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Resumo

GARCIA, Anderson Marques. As Cadeias Operatórias de uma indústria
tecnológica lítica: sítio arqueológico PT-02 (Cerrito da Sotéia), Pelotas-RS.
2010. 126f. Monografia (Licenciatura em Geografia) – Instituto de Ciências
Humanas. Universidade Federal de Pelotas.
Esta monografia apresenta uma análise tecnológica lítica de objetos oriundos de
intervenções arqueológicas realizadas nos anos de 2005, 2006 e 2007 em um
Cerrito, e suas áreas adjacentes, localizado na Ilha da Feitoria no município de
Pelotas-RS, datado pelo método radiocarbônico AMS-Standard e interpretado,
inicialmente, entre 1010 ± 40 A.P. e 990 ± 40 A.P. Estas intervenções foram
desenvolvidas pelo LEPAARQ/UFPel (Laboratório de Ensino e Pesquisa em
Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas). A pesquisa aqui
apresentada está centrada em uma análise tecnológica, buscando evidenciar
diferentes Cadeias Operatórias relativas à obtenção de matéria-prima lítica. Desta
forma, nesta indústria lítica, a partir de uma perspectiva gestual, são apresentadas
duas técnicas distintas de debitagem na produção dos artefatos e também a
cronologia de retirada de lascas dos núcleos presentes. Dentro deste enfoque ainda
estão interpretações gestuais de preensão para a utilização dos instrumentos
manufaturados por técnicas de lascamento, realização de análises de matériasprimas com Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) e o mapeamento destas
fontes mais próximas ao Cerrito, possibilitando desta forma uma inferência a
respeito do pretérito território explorado por estas populações construtoras de
Cerritos. Por estes meios, foi possível perceber a quantidade de 501 objetos, sendo
estes representados em 74% pelo quartzo, 6% pelo granito e 20% pelas rochas
vulcânicas. São instrumentos representativos de cada uma destas Cadeias
Operatórias: furadores (quartzo), instrumentos passivos (granito) e pontas (rochas
vulcânicas).
Palavras-chave: Cerrito. Lítico. Cadeia Operatória. Gesto Técnico.
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Abstract

GARCIA, Anderson Marques. As Cadeias Operatórias de uma indústria
tecnológica lítica: sítio arqueológico PT-02 (Cerrito da Sotéia), Pelotas-RS.
2010. 126f. Monografia (Licenciatura em Geografia) – Instituto de Ciências
Humanas. Universidade Federal de Pelotas.

This monograph presents a technological analysis of lithic objects from
archaeological excavations conducted in the years 2005, 2006 and 2007 in an
Cerrito, and its surrounding areas, located on the Feitoria’s island (Ilha da Feitoria) in
the city of Pelotas, dated by radiocarbon method AMS-Standard and iterpreted, at
first, between 1010 ± 40 A.P. and 990 ± 40 A.P. These interventions were developed
by LEPAARQ/UFPel (Laboratório de Ensino e Pesquisa em Antropologia e
Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas). This research presented here
focuses on a technology analysis, seeking to evidence different Operative Chains
related to the lithic raw material obtainment. Thus, this stone industry, from one
perspective gesture, are presented two different debitage techniques on the artifacts
production, and also the withdrawal timing related to the nucleus present’s flakes.
Within this approach, are still to sign hold gestures interpretations for the use of
manufactured instruments by chipping techniques, analysis of raw materials with a
Scanning Electron Microscope (SEM) and mapping the sources of raw materials
closer to the Mound, thereby allowing an inference about the preterit tense territory
explored by these Mound’s constructores populations. By these method, it was
possible to realize the amount of 501 objects, which were represented in the 74%
quartz, 6% for the granite and 20% by volcanic rocks. Each operative chain’s tools
represents: punches (quartz), passive tools (granite) and tips (volcanic rocks).

Keywords: Mound. Lithic. Operative Chain. Technical Gesture.
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Introdução
Este trabalho tem como objetivo geral compreender as Cadeias Operatórias da
indústria lítica do Cerrito Sotéia PT-02 localizado na Ilha da Feitoria (Pelotas-RS),
para que se possa pensar sobre as estratégias de aquisição de matéria-prima,
técnicas de lascamento durante a manufatura, indícios de uso e de descarte dos
materiais líticos do sítio arqueológico em questão.
De modo específico este objetivo pode ser subdividido em nas ações de realizar
um levantamento bibliográfico sobre sítios com Cerrito; analisar a partir do método
tecnológico os materiais líticos presentes; desenhar parte dos objetos presentes;
analisar as matérias primas presentes com microscópio eletrônico de varredura;
inferir sobre os modos de criação e uso dos instrumentos identificados nas Cadeias
Operatórias e criar mapas ilustrativos com a localização de pontos de ocorrência das
matérias-primas locais e não locais utilizadas pelos cerriteiros que habitaram a Ilha
da Feitoria.
Inicialmente foi realizado levantamento documental a partir de revisão
bibliográfica sobre os estudos realizados em sítios com Cerrito no Rio Grande do Sul
e no Uruguai e em seguida foram selecionadas obras com enfoques variados sobre
o tema com o fito de apresentar as diversas visões de autores a respeito de Cerritos
e sua cultura material.
Foram selecionados todos os objetos líticos exumados nas campanhas de
intervenção arqueológicas de 2005, 2006 e 2007 no PT-02, totalizando a quantia de
501, e com base em leituras prévias de autores que trabalham ou trabalharam com
tecnologias líticas, foi elaborada uma ficha de análise para o material selecionado,
tendo em vista uma visão operacional dos processos de produção dos instrumentos.
Em relação à análise do material arqueológico, foram selecionadas amostras de
núcleos, de lascas e de artefatos talhados para serem ilustrados conforme a análise,
de maneira a evidenciar as cronologias destes, tendo-se como base inicial para
estes desenhos Hamaister et al (1997). Os desenhos foram feitos primeiramente em
escala natural de modo manual, utilizando-se uma lupa trinocular para melhor
evidenciar as peculiaridades dos objetos e em um segundo momento os desenhos
foram digitalizados e re-desenhados com auxílio do software CorelDRAW X3.
Foram também realizadas atividades de campo com finalidade de mapear áreas
potenciais para a exploração de matérias-primas líticas em diversas localidades do
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municipio de Pelotas e ainda, com o mesmo propósito, foram estabelecidos pontos
genéricos de ocorrências geológicas propícias a exploração lítica no território do Rio
Grande do Sul.
Desta forma, no primeiro capítulo deste trabalho são apresentadas as áreas de
ocorrência do fenômeno arqueológico Cerrito no Sul da América Sul, e são trazidas
também idéias interpretativas de autores brasileiros e uruguaios desde o final do
século XIX até a contemporaneidade, sobre estas estruturas e ou sobre a cultura
material utilizada por estes como bases de suas pesquisas e logo de seus
argumentos.
No segundo capítulo são trazidas distinções quanto aos métodos de análise
mais populares para indústrias líticas, o tipológico e o tecnológico, onde se apropria
nesta pesquisa deste último como alicerce de sustentação para a análise proposta
de líticos de Cerritos.
No terceiro capítulo são expostas as terminologias líticas empregadas e suas
descrições conforme os autores utilizados como base para a leitura dos objetos
exumados no Cerrito da Sotéia, bem como para a realização de desenhos líticos
tecnológicos.
No quarto capítulo são apresentados os dados obtidos com a análise tecnológica
da indústria lítica do PT-02 sob o método de Cadeias Operatórias, onde são
percebidas diversas etapas da operação por meio dos objetos líticos, possibilitando
inferências através dos desenhos sobre cronologias de retiradas para a produção
artefatual e de marcas de uso sobrepostas. Ainda neste são vistas variabilidades
estilísticas relativas às técnicas de debitagem e quanto às diferentes formas de
matéria-prima.
Por fim, são retomados dados fundamentais quanto às distintas Cadeias
Operatórias e seus possíveis significados, estilos tecnológicos de produção
artefatual padronizados e sem padrão e o mapeamento de matérias-primas locais e
não locais como indicativo de um domínio territorial.
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Capítulo 1 - Cerrito: uma ocorrência arqueológica

Estruturas antrópicas monticulares construídas com o acúmulo de terra e
materiais arqueológicos são frequentes em diversos contextos pelo mundo e, assim
também, repletas de significados, estando presentes em países como Chile, México,
Estados Unidos, Inglaterra e França, além também de ocorrerem em estados
brasileiros (diferentes dos da área de pesquisa) como Amazonas, Paraná e Mato
Grosso do Sul (RENFREW & BAHN, 1993; SILVA JR., 2006,).
Por existirem estas estruturas monticulares em tão variadas regiões, muitas
nomenclaturas foram criadas para referir-se a estas, aparecendo freqüentemente em
publicações como: Aterros, Montículos, Cômoros, Mounds e Enclots Funéraire.
Porém, por tratar-se aqui de um estudo em contexto sul-americano, diferenciado
culturalmente dos demais e largamente estudado no Uruguai, resolveu-se utilizar a
nomenclatura Cerrito, derivada de cerrito de los indios (utilizada no país vizinho)
para referir-se a esta ocorrência arqueológica (figura 01 e 02).
Os sítios arqueológicos com Cerritos se encontram no Sul da América do Sul,
distribuídos no Nordeste da Argentina1 (estes sem bibliografia de acesso), no
Uruguai na porção Leste, na Laguna Rocha, Laguna de Castillo e na Laguna Negra,
dentro do atual Departamento de Rocha (LÓPEZ MAZZ & CASTÑEIRA, 1997;
PINTOS BLANCO, 1999), além também do Departamento de Treinta y Três
(CABRERA PÉREZ & MAROZZI, 1997b) e da Cuenca de la Laguna Merín (LÓPEZ
MAZZ, 1999).
No Brasil, esta ocorrência também é recorrente no Estado do Rio Grande do Sul,
onde aparecem no Noroeste na região do município de São Borja (LIMA et al, 2007),
no Oeste na região de Bagé e no litoral da Laguna dos Patos desde o município de
1

Sobre os Cerritos localizados na Argentina não se conseguiu obter bibliografia de trabalhos
arqueológicos realizados. A existência destes pode ser percebida em Rogge (2004).
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Camaquã estendo-se a sul até Santa Vitória do Palmar (NAUE, 1973; SCHMITZ,
1976; SCHMITZ et al, 1997).
Como é possível perceber, a variedade de pesquisas que o século XX viu se
desenvolver em toda região onde estas ocorrências acontecem são significativos,
mas ainda muito pequenas sobre o patrimônio que existe a ser explorado.

Figura 01. Área de dispersão dos sítios com Cerritos. (Extraído de ROGGE, 2004)

Figura 02. Exemplar de Cerrito localizado no Valle del Yaguarí. (Modificado de GIANOTTI
GARCÍA et al, 2005)
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1.1. Síntese do desenvolvimento das pesquisas sobre Cerrito
Os Cerritos, como os da área de pesquisa, são caracterizados pela presença de
um ou mais montículos construídos com terra e materiais arqueológicos como lítico,
cerâmica e vestígios arqueofaunísticos, podendo também em alguns casos ocorrer
vestígios de enterramentos humanos, formando estruturas arquitetônicas que são
vinculadas a populações humanas que viveram da caça, da pesca e da coleta,
tradicionalmente relacionadas etnograficamente com os povos Charruas e Minuanos
(SCHMITZ, 1976; BASILE-BECKER, 1992). Porém, estas associações não estão
ainda bem claras2.
As primeiras observações sobre Cerritos deram-se de forma pioneira no Uruguai
em 1885 com o historiador Francisco Bauzá e com o educador José Henrique
Figueira em 1888 (LÓPEZ MAZZ, 2000). Ambos os estudiosos, baseados na
estratigrafia3 dos Cerritos, interpretaram estes vestígios arqueológicos como
construções para o enterramento dos mortos.
Segundo o mesmo autor, no início do século XX foi fundada La Sociedad de
Amigos de la Arqueologia 4, que publicou artigos científicos com o objetivo de
evidenciar o perfil das populações pretéritas. Em meio a estes artigos, destaca-se o
trabalho de Ferrés de 1927 onde, pela primeira vez, os Cerritos foram interpretados
a partir de uma perspectiva espacial, destacando-se o conjunto destes sítios
arqueológicos de forma estrutural, evidenciando uma sociedade estratificada, com a
presença de caciques enterrados em Cerritos de dimensões variadas, e que ainda
teriam sido utilizados como substrato base para construção de moradias em
períodos de alagamento (LÓPEZ MAZZ, 2000; LOUREIRO, 2008).
A seqüência de estudos uruguaios no século XX foi bastante semelhante aos
anteriores no que se refere aos conteúdos de interesse das pesquisas. Ver, por
exemplo, o trabalho de Muñoa de 1954, de caráter teórico próximo ao de Figueira de
1888 (LÓPEZ MAZZ, 2000). Mais tarde, nas décadas de 1960 e de 1970, os estudos
2

A falta de clareza destas associações deve-se ao fato dos relatos de viajantes utilizados pelos
autores citados não serem suficientemente claros a respeito da construção de Cerritos por estes
grupos (LÓPEZ MAZZ, 2000).
3
A estratigrafia dos Cerritos escavados na época costumava apresentar-se com suas camadas
superficiais duras e compactas e seguidas seqüencialmente camadas pretas, com incidências de
terra vermelha queimada que lembram pisos onde ainda havia esqueletos com restos de alimentos,
cerâmicas e líticos associados (BAUZÁ, 1985 Apud LÓPEZ MAZZ, 2000).
4
Fundada por um grupo de intelectuais ligados à aristocracia uruguaia, que preocupados com o
conhecimento sobre o passado, dedicavam-se ao estudo da cultura material e a identificar e
preservar documentos.
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brasileiros

somaram-se

aos

uruguaios

e

se

integraram

a

favor

da

“sudamericanizacíon progressiva de la Prehistoria de la Cuenca de la Laguna Merín”
(LÓPEZ MAZZ, 2000, p.65), ultrapassando fronteiras políticas em decorrência do
estudo de Cerritos.
A partir de sondagens e coletas superficiais, arqueólogos como Pedro Ignácio
Schmitz e Guilherme Naue, aplicaram no Rio Grande do Sul o método de seriação
em fases e tradições, método adotado pelo Programa Nacional de Pesquisas
Arqueológicas5 (PRONAPA). De acordo com Schmitz (1976), o objetivo destas
investigações arqueológicas era “estabelecer um quadro histórico das culturas e
adaptações dos grupos humanos ao seu meio” (SCHMITZ, 1976, p.46).
Schmitz (1976) interpretou os Cerritos de Rio Grande6 – RS (37 identificados e
16 sondados) como sítios de habitação sazonal, adaptados para moradia no verão e
na primavera, acreditando que estes eram ocupados por períodos longos, que
poderiam ser estendidos a séculos. Ele ainda relata que a paisagem pantanosa
formada nos períodos em que a Laguna dos Patos se afastava dos assentamentos
(período regressivo), propiciava a caça de aves e de pequenos mamíferos nesse
ambiente. Porém, afirma também que a caça serviria como um complemento
alimentar nesta região, pois a partir dos vestígios arqueofaunísticos ele percebe que
a principal fonte alimentar estaria relacionada à pesca de peixes na região do
estuário da Laguna dos Patos.
Com base na análise dos recursos alimentícios recuperados nos sítios
estudados, Schmitz (1976) conclui que os Cerritos eram ocupados durante a
primavera e o começo do verão e abandonados, durante o outono e o inverno. Ele
ainda sugere que a colheita do butiá entre o fim do verão e inicio do outono em
áreas da Serra do Sudeste, aliada a caça de cervídeos e de capivaras até o inicio da
primavera na Lagoa Mirim, poderiam sustentar estes grupos no período não
assentado no litoral.
Entre os anos de 1967 e 1972 foram feitas prospecções arqueológicas na região
de Santa Vitória do Palmar - RS, onde, em uma área de 2.000 km² foram
identificados 42 sítios arqueológicos, dos quais 25 apresentam Cerritos (SCHMITZ et
5

Este Programa foi coordenado pelos arqueólogos Betty Meggers e Clifford Evans, entre os anos
1965-70 no Brasil, através de uma parceria entre o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional) e o Smithsonian Institution of Washington (SCHMITZ, 1976).
6
Visão também compartilhada por Naue (1973) ao apresentar seus dados interpretativos sobre
quatro Cerritos localizados a Leste da Ilha Torotama na fazenda Soares.
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al, 1997). Seguindo a mesma perspectiva teórica, os autores interpretaram os
Cerritos como vestígios materiais da adaptação humana para a habitação em áreas
alagadiças.
Os sítios arqueológicos de cerritos se apresentam em forma de
pequenos cômoros, parcialmente acumulados pela mão humana
com a finalidade de tornar estes locais mais elevados e protegidos
das enchentes, parcialmente crescidos pela deposição natural de
detritos de habitação (SCHMITZ & BAEZA, 1982 apud SCHMITZ et
al, 1997 p. 12).

Com base na localização dos Cerritos sobre terraços e não sobre banhados,
Schmitz et al (1997) sugerem que estas populações seriam “pedestres”, ou seja, não
se utilizavam de meios como barcos e canoas. Sugeriram também que estas
populações ocupavam áreas próximas aos rios, onde os recursos seriam mais
abundantes. A partir do estudo da arqueofauna surgiu a hipótese de que havia a
predominância de animais terrestres sobre aquáticos, indicando a caça em
banhados e áreas alagadiças como a principal atividade desenvolvida a fim de
adquirir alimentos na área dos Cerritos do município de Santa Vitória do Palmar.
Assim como para os Cerritos de Rio Grande (NAUE, 1973; SCHMITZ, 1976), as
interpretações das variações climáticas no decorrer do período anual indicam para
Schmitz et al (1997) a ocupação e exploração da área no verão e a procura de
outros locais no período de inverno. Ainda, existe a interpretação para os Cerritos
dos municípios de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar (NAUE, 1973; SCHMITZ,
1976; SCHMITZ et al, 1997), de que não seriam ocupados simultaneamente, pois os
recursos alimentícios não deviam ser suficientes para que houvesse a exploração do
ambiente ao mesmo tempo por grupos com grande densidade demográfica
(SCHMITZ, 1976; SCHMITZ et al, 1997).
O estudo em Santa Vitória do Palmar (SCHMITZ et al, 1997), no entanto, não
pôde ser levado adiante porque o grupo de pesquisadores envolvidos assumiu um
compromisso de duas décadas na região central do Brasil, o que impediu a
realização de uma quantidade suficiente de escavações que pudessem agregar
mais informações sobre estes Cerritos. Neste período, apenas foram feitas coletas
superficiais, sondagens e algumas poucas sondagens sob o método do PRONAPA,
dos quais não houveram materiais datados, questões estas que dificultaram a
realização de interpretações precisas acerca da área de estudo.
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Além das hipóteses de estratégias para os assentamentos levantadas, López
Mazz (2000) enumera outras contribuições importantes de Pedro Ignácio Schmitz e
demais pesquisadores que se debruçaram a estudar os Cerritos no Sul do Brasil.
Entre elas, podem-se destacar as primeiras hipóteses de seqüências cronológicoculturais, em que foram identificados um período pré-cerâmico e um cerâmico e as
primeiras datações radiocarbônicas na área de pesquisa. Destacam-se também os
primeiros estudos zooarqueológicos em Cerritos e o reconhecimento dos padrões
funerários flexionado, parcial e em urna, este último relativo às populações Guarani.
Ainda referente às décadas de 1960 e 1970, também foram realizados estudos
referentes aos materiais líticos encontrados nos Cerritos de Rio Grande (NAUE et al,
1971). Embora não tenha sido realizada uma análise mais apurada dos objetos
encontrados nessas coletas, existem descrições e fotografias de artefatos julgados
mais representativos, como o exemplo, das pedras com depressão semi-esféricas.
[...] trata-se de implementos de bloco, de tamanho médio, de
formas
aproximadamente
simétricas,
ou
assimétricas,
apresentando geralmente diversas pequenas covinhas, distribuídas
por diversas faces. Quando as covinhas se encontram em faces
opostas, sua posição, uma em relação à outra, é simétrica [...] o
material que são feitas costuma ser granito, basalto, diorito,
quartzito, gnaisse, arenito, predominando o quartzito (NAUE et al,
1971, p.103).

Os Cerritos de onde os materiais líticos, como as pedras com depressão semiesférica, foram descritos são os mesmos da pesquisa de Schmitz (1976), no
entanto, no período da publicação sobre os líticos (NAUE et al, 1971) ainda não
haviam sido realizadas as datações para os sítios arqueológicos do município de Rio
Grande, e com base em interpretações apenas empíricas Naue et al (1971)
propuseram uma divisão no tempo-espaço. Separaram os materiais brutos, como
pedras com depressão semi-esféricas e lâminas de machado, como cultura material
diagnóstica de um período mais antigo, e os instrumentos como pontas de projéteis
e as bolas de boleadeira, como peças diagnósticas de um período mais recente.
No Brasil, durante as décadas de 1980 e 1990, os estudos arqueológicos
relacionados ao tema Cerrito estacionou. Poucos pesquisadores dedicaram-se a
ampliar o conhecimento sobre a ocorrência desse fenômeno na fronteira BrasilUruguai. No entanto, alguns poucos trabalhos como o de Ana Luisa Bitencourt
Rüthschilling foram publicados acerca do assunto.
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Rüthschilling (1987) analisou a indústria lítica do Cerrito RS-CA-14 da localidade
de Capão Grande, adjacente à área alagadiça do Banhado do Colégio no município
Camaquã – RS, sítio este que foi encontrado em 1970 pelos pesquisadores Pedro
Ignácio Schmitz e José Proenza Brochado.
Neste Cerrito foi encontrado, além de material lítico, material cerâmico, sendo
ausente os vestígios arqueofaunísticos. No entanto, a cerâmica não foi discutida,
pois o objetivo deste trabalho foi tratar da tecnologia de produção lítica bipolar, que
em pesquisa anterior não haviam sido percebida em parte durante o processo de
análise.
Esta autora acredita que a matéria-prima utilizada pelos cerriteiros neste
contexto provinha do Rio Camaquã, devido ao material arqueológico recuperado ser
constituído por uma vasta variedade litológica procedente de seixos rolados.
Rüthschilling (1987) descreve que o quartzo, representado por seixos pequenos,
seria lascado normalmente com técnica bipolar7 e os seixos maiores representados
por matérias-primas como arenito, granito, calcedônia e rochas vulcânicas com a
técnica unipolar.
A maior parte dos materiais evidenciados pela autora foi de técnica bipolar, no
entanto os artefatos como raspadores, furadores, pontas de projéteis e pré-formas
tiveram a tecnologia unipolar empregada na confecção, isso ocorreu, pois a técnica
“unipolar é empregada mais como uma técnica alternativa para o lascamento de
seixos ou, principalmente, para refinar e produzir instrumentos” (RÜTHSCHILLING,
1987, p.41).
Justamente no período em que as pesquisas “pronapianas” sobre Cerritos no
Rio Grande do Sul diminuíram em termos quantitativos, a arqueologia uruguaia
cresceu metodologicamente influenciada pela Corrente Processualista8, que há mais
tempo já vinha sendo desenvolvida nos Estados Unidos.
De acordo com Lopéz Mazz (2000), o embate sobre a função dos Cerritos como
mortuários (BAUZÁ, 1885 apud LÓPEZ MAZZ, 2000; FIGUEIRA, 1888 apud LÓPEZ
MAZZ, 2000) e como habitação (FERRÉS, 1927 apud LÓPEZ MAZZ, 2000;
SCHMITZ, 1976; SCHMITZ & BAEZA, 1982 apud SCHMITZ et al, 1997), que eram
7

Ambas as técnicas (bipolar e unipolar) são esclarecidas no Capítulo 3.
Corrente Teórico-Metodológica da Arqueologia, também conhecido como Nova Arqueologia (New
Archealogy) surgida nos Estados Unidos em meados do século XX, propondo “uma visão da
arqueologia como um processo cultural em que as mudanças ocorrem em decorrência de alterações
tecnológicas, ambientais e etc.” (Alves, 2002, p.5).
8

23

os temas discutidos nos períodos anteriores, ganharam novas visões. A partir de
então, os Cerritos que eram vistos como sítios marginais ganharam maior atenção
devido trabalhos que objetivavam evidenciar a complexidade do tema, com estudos
de paisagem, mudança cultural e monumentalidade, que possibilitaram desta forma,
interpretações ricas e confiáveis acerca da problemática pesquisada.
Conforme Pintos Blanco (1999), a visão clássica que se tinha do caçador-coletor
como um ser igualitário, harmônico e ecológico, paulatinamente vem sendo
contestada por um número crescente de pesquisadores que estudam os vestígios de
seus assentamentos. No caso dos cerriteiros a complexidade social torna-se um fato
a partir das novas interpretações dos dados arqueológicos vistos nos Cerritos. O
autor supracitado aponta os indicadores a partir da constatação de mudanças nos
vestígios arqueológicos deixados pelo grupo. Essas percepções são eleitas através
de quatro evidências.
Primeiro, o crescente número de vestígios alimentícios nos Cerritos mais
recentes indicam o crescimento demográfico do grupo; segundo, o surgimento da
cerâmica e a presença de líticos de matéria-prima local indicam uma menor
mobilidade do grupo; terceiro, a presença de enterramentos humanos também nas
áreas periféricas dos Cerritos, indica que o grupo passou a ser estratificado
socialmente e quarto, o aumento na quantidade de Cerritos, de suas formas e de
suas alturas indicam diferentes maneiras de demarcação do território.
Junto a esses indícios de complexidade entre os cerriteiros outro tema ainda
pode ser adicionado: a identificação da domesticação de vegetais. Este assunto
gerou uma discussão importante sobre a questão da agricultura nas sociedades de
grupos cerriteiros que, segundo Pintos Blanco (1999), de acordo com as concepções
de Ingold (1980; 1986) uma sociedade caçadora-coletora também pode praticar a
agricultura como complemento, assim como uma sociedade agricultora pode praticar
a caça como complemento, desta forma o que de fato definiria um grupo, seriam os
tipos de relações que os indivíduos desenvolvem dentro do corpo estrutural de sua
sociedade.
A agricultura como estratégia de obtenção de energia (no sentido de alimento), é
vista pelo mesmo autor como um complemento à caça e a coleta, pois representaria
um percentual bastante inferior aos principais e não influenciaria o suficientemente
para que houvesse uma modificação de um sistema de caça e coleta para um de
plantio.
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Assim, uma sociedade caçadora-coletora não mudaria seu modo social somente
pela presença de indícios de cultivos em sítios arqueológicos de sua natureza, o que
ocorre, nesta linha de raciocínio, é a que a constatação de mudança alimentar
(complementação) indicaria a complexificação de tal sociedade.
[…] una sociedad cazadora recolectora establece un sistema de
relaciones sociales sustentando en base a una reciprocidad
positiva, de acceso común e igualitario a la energía potencialmente
disponible, mientras que, para el caso de sociedades sustentadas
en recursos domesticados (ganadería, agricultura) existe una
reciprocidad negativa de acceso dividido y desigual a los recursos
(tierra, cosechas, cabezas de ganado) (PINTOS BLANCO, 1999, p.
217).

Assim, como comentado anteriormente e fortalecido pelas palavras do autor, vêse que são nas relações e costumes dos grupos que as verdadeiras distinções,
entre caçadores-coletores e agricultores, são percebidas, perspectiva esta que traz a
discussão para o nível social em detrimento das questões puramente econômicas.
A identificação e estudo da paisagem como subsídio a uma sustentação dos
Cerritos como sítios indicativos de sociedades complexas, vem sendo trabalhada por
pesquisadores como López Mazz e Pintos Blanco (1997), que em sua obra
distinguem dois tipos de paisagens: naturais e culturais, trazendo a interpretação
dos Cerritos como demarcadores territoriais. “Las tumbas aparecen como símbolos
de continuidad de la propiedad corporativa de la tierra” (BROWN, 1991; DILLEHAY,
1994, apud LÓPEZ MAZZ & PINTOS BLANCO 1997, p.178).
A área de estudo de López Mazz e Pintos Blanco (1997) foi o Sudoeste da
Cuenca de la Laguna Negra, onde foram identificados 122 Cerritos, isolados e
também agrupados em conjuntos que em alguns casos chegam a superar o número
de dez por agrupamento, com alturas variantes entre 0,4 m e 5 m.
As diferenças de composição material dos sítios arqueológicos e dos padrões de
assentamento e locação na paisagem foram elementos indicadores de que os sítios
teriam sido construídos com diferentes funções entre si, onde os mais numerosos e
complexos da área de pesquisa costumam ser localizados em áreas próximas a
palmares de butiá e os isolados como mirantes de palmares, da laguna e do oceano
(LÓPEZ MAZZ & PINTOS BLANCO, 1997).
As paisagens arqueológicas dos cerriteiros são interpretadas por López Mazz e
Pintos Blanco (1997) como uma alternativa de adaptação a um meio onde a
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geografia determina as áreas de assentamentos e as rotas de acesso aos bens
naturais. Segundo esta visão, os cerriteiros estariam construindo agrupamentos de
Cerritos com funções distintas, destinados à demarcação de diferentes bens de
exploração ao longo de seu território de domínio.
O estudo da mudança cultural também vem sendo freqüentemente estudado por
pesquisadores empenhados em decifrar a variabilidade dos vestígios arqueológicos
e os seus respectivos significados ao longo do período de ocorrência do fenômeno
Cerrito nas Terras Baixas sul-americanas.
Conforme López Mazz (1999) “el cambio cultural, se expresa a nuestro entender,
en la consolidación progresiva de un espacio

ceremonial, a partir de la

intensificación de procesos sociales regionales y de aceleraciones políticas” (LÓPEZ
MAZZ, 1999, p. 37; 38). Assim, segundo este mesmo autor, estes processos são
identificados nas diferenças culturais dos vestígios exumados nos Cerritos, onde os
mais antigos escavados até o momento datam de 4000 a 5000 A.P.
López Mazz (1999) relata que os Cerritos mais pretéritos estão relacionados com
populações que não dominavam a técnica da produção cerâmica e que tinham uma
mais ampla mobilidade territorial, maior do que a dos construtores dos Cerritos mais
recentes, vista através das variedades litológicas dos materiais líticos recuperados.
Este autor ainda vê que tais características são também encontradas em níveis
estratigráficos abaixo da base de alguns Cerritos, fato que lhe indica o começo das
construções, como um meio de reclamar a “posse” das áreas ocupadas
periodicamente por esses grupos humanos primeiramente pequenos e bastante
móveis.
López Mazz (1999) vê as variações do nível do mar durante o holoceno e a
incidência dos regimes de chuvas como estimuladores dos processos que em sua
visão desencadearam a mudança cultural dos cerriteiros. Os Cerritos passam a
mudar significativamente em torno de 3000 A.P., com o advento da cerâmica, com o
aumento no número de Cerritos quanto à quantidade, forma e dimensões, com o
crescimento populacional e com a diminuição da mobilidade territorial.
As condições ambientais das áreas litorâneas no período geológico mencionado
por López Mazz (1999) fazem-lhe defender a idéia de que os grupos cerriteiros
mudaram culturalmente (sem deixar de ser caçador-coletores) devido a quantidade
de fontes energéticas (no sentido de alimentos) que essas áreas inundáveis podiam
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oferecer as estas populações. Assim, estes grupos teriam tornado-se caçadorescoletores complexos.
En esta época, los humedales eran posiblemente menos extensos,
y menos permanentes a largo del año. Esta acidificación regional
generalizada, parece significar otro agente de estrés, que
seguramente provocó transformaciones en estos ecosistemas,
condicionando su habitabilidad y la explotación de sus recursos
(LÓPEZ MAZZ, 1999, p.43).

Nas palavras de López Mazz (1999), portanto, nota-se a percepção de que as
transformações ambientais ocorridas no holoceno tiveram papel de importância para
a ocorrência das mudanças comportamentais dos grupos, aumentando a
complexidade social e a diversidade cultural.
A questão do Cerrito como um monumento traz junta a si pesquisadores adeptos
e empenhados em evidenciar sua complexidade intrínseca. Dentro desta visão o
próprio Cerrito é tido como um artefato, um monumento onde se acredita ter a
finalidade de demarcar o território e servir de mirante.
Suárez Villagrán (2004) vê o fenômeno Cerrito Brasil-Uruguai além da questão
funerária. Em sua visão, o monumento fúnebre está intimamente ligado à
demarcação de um território de domínio, que é legitimado pelos sepultamentos de
seus antepassados.
La construcción de estructuras monumentales se ha asociado a la
territorialidad de los grupos y al reclamo de derechos de uso de un
territorio determinado, ligándose ese fenómeno, frecuentemente, a
una vinculación con los ancestros através de los monumentos
funerarios (SUÁREZ VILLAGRÁN, 2004, p.164).

Com base na realidade arqueológica do leste uruguaio Suárez Villagrán (2004)
associa a localização geográfica dos Cerritos a sua provável função demarcatóriamiratória, constatando que os Cerritos estariam sendo construídos em pontos
estratégicos de onde se pode observar uma vasta área com recursos de potencial
explorável.
A construção destes monumentos por etapas de acumulação em longos espaços
de tempo é acrescentada pela concepção da autora embasada em datações
radiocarbônicas que comprova, para alguns casos, construções rápidas e contínuas
que, ainda de acordo com suas idéias, deviam contar com a participação
comunitária para tão rápido crescimento.
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Sobre a visão dos Cerritos como monumentos, Suárez Villagrán (2004) vê três
formas cabíveis de interpretá-los:
Primero, que el cerrito es susceptible de ser considerado un
artefacto producto de una sociedad determinada e inmerso en un
sistema de producción específico; segundo, que este artefacto fue
utilizado, reutilizado y elaborado a lo largo de la historia de la
reproducción social de las comunidades que los idearon; y tercero,
que es susceptible de ser considerado un monumento sólo que no
en términos totales sino parciales, en función de la situación
cronológica de la estructura en cuestión (SUÁREZ VILLAGRÁN,
2004, p.164).

Na primeira década do século XXI o tema Cerrito voltou a ser estudado de forma
crescente no Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul por novos
pesquisadores como Kelly de Oliveira (OLIVEIRA, 2005), Luiz Carlos da Silva Jr.
(SILVA JR., 2005; 2006; 2008) Libiane Cargnin de Lima (LIMA et al, 2007; LIMA &
MILDER, 2008) e André Garcia Loureiro (LOUREIRO, 2003; 2008).
Oliveira (2005) utilizou métodos de análise tradicionais em zooarqueologia como
NISP (Número de Espécimes Identificados por Táxon) e NMI (Número Mínimo de
Indivíduos), para re-analisar o material zooarqueológico do sítio RS-RG-48,
localizado no município de Rio Grande. Com esta revisão foi percebida a presença
de fragmentos ósseos de tainha (peixe lacustre) entre os vestígios de dieta
alimentar, que em Schmitz (1976) não haviam sido identificados e que foram
fundamentais para este definir que a época de ocupação dos Cerritos nas margens
da Laguna dos Patos seria entre a primavera e verão. A ocorrência de tal espécie no
sítio arqueológico deu luz a uma reflexão, onde o tempo de permanência dos
caçadores-coletores no litoral, do atual município de Rio Grande, poderia ser
estendido.
Os ossos de tainha, que no trabalho anterior não haviam sido
encontrados, aparecem em pequenas quantidades e podem ser
um indicador de que o grupo estava ocupando a área não só nos
meses quentes do ano, primavera e verão, como também
poderiam até meados do outono (OLIVEIRA, 2005, p. 66).

O maior tempo de permanência, segundo a autora, é apenas uma hipótese que
deve ser aprofundada, no entanto a presença de peixes lacustres no estuário da
Laguna dos Patos é constante durante todas as estações do ano (OLIVEIRA, 2005).
Outro fator relevante percebido nesta análise foi que o numero de vestígios de
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animais terrestres são crescentes nos níveis mais recentes do Cerrito estudado,
situação relacionada “com o recuo gradual da Lagoa e com o respectivo aumento da
extensão da planície e de seus campos” (OLIVEIRA, 2005, p. 57). Assim, ainda
conforme a autora, parece ter o cerriteiros no contexto lagunar ampliado sua área de
exploração de fauna para as planícies alagadiças oriundas do recuo da Laguna dos
Patos.
Por outro lado, na região das Missões do Rio Grande do Sul, no município de
São Borja - RS foram mapeados em trabalhos prospectivos de campo cerca 55
Cerritos no ano de 2004, dos quais dois (Butuy 1 e Butuy 2) foram alvo de estudos
detalhados (LIMA et al, 2007), onde por escavações de decapagem foi evidenciada
uma predominância de materiais líticos, dando-se dessa forma início ao estudo de
tal cultura material para este contexto. A grande parte dos materiais líticos destes
sítios é representada por lascas, micro-lascas e núcleos esgotados de arenito. Desta
forma Lima et al (2007), a fim de compreenderem as relações do comportamento
humano em tal ambiente, optaram por uma análise tecnológica dos materiais líticos,
onde perceberam uma abundância de lascas acidentais num processo de produção
de raspadores plano-convexos, que apresentam características similares entre si, de
tal modo evidenciando um processo sistemático de fabricação destes instrumentos,
além de outros com a finalidade de cortar (LIMA et al, 2007; LIMA & MILDER, 2008).
Com esta análise os autores chegaram à conclusão de que “os cerritos de São Borja
poderiam ser pensados, como resultado de um processo dinâmico de apropriação
do meio como fonte de matéria-prima que posteriormente também foi aplicada na
construção das estruturas monticulares” (LIMA & MILDER, 2008, p.3).
Em Camaquã, buscando uma maior compreensão do contexto arqueológico
municipal, Silva Jr. (2006) realizou um trabalho de prospecção em 10 Cerritos, os
quais se apresentam em três conjuntos com três estruturas e outro isolado, além de
também analisar o fenômeno Cerrito existente no Brasil e no Uruguai através das
particularidades existentes neles. O autor não vê os cerriteiros como um grupo
homogêneo, ele acredita na possibilidade de serem vários os grupos responsáveis
pelo fenômeno e evidencia as características dos Cerritos que se apresentam de
formas diferentes uns aos outros, mas, no entanto reconhece também as
similaridades existentes quanto à cultura material e estratégias de assentamento
(SILVA JR., 2006; 2008).
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Silva Jr. (2006) embasado em Bitencourt (1992), ao referir-se ao município
prospectado, traz a reflexão de que o fato de não haver camadas intercaladas entre
os depósitos arqueológicos aponta “para uma ocupação contínua do depósito, desde
a formação do sítio até o seu abandono” (SILVA JR., 2006, p.159), sustentando a
idéia de ocupação permanente. O mesmo ainda discorda da função dos Cerritos
como adaptação de áreas alagadiças para habitação em períodos sazonais proposta
por Schmitz (1976), e considera o modelo uma contradição, pois “se estes grupos
ocupavam tais locais no verão quando diminuem os níveis de chuvas e, portanto,
não ocorrem inundações, logo entende-se que tais estruturas não serviam para
moradia em zonas inundadas” (SILVA JR., 2006, p.61).
Ainda, Silva Jr. (2006) relata que as peneiras utilizadas nos trabalhos de campo
de Schmitz (1976) eram de malha grossa, 3 mm, inadequadas para triagem de
ossos de pequenos peixes lacustres, abrindo o questionamento de que os Cerritos
de Rio Grande poderiam ter tais vestígios e não teriam sido encontrados por um
problema metodológico. Assim, o mesmo levanta a hipótese dos Cerritos do litoral
poder fazer parte de uma área de exploração e habitação permanente, por existir
peixes na Laguna dos Patos em todas as estações do ano.
De forma reflexiva frente às diversas visões sobre Cerrito, pode-se perceber que
não há como generalizar que os Cerritos tenham sido construídos para a função
única de habitação ou de enterramento, ao longo do texto foi visto que vestígios de
ambas as interpretações foram constatados. Os Cerritos encontram-se em
basicamente dois contextos ambientais bastante diversos, litoral e interior,
conseqüentemente também é assim diverso os vestígios de ocupação adaptados a
estes contextos. O que pode ser dito é que são os Cerritos ricos vestígios da
complexidade humana, que apresentam diversos vestígios e que possibilitam
interpretações variadas sobre seus construtores.

1.2. PT-02, o Cerrito da Sotéia (Ilha da Feitoria)
Com base na recente bibliografia sobre o Cerrito PT-029 produzida por
acadêmicos10 vinculados ao Laboratório de Ensino e Pesquisa em Antropologia e
9

Nome estipulado com base nos principais recursos hídricos circundantes de um sítio arqueológico,
neste caso a Laguna dos Patos é aqui referida com a sigla PT, e a continuidade, 02, representa que
este foi o segundo sítio arqueológico encontrado na Ilha da Feitoria pela equipe do LEPAARQ. O
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Arqueologia/UFPel

(LEPAARQ/UFPel)

e

nas

características

geológicas

e

geomorfológicas da área de estudo, faz-se necessário, a apresentação do sítio
arqueológico e das interpretações sobre ele produzidas, para posteriormente entrar
no tema proposto para a pesquisa.
O sítio arqueológico PT-02 está localizado na “Ilha” da Feitoria, com
coordenadas em UTM de 22J 4035110 / 6500979, no município de Pelotas – RS
(figura 03). Por definição, o lugar é um Esporão Arenoso com ambiente de Restinga,
no entanto, devido à existência do Arroio Corrientes ao Norte, da Laguna dos Patos
ao Leste e da Lagoa Pequena ao Oeste (sendo estas últimas interligadas ao Sul) a
área fica cercada por corpos hídricos, portanto sem acesso por terra. O Cerrito fica
em uma área coberta por vegetação do tipo gramínea herbácea e com seus
arredores (Leste e Oeste) cobertos pela Vegetação Pioneira, típica de solos
recentes como os da Planície Costeira (RADAM BRASIL, 1986).

Figura 03. Cerrito da Sotéia na Ilha da Feitoria (Pelotas-RS). (Modificado do Google Earth,
acessado em janeiro de 2010)

nome completo deste sítio arqueológico é RS-PT-02, mas por convenção ele é referido como PT-02
por ter sido assim identificado em outros trabalhos.
10
Os dados que discutem diretamente a escavação e a interpretação do sítio arqueológico PT-02
provém dos seguintes trabalhos: Rosa (2007), Loureiro (2008) e Belletti (2008).
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A Ilha da Feitoria tem seu processo de formação ligado a um evento de
deposição de sedimentos da Planície Costeira, iniciado a cerca 400.000 A.P.
conhecido como Sistema Laguna-Barreira. Este sistema é marcado por quatro
barreiras

constituídas

de

sedimentos

transportados

durantes

as

últimas

transgressões e regressões marinhas ocorridas no Período Quaternário, este
fenômeno transgressivo-regressivo deixa como testemunho terraços distribuídos ao
longo da Planície Costeira. Este fenômeno também é responsável pela formação
das lagoas e lagunas desta província geomorfológica (VILLWOCK & TOMAZELLI,
1995).
A referida área da Planície Costeira faz parte da subdivisão Sistema Lagunar
Patos-Mirim (DELANEY, 1965; VILLWOCK, 1984 apud CALLIARI, 1998), que, de
acordo com o mapa geológico do município de Pelotas faz parte da Barreira IV
(MARTH et al, 2008), por datação relativa a mais jovem, onde a Barreira I (mais
antiga) é a mais interiorizada, seguindo uma seqüência cronológica de eventos
transgressivos-regressivos até a formação da costa atual. Essa seqüência
cronológica é percebida através das planícies de inundação das formações destas
barreiras, deixando, a Oeste de cada uma, um pico testemunho do evento de sua
formação, e também através das similaridades físicas e químicas da composição
dos sedimentos de cada uma.
A partir do Projeto de Mapeamento Arqueológico de Pelotas e Região, em
desenvolvimento desde o ano de 2001 e do Programa de Mapeamento e
Aproveitamento do Patrimônio Natural e Arqueológico da Ilha da Feitoria,
desenvolvido em 2004, foram criadas diversas parcerias do LEPAARQ com vários
segmentos de suporte à pesquisa, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS), Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) e Secretaria de Qualidade Ambiental (SQA) do
município de Pelotas. Em 2005 foi encontrado o Cerrito PT-02, por meio de um
trabalho prospectivo na referida região (LOUREIRO, 2008) (figura 04).
Até hoje houve três campanhas de trabalho no Cerrito da Sotéia, distribuídas
anualmente em 2005, 2006 e 2007. Em Abril do primeiro ano foi identificado, através
de prospecção extensiva o sítio arqueológico que veio a ser denominado Cerrito PT02. No mesmo ano foi desenvolvida uma campanha de intervenção com o objetivo
de obter a:
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[...] caracterização inicial da estrutura do sítio através da realização
de coleta de superfície e intervenções pontuais através de
quadrículas, com o fito de localizar dispersões e concentrações
superficiais de materiais arqueológicos e registrar aspectos como
estratigrafia e composição (cultura material) do cerrito (LOUREIRO,
2008, p 38).

Com a determinação inicial da área do sítio realizada através dos trabalhos
relatados por Loureiro (2008), nesta primeira campanha foram escavadas três
quadriculas de 1x1m em níveis artificiais de 10 cm, uma no centro (80 cm de
profundidade), uma na extremidade Sul (50 cm de profundidade), e outra na
extremidade Norte (50 cm de profundidade). Por medidas topográficas foi visto que o
PT-02 configura-se como um Cerrito circular tendendo a elipsoidal (anexo 01).

Figura 04. Delimitação do Cerrito da Sotéia em vermelho. (Extraído de BELLETTI, 2008)

Através da escavação destas quadrículas foi percebida uma maior quantidade,
frente aos demais exumados, de materiais arqueofaunísticos, assim como nos
Cerritos de Rio Grande. Também foi percebido quanto aos instrumentos um
predomínio de artefatos cerâmicos, estes representados por fragmentos em sua
maioria menores que 3 cm e uma ocorrência reduzida de materiais líticos, os quais
mais adiante serão discutidos.
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Devido a sua morfologia, tipologia cerâmica e vestígios de arqueofauna, neste
primeiro momento o PT-02 foi interpretado como um “acampamento com a finalidade
de exploração de recursos lacustres” (LOUREIRO, 2008, p. 39), culturalmente
relacionado com os grupos caçadores-coletores-pescadores construtores de Cerritos
da fronteira Brasil-Uruguai.
Com o intuito de compreender a estrutura interna do sítio e seus processos de
formação, em 2006 a área de escavação foi ampliada a uma trincheira em forma de
“L” na parte central do Cerrito, dividida em quinze quadriculas de 1m², doze no
sentido Leste-Oeste e três no sentido Norte-Sul, além de sondagens aos arredores
deste com o fim de encontrar possíveis estruturas associadas (ROSA, 2007;
LOUREIRO, 2008).
Com a escavação da trincheira “percebeu-se que a estratigrafia do cerrito se
estrutura de forma homogênea em toda sua extensão, com três camadas bem
definidas, com algumas poucas lentes estéreis de areia clara entre as camadas”
(LOUREIRO, 2008, p. 41) (figura 05). Quanto ao material arqueológico o autor
supracitado não vê variações estilísticas ou tecno-tipológicas.

Figura 05. Estratigrafia da trincheira Leste-Oeste de 2006, perfil Norte. (Modificado de
LOUREIRO, 2008)

Em relação às áreas adjacentes foram evidenciados alguns poucos materiais em
sondagens ao Norte e Oeste do Cerrito, em pequenas elevações que Loureiro
(2008) baseado em López Mazz (1992, 1997, 2001) interpreta como possíveis
microrelieves (locais de habitação). Ainda em relação às áreas adjacentes ao
Cerrito, foram encontrados locais com cotas topográficas negativas ao terreno, onde
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as sondagens evidenciaram ausência de materiais arqueológicos e uma camada
estratigráfica diferenciada dos outros pontos, locais estes que Loureiro (2008)
também acredita tratar-se de zonas de préstamo, locais entendidos como áreas de
retiradas de terra para as construções de Cerritos.
No ano de 2007 foram feitas investigações objetivando responder questões
levantadas após as intervenções anteriores, como as reais dimensões do Cerrito PT02. Desta forma, foram abertas trincheiras periféricas de 5X0,50 m nas extremidades
Sul, Leste e Oeste, e novas sondagens próximas as áreas adjacentes, onde foram
encontrados materiais em 2006 (LOUREIRO, 2008).
A abertura de trincheiras na extremidade do cerrito teve como meta
verificar a continuidade da camada arqueológica e a dispersão do
material nas áreas adjacentes ao cerrito, com isso permitindo a
delimitação mais precisa dos seus limites periféricos (LOUREIRO,
2008, p.45).

Desta forma o autor supracitado interpreta o Cerrito como “um local de descarte
de refugo oriundo destas unidades periféricas” (LOUREIRO, 2008, p.45). Com
relação às trincheiras abertas nas extremidades do Cerrito, pouco material
arqueológico foi evidenciado, contudo pode ser concluída a real dimensão deste.
20X15 m com formato tendente a elipsoidal.
A partir do processamento de otólitos de peixes, o PT-02 foi datado pelo método
radiocarbônico AMS-Standard, indicando a base (período inicial) em 1010 ± 40 A.P.
(Protocolo Beta 234207) e o topo (período final) em 990 ± 40 A.P. (Protocolo Beta
234206). Ainda somam-se a estas, a partir do mesmo processamento de otólitos,
outras duas estimativas para o intervalo de ocupação do sítio. O Coventional
Radiocarbon Age apresenta para base 1400 ± 40 A.P. e para o topo 1360 ± 40 A.P.
e o 2 Sigma Calibation apresenta uma data que varia ente 1360 a 1280 A.P. (590 a
670 DC) para a base e uma outra que varia entre 970 a 820 A.P. (980 a 1130 DC)
para o topo. (anexo 02).
Loureiro (2008) a partir de uma interpretação do método radiocarbônico AMSStandard, estima em 100 anos (de 1050 A.P. até 950 A.P.) o tempo máximo para a
ocupação do sítio arqueológico, crendo em uma ocupação intensa para o mesmo,
sustentando-se nas evidências arqueofaunística e cerâmica11 presentes. Segundo o
11

O PT-02 é um dos sítios arqueológicos com Cerrito com a maior quantidade de fragmentos de
cerâmica até o momento escavado, somando-se aproximadamente 1800 peças (BELLETTI, 2008).
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mesmo, o PT-02 é então um sítio composto por um Cerrito, zonas de préstamo e
microrelieves, onde o primeiro seria uma área de descarte marcada pela presença
de materiais desarticulados (com vestígios em contexto secundário) que pela
quantidade de arqueofauna lacustre indica uma exploração adaptada a esses
recursos. No entanto, ao se utilizar o 2 Sigma Calibation como sustentação para a
interpretar o intervalo de ocupação do Cerrito a estimativa anterior pode ser
ampliada, sendo por meio desta leitura a data para a base do Cerrito de 1360 A.P. e
a de 820 A.P. para o topo, havendo deste modo, então, a possibilidade de ver o
intervalo de ocupação do Cerrito ampliado para 540 anos.
Quanto aos processos relativos à construção do Cerrito Belletti (2008) levanta
outra possibilidade de interpretação. Embasada numa concentração articulada de
fragmentos cerâmicos e vestígios arqueofaunísticos, os primeiros possibilitando
remontagem, ela aponta a probabilidade de um contexto primário pelo menos para o
local específico, onde haveria entre outras possibilidades a concentração indicativa
de um momento inicial na construção do Cerrito, visto que este momento percebido
(figura 06) (associação cerâmica e arqueofaunística) se encontra em área mais
periférica do mesmo.

Figura 06. Concentração de cerâmica e ossos, quadrícula 49.24. (Modificado de BELLETTI, 2008)

Perante tais divergências interpretativas, a questão sobre a construção por
processos primários ou secundários, referente ao Cerrito PT-02, fica em aberta a
novas pesquisas em que se disponha de um maior tempo para serem realizadas,
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por isso, essa questão não será foco central de discussões, e sim apenas os
instrumentos líticos e suas Cadeias Operatórias.
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Capítulo 2 - A Cadeia Operatória como método de análise tecnológica

Distinguem-se a partir da literatura arqueológica pelo menos dois métodos gerais
para a realização de estudos sobre indústrias líticas. O primeiro, mais tradicional e
difundido entre os arqueólogos em nível internacional, é o método tipológico. O
segundo é o método tecnológico, menos conhecido e que busca uma
operacionalização processual da Cadeia Operatória de confecção dos instrumentos.
De acordo com Leroi-Gourhan et al (1981), o método tipológico surgiu com
Michael Mercati no século XVI, a partir da necessidade da realização das primeiras
classificações líticas, num momento em que se pode classificar os trabalhos
arqueológicos como meramente antiquarístas (TRIGGER, 2004). Este método
clássico em arqueologia, conforme Noelli e Dias (1995), se caracteriza pelo estudo
da morfologia dos artefatos para inferir sua função, limitando-se ao estudo do objeto
em si, o que coloca em segundo plano o seu processo produtivo e toda Cadeia
Operatória. O método tipológico, até meados do século XX, era o único utilizado e
difundido até Marcel Mauss, em 1935, tecer os primeiros ensaios de caráter
tecnológico (DIAS & SILVA, 2001).
O método tipológico se detém em descrever basicamente os instrumentos
formatizados, aqueles que, em primeira instância, chamam atenção visualmente por
se tratarem, em alguns casos, de objetos semelhantes aos que ainda de forma
regional e cultural são utilizados (por exemplo, lâminas de machado e bolas de
boleadeira) e outros, que por suas formas exuberantes ou simplesmente incomuns
tornam-se também alvos de descrições (é o exemplo de zoólitos e pedras com
depressão semi-esférica).
No entanto, os estudos realizados sob esta visão acabam por excluir da análise
os vestígios das etapas de produção artefatual, considerando apenas o produto final
(o artefato). Assim, a análise tecnológica apresenta-se diferenciada da tipológica,
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pois tem como premissa analisar uma indústria a partir do conjunto lítico desta, sem
exclusão de etapas, preenchendo então as lacunas da primeira.
Desta maneira, vê-se que a principal diferença entre estes dois métodos de
análise torna-se explicita, visto que o método tipológico tem como foco de pesquisa
os objetos em si, enquanto que o método tecnológico, que apresenta a Cadeia
Operatória em seus vários estágios, tem como foco principal os processos lógicos e
evolutivos de confecção e uso dos objetos (SIMONDON, 1985 apud LEMES 2008).
Por acreditar ser mais adequado para a realização desta pesquisa, escolheu-se
o método tecnológico, mesmo sendo este menos popular que o método tipológico no
Brasil. Lemes (2008), com base em Ploux e Karlim (1994), relata que o desuso deste
método para o estudo lítico, deve-se ao fato de que geralmente os instrumentos são
vistos como mais importantes que seus modos de produção. No entanto, acredita-se
ser partir de análises voltadas à técnica de produção dos instrumentos que se pode
inferir com maior propriedade a respeito das formas que as populações pretéritas
lidavam com as fontes de matéria-prima do ambiente em que estavam inseridas.
Assim, para que se possa perceber a pretérita apropriação do homem no
espaço, primeiramente, faz-se importante trazer o conceito geográfico de técnica,
que se efetiva como “relações concretas, relações materiais ou não, que as
presidem, o que nos conduz sem dificuldade à noção de modo de produção e de
relações de produção” (SANTOS, 1997b, p. 61), que é também integrante, na visão
de Milton Santos, das três etapas da história do meio geográfico12. Na visão da
arqueologia este conceito “constitui-se da inter-relação de elementos (matéria,
energia, objetos, gestos e conhecimentos) que fazem parte de uma cadeia
operatória” (DIAS & SILVA, 2001, p. 105; 106). Em ambas as visões a técnica está
ligada a ações criativas do homem no espaço. Estas técnicas, exercidas pelo
homem de forma geral e transmitidas através de gerações, desenvolvem-se por
meio da apropriação do espaço e de seus recursos, tornando possível o domínio
sobre estes elementos. Desta forma, as técnicas permitem a formulação dos objetos
sociais, que são as “testemunhas do trabalho humano no passado, como no
presente” (SANTOS, 2007, p. 53; 54).
12

Meio Natural: inicio da técnica, onde o homem transformava sutilmente a natureza com a criação
dos primeiros artefatos e a domesticação de plantas e animais. Meio Técnico: técnica mecanizada,
através da automatização o homem intervém de forma mais intensa na natureza. Meio Técnicocientifico-informacional: a técnica atinge seus patamares atuais, com a soma dos conhecimentos
científicos e a técnica moderna (SANTOS, 1997a).
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O homem em sua vivência no espaço geográfico age, e preteritamente também
agiu influenciado por modos de vida regidos por individualidades e costumes
culturais. A partir deste método de análise, pelo menos em parte, estas ações
podem ser percebidas através dos vestígios materiais, que possibilitam a percepção
de estágios da exploração do espaço pelo homem no intuito de suprir suas
necessidades. Desta apropriação do espaço surgem as Cadeias Operatórias,
possibilitando esta visão seqüenciada de uma série de ações exploratórias.
O método tecnológico de análise, neste caso adequado ao estudo dos materiais
líticos de um Cerrito no sul do Brasil, provém da remontagem das Cadeias
Operatórias necessárias para a produção artefatual. Cadeia Operatória, na visão de
Lemonnier (1992), trata-se de “uma seqüência de operações tecnológicas que
incidem sobre a matéria-prima bruta, transformando-a de seu estado natural a
condição de objeto manufaturado” (FIGUEIREDO, 2008, p. 31). Desta forma, Cadeia
Operatória pode ser pensada como uma série de atividades desenvolvidas durante a
realização de uma atividade, que é repleta de símbolos e escolhas, tanto culturais
como individuais, desde seu exercício inicial até o final. Para Lemes (2008) as
Cadeias Operatórias são os encadeamentos entre operações mentais e Gestos
Técnicos.
Antes de prosseguir a discussão sobre Cadeia Operatória, cabe caracterizar
também o conceito de Gesto Técnico (LEROI-GOURHAN, 1985; 1987), que pode
ser entendido como a maneira pela qual exercemos nossas atividades e produzimos
utensílios, desde os gestos manuais necessários para a produção e montagem de
um aparelho moderno como também os gestos pré-históricos necessários para a
produção de um instrumento lítico (FUNARI, 2006).
Em uma produção tecnológica lítica, “toda retirada é planejada antecipadamente,
não existe acaso; acontecem eventualmente acidentes que podem ou não ser
superados. Assim, toda retirada é predeterminada” (FOGAÇA, 2006, p.19). Segundo
Funari (2003) para a produção de toda e qualquer forma de utensílios existe uma
série de gestos adequados que possibilitam o sucesso da operação pretendida, sem
o gesto correto, ainda que se chegue a formas semelhantes, o produto final
pretendido não será alcançado com êxito. Desta forma, Gesto Técnico e Cadeia
Operatória são conceitos que não se excluem, mas pelo contrário, complementamse.
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O conceito de Cadeia Operatória não se limita apenas ao estudo dos artefatos
em si, mas permeia o pensamento arqueológico como um todo. A partir da visão
processualista da arqueologia, iniciada e mais profundamente difundida nos anos
1960 com os trabalhos de Binford (1962), o Conceito de Cadeia Operatória passou a
ser aplicado também ao estudo da formação do registro arqueológico em que o sítio
arqueológico e todos os processos que formam o seu contexto são o resultado de
um encadeamento de acontecimentos culturais e naturais. Um exemplo da aplicação
desta lógica processual pode ser vista no trabalho de Schiffer (1972), quando o
mesmo aborda a formação do registro arqueológico a partir de um fluxograma cuja
intenção do autor é apresentar o ciclo de vida dos objetos no processo de formação
do registro arqueológico (figura 07).

Figura 07. Fluxograma do ciclo de vida dos objetos até a formação do registro arqueológico.
(Modificado de SCHIFFER, 1972)

A Cadeia Operatória de artefatos líticos, de modo geral, pode ser dividida em
quatro estágios no contexto sistêmico (RENFREW & BAHN, 1993; SCHIFFER,
1972): o primeiro refere-se ao momento em que a matéria-prima dispersa no
ambiente torna-se massa inicial com a aquisição humana do bem mineral; o
segundo estágio é o de manufatura, momento em que o homem desempenha uma
série de gestos com a finalidade de obter um instrumento usual; o terceiro é o
momento em que o homem faz uso do instrumento produzido e o quarto é o
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abandono deste devido a fatores como quebra e desgaste, tornando-se refugo e
parte de um contexto arqueológico.
Estes quatro estágios da Cadeia Operatória (aquisição, manufatura, uso e
abandono) ainda podem ser acrescidos pelo de restauro. Quando ocorre a quebra
ou desgaste de um instrumento, ao invés deste ser diretamente abandonado, ele
pode ser restaurado pelo artesão, de modo que lhe possa ser útil novamente, assim
as etapas de manufatura e uso são desenvolvidas novamente.
O estágio do restauro durante uma Cadeia Operatória, pode ser pensado em
alusão ao terceiro plano do comportamento operatório humano13: “comportamento
lúcido no qual a linguagem intervém de forma preponderante, quer reparando uma
ruptura acidental no desenrolar da operação, quer conduzindo à criação de novas
cadeias operatórias” (LEROI-GOURHAN, 1987, p.25).
Desta forma, como visto nas palavras de Leroi-Gourhan (1987), o terceiro plano
do comportamento operatório humano, referente ao momento de confronto com uma
dada situação problema, pode ser pensado também como uma escolha de não
abandonar e sim de restaurar um instrumento diante da perda do potencial de uso
deste quanto à atividade antes designada. Desta forma, se faz presente uma
possibilidade cíclica entre restauro, manufatura e uso.
Conforme Schiffer (1972), nem todos os objetos passam necessariamente por
todas as etapas descritas de uma Cadeia Operatória, alguns elementos não
necessitam de manufatura para serem utilizados (por exemplo, bigorna, percutor e
polidor manual), alguns não recebem qualquer tipo de manutenção (como as
estilhas e resíduos de lascamento) e outros, como algumas lascas, são descartados
sem ao menos terem sidos utilizados.
Podem ser encontrados em contexto arqueológico, materiais em todas as etapas
de uma Cadeia Operatória, inclusive instrumentos visivelmente com potencial de uso
(por exemplo, pedra com depressão semi-esférica, faca, raspador, furador, ponta e
mão de mó). Schiffer (1972) destaca como possibilidade para o abandono de
instrumentos três níveis de refugo de objetos que influenciam na caracterização do
registro arqueológico

13

A idéia de comportamento operatório faz parte da obra “O gesto e a palavra” (LEROI-GOURHAN.
1985; 1987). Este conceito é dividido em três planos, onde o primeiro é diretamente relacionado com
as atividades realizadas de forma instintiva e o segundo relaciona-se com consciência do exercício de
uma ação pretendida.
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Em primeiro lugar, o autor conceitua o refugo primário, que se caracteriza pelo
descarte dos objetos no seu local de uso. Por outro lado, o refugo secundário se
caracteriza quando os objetos que atingiram o seu limite funcional e que não vieram
a ser reciclados são (geralmente) depositados em uma ou mais áreas de atividade
específicas, comumente conhecidas como lixeiras. Em último caso, quando são
deixados no local de uso, sem que tenha ocorrido uma performance de descarte,
esta ação caracteriza um refugo de fato.
Estas possibilidades interpretativas levantadas para uma Cadeia Operatória são
baseadas nos vestígios encontrados em contexto arqueológico, no entanto, em
relação ao contexto sistêmico, apenas podem ser levantadas inferências com base
na análise da variabilidade formal dos materiais encontrados, relacionando-os com o
espaço de onde estes foram exumados (SCHIFFER & SKIBO, 1997).
Formal variability is caused, in a proximate fashion, by artisan
executing different sequences of material procurement and
preparation. For example, one jar's exterior surface has a matte
appearance because the potter's is lustrous because it was
polished with a pebble. Proximate explanations of formal properties
arise from a sophisticated process of archaeological inference
employing general principles - along with traces preserved in the
artifact itself in other lines of evidence - for establishing warranted
statements about the artisan's behavior. (SCHIFFER & SKIBO,
1997, p.28-29).

Schiffer e Skibo (1997) apresentam a variabilidade existente nos objetos a partir
de muitos fatores, entre eles, as possibilidades de aquisição de matéria-prima e dos
modos de preparação dos artefatos. A idéia apresentada por estes autores é
compatível com o conceito de Gesto Técnico, anteriormente apresentado, onde uma
série de gestos é desenvolvida durante um processo de produção. Assim, o
comportamento do artesão pode ser suposto a partir dos vestígios das técnicas
empenhadas nas Cadeias Operatórias presente nos objetos de uma indústria lítica
de um determinado estilo.
Pode-se abordar o estudo da Cadeia Operatória dos grupos cerriteiros ligando
este conceito à noção de estilo tecnológico. Este conceito refere-se ao “modo como
as pessoas realizam o seu trabalho, incluindo as escolhas feitas por eles no que se
refere aos materiais e às técnicas de produção” (REEDY & REEDY, 1994, p.304
apud DIAS & SILVA, 2001, p.96). O conceito de estilo tecnológico não está somente
relacionado com as manifestações de padrões materiais, como também de “algo que
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é inerente e subjacente aos processos de produção a partir dos quais estes
aspectos visuais são uma resultante” (DIAS & SILVA, 2001, p.96), o estilo é então o
propulsor das formas pelas quais são executadas as Cadeias Operatórias, trazendo
para si não só o modo de produção de um artefato como também de todos os
estágios destas, influenciados pela cultura do artesão (PACHECO, 2008).
A tecnologia lítica, como apresentada, traz junto a si uma gama ampla de
informações sobre as ações do homem pré-histórico no espaço. Por isso, “o estudo
de um sistema tecnológico deve começar pela descrição e análise das Cadeias
Operatórias, a partir das quais os objetos são produzidos” (SILVA, 2002, p. 122 apud
LIMA et al, 2007, p.4), pois descrever instrumentos, sem se fazer relação direta com
o contexto geográfico em que estavam os artesãos e as matérias-primas, na visão
defendida neste trabalho, limita o proceder de interpretações apuradas sobre as
ações dos artesãos.
É com base nos conceitos de Cadeia Operatória, estilo tecnológico e Gesto
Técnico que é desenvolvida a presente pesquisa. Acredita-se ser este tripé
conceitual fundamental para inferir sobre os processos de fabricação dos
instrumentos líticos do Cerrito da Ilha da Feitoria, abordando-se questões como as
escolhas individuais que levaram à produção dos artefatos e os processos
comportamentais coletivos que também influenciaram no fabrico dos instrumentos
líticos. Ao trazer como foco de pesquisa as sociedades pré-históricas cerriteiras da
fronteira Brasil-Uruguai, mais precisamente no atual município de Pelotas, são
possíveis estudos de tal natureza a partir dos vestígios deixados por estes homens e
mulheres. Este tipo de investigação pode ser feito através da interpretação dos
significados intrínsecos da cultura material presente nos Cerritos, neste caso tido
aqui como problema de pesquisa: o material lítico.

44

Capítulo 3 - Terminologias e convenções líticas

O termo lítico provém do latim litus, significando pedra, assim o estudo
apresentado refere-se ao aproveitamento humano de clastos e afloramentos
rochosos. Estes materiais transformados e / ou apenas utilizados pelos cerriteiros da
Ilha da Feitoria, juntamente com os fragmentos arqueofaunísticos e cerâmicos, são
os mais pretéritos vestígios que se tem (até a presente data) sobre a ocupação
humana no atual município de Pelotas.
São inúmeras as formas e situações que rochas e minerais são coletados e
utilizados pelo homem, estas formas naturais podem ser afloramentos rochosos,
seixos, blocos e ainda outros, conforme a imaginação humana julgar adequado e útil
para alguma atividade prática do dia-dia.
Desta forma, a partir do momento que o homem passa a apropriar-se de tais
formas rochosas, de acordo com Laming-Emperaire (1967), denominam-se estes
produtos como massas iniciais, as quais desempenham o papel de matéria-prima
para a confecção artefatual.
Para que seja possível resgatar informações sobre as relações do homem com
as fontes de matéria-prima lítica, é necessário a utilização de termos que auxiliem a
identificação dos artefatos e de seus processos de produção. Assim, as
terminologias líticas cumprem parte desta demanda, sendo elas as nomenclaturas
adotadas para a realização de uma análise arqueológica, somando-se a estas o
desenho tecnológico como uma forma ilustrativa das interpretações feitas durante a
análise, onde para esta é criada uma legenda (figura 08) para auxiliar a leitura do
trabalho.
As terminologias utilizadas para analisar a indústria lítica do PT-02, foram
selecionadas a partir de obras apropriadas para a realização da pesquisa, contando
com autores experientes que durante anos se dedicam, ou dedicaram-se ao estudo
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de indústrias líticas. Como base inicial para o esclarecimento das terminologias
empregadas, utilizou-se a obra clássica de Laming-Emperaire (1967), acrescida
pelos autores referidos no capitulo anterior.

Figura 08. Legenda das texturas e simbologias utilizadas nos desenhos tecnológicos.

Para que sejam compreendidas, as terminologias arqueológicas presentes na
ficha elaborada para a análise do PT-02 (anexo 03) e a maneira como estas foram
vistas, seguem em tópicos o significado destas, conforme os autores e mais
acréscimos de considerações pessoais.

3.1. Tipos de massas iniciais

Massa inicial é o nome dado “ao tipo material do qual foi tirado o objeto que está
sendo estudado, seja este de pedra lascada ou polida” (LAMING-EMPERAIRE,
1967, p.26). As massas iniciais, como referidas anteriormente, provêm da
apropriação humana de recursos minerais presentes no ambiente, essa apropriação
e seu consecutivo trabalho irão gerar os núcleos e as lascas.
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Seixos: “são fragmentos há muito tempo destacados da rocha mãe, com formas
arredondadas e de superfície constituída por um córtex14 de espessura variável”
(LAMING-EMPERAIRE, 1967, p.26).
Cristais: “eventualmente um cristal pode ser utilizado como massa inicial de um
utensílio. Pode ser reconhecido por suas formas poliédricas e por seus planos de
clivagem15, lisos e retilíneos” (LAMING-EMPERAIRE, 1967, p.27). Cristais como
estes normalmente são de origem vulcânica, formados a partir da consolidação de
gases presos entre pacotes magmáticos que não chegaram a atingir a atmosfera.
Blocos: “Por convenção, chama-se bloco uma massa destacada da rocha mãe,
que não corresponde a nenhuma das definições precedentes” (LAMINGEMPERAIRE, 1967, p.27). Pode ser somada ainda a esta definição, a característica
de geralmente ser anguloso, apresentando córtex nas superfícies planas.
Lascas: “fragmento destacado, por percussão, de um bloco de rocha, de um
seixo, etc.. quando a lasca é de grande tamanho, ela pode também ser utilizada
como massa inicial, do mesmo modo que qualquer bloco de rocha” (LAMINGEMPERAIRE, 1967, p.27). Prous (1986/1990) considera também estas, como
suportes que podem ser trabalhados, para serem utilizados como instrumentos ou
permitir ainda retirada de lascas com funções usuais.

3.2. Tipos de núcleos

Os núcleos são as matérias primas de onde são tiradas uma ou mais lascas.
“Um núcleo debitado (ou mostrando uma ou duas cicatrizes) é aquele do qual já se
retirou uma ou várias lascas, que deixaram na superfície, a ou as cicatrizes
resultantes de sua debitagem16” (LAMING-EMPERAIRE, 1967, p.35).
Os núcleos de uma indústria lítica podem ser os fins ou os meios do trabalho
empregado através da debitagem, ou seja, podem-se retirar lascas de um núcleo
14

“Camada externa de alteração de uma rocha, cuja espessura depende simultaneamente da
duração da exposição aos agentes atmosféricos, das condições climáticas e da natureza da rocha”
(LAMING-EMPERAIRE, 1967, p. 24).
15
O termo plano de clivagem em arqueologia recebe uma denotação diferenciada da aplicabilidade
deste em geologia. Em arqueologia o termo se refere a retiradas de lascas a partir de planos
predeterminados e em geologia para se referir as zonas de ligações químicas fracas entre minerais,
um exemplo deste caso pode ser visto na estrutura laminar da mica. A denotação utilizada no
trabalho é relativa ao termo arqueológico.
16
Retirada intencional de lascas de um núcleo através de golpe ou pressão (MORAIS, 2007).
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para criar neste uma forma desejada que possa desempenhar um papel pretendido,
configurando o trabalho como uma indústria de núcleos. Quando a debitagem é
realizada para que as lascas sejam os instrumentos a serem utilizados, o trabalho é
configurado como uma indústria de lascas. Em ambos os casos, quando
identificados abundantes em relação aos outros em um grupo de materiais, há uma
especialização para uma ou outra produção tecnológica.
Núcleo bipolar: “possuem dois planos de percussão opostos (direto e indireto),
apresentando cicatrizes de desprendimento de lascas e fragmentos em diferentes
direções” (DIAS & HOELTZ, 1997, p. 36).
Núcleo unipolar: apresenta planos de percussão natural ou preparado que
possibilitam as retiradas. “Os

núcleos unipolares

podem apresentar uma

configuração variada em função das diferentes possibilidades de redução inicial que
esta técnica oferece” (DIAS & HOELTZ, 1997, p. 35).
Núcleo unipolar com uma plataforma definida: “todas as retiradas são efetuadas
a partir de uma de um único plano de percussão” (DIAS & HOELTZ, 1997, p. 35).
Quando unidirecionais apresentam a face oposta quase paralela ao plano de
percussão, dando ao núcleo forma triangular ou troncônica.
Núcleo unipolar com duas plataformas em ângulo: “este tipo de núcleo apresenta
dois planos de percussão que formam um ângulo entre si, ocasionando direção e
sentido das retiradas variáveis” (DIAS & HOELTZ, 1997, p. 35).
Núcleo unipolar com duas plataformas bidirecionais: “neste caso as retiradas são
efetuadas a partir de dois planos de percussão opostos entre si, de forma que as
cicatrizes distribuem-se em direções paralelas, mas em sentido opostos” (DIAS &
HOELTZ, 1997, p. 35).
Núcleo unipolar poliédrico ou sem plataformas definidas: “neste caso, as
retiradas foram efetuadas em todas as faces do núcleo, impedindo a observação de
um padrão discernível na distribuição dos planos de percussão” (DIAS & HOELTZ,
1997, p. 35; 36).
Fragmentos nucleiformes: Resíduos do lascamento bipolar, sendo “fragmentos
em forma de pequenos núcleos, que também apresentam evidências de
espatifamento” (RÜTHSCHILLING, 1987, p.32).
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3.3. Tipos de lascas

A mesma definição dada por Laming-Emperaire (1967) para lascas no item
anterior (tipos de massas iniciais) emprega-se aqui. No entanto, cabe adicionar
linhas sobre a finalidade destas e a tecnologia empregada durante a remoção de
seu núcleo de debitagem. Quanto à finalidade, assim como os núcleos, elas podem
ser os fins ou os meios da indústria tecnológica, podendo ser os suportes para a
confecção ou utilização instrumental ou os refugos de uma indústria de núcleos.
Quanto à tecnologia, elas costumam apresentar as características destacadas nos
parágrafos que seguem.
Lascas bipolares: “mostra, nos objetos, dois pontos de percussão, onde um
ponto recebe o impacto direto do percutor e o outro serve de ponto de apoio sobre
um seixo ou uma bigorna” (RÜTHSCHILLING, 1987, p.30) apoiado no chão, essas
lascas costumam ser planas e geralmente não apresentam bulbo de percussão.
Lascas unipolares: obtidas através da percussão direta de uma pedra contra
outra, onde o artesão, com uma mão segura uma pedra (massa inicial) firmemente e
com a outra aplica um golpe com outra pedra (percutor). Para obter-se sucesso na
ação o golpe deve ser igual ou inferior a 90º (PROUS, 1986/1990). Essas lascas
costumam apresentar um bulbo de percussão bastante saliente, ondas e estrias
seguem deste até a extremidade oposta da lasca. Esta área geralmente apresenta
um bordo natural com um gume cortante.
Lascas unipolares iniciais ou corticais: “correspondem a primeira lasca retirada
do núcleo, ainda revestida de córtex” (DIAS & HOELTZ, 1997, p. 32).
Lascas unipolares primárias ou de preparação: são retiradas após o desbaste
inicial. “Caracterizam-se por apresentar cicatrizes de lascamento anteriores na face
dorsal e um plano de percussão pronunciado e mais espesso que o restante da
lasca” (DIAS & HOELTZ, 1997, p. 32).
Lascas unipolares secundárias ou de redução: pouco espessas e com perfil
longitudinal ligeiramente curvo, apresentam plano de percussão estreito e tem sua
gênese ligada a pré-formatação de artefatos (DIAS & HOELTZ, 1997).
Lascas térmicas: geralmente côncavas e desprendem-se da massa inicial
quando esta fica “várias horas abaixo de uma fogueira, mudando de cor e sofrendo
micro-fraturamento na estrutura cristalina. Esse tratamento pode deixar vestígios
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como rachaduras, lascamentos anômalos de superfície e mudança de cor interior”
(PROUS, 1986/1990, p. 19).
Estilhas de lascamento: “agrupa-se sob o termo estilhas de lascamento, o
conjunto de lascas nos quais não se observa, nem trabalho secundário, nem
utilização e que foram abandonados após a fabricação de um objeto” (LAMINGEMPERAIRE, 1967, p. 41). Aqui se convencionou utilizar esta terminologia para
lascas sem marcas de utilização com dimensões menores de 1,6 cm.
Resíduos de lascamento: “peças sem formas definidas que não possuem
retiradas ou retoques ou, ainda, uma morfologia que lhes defina a função” (VILHENA
DE MORAES, 1975, p. 45 apud MORAIS, 2007, p. 76).

3.4. Tipos de Instrumentos

Para Laming-Emperaire (1967) instrumento é uma terminologia geral para a
descrição de uma ferramenta ou arma, enquanto ferramenta, a autora supracitada
classifica objetos de pedra que auxiliam o homem a exercer tarefas que não
conseguem diretamente com a mão e como arma um objeto de pedra encabado ou
não, utilizado ofensivamente ou defensivamente, que pode possibilitar a captura ou
abate de um alvo animal ou humano.
Acrescentou-se a categoria instrumentos as bigornas e os percutores, embora
estes não sejam necessariamente instrumentos, são eles “instrumentos naturais”
que auxiliam na produção dos demais instrumentos criados pela necessidade e
imaginação humana.
Bigornas: “simples seixos algo achatados, ou blocos com faces planas, que
serviram de apoio para objetos que eram percutidos. A parte central apresenta um
picoteamento devido aos contragolpes sofridos” (PROUS, 1986/1990, p. 13).
Percutores: “caracterizam-se por apresentarem evidentes sinais, redundantes de
sua utilização como martelos na debitagem de núcleos e, mesmo, no retoque de
lascas” (MORAIS, 2007, p.74).
Facas: partindo da definição de ferramenta de Laming-Emperaire (1967), foram
definidos como facas os instrumentos interpretados a partir da localização das
seguintes formas de marcas de uso em lascas: “[...] os micro-lascamentos paralelos
à borda ativa dão-se na forma de meia-lua, conferindo-lhe um aspecto serrilhado.
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Este tipo de micro-lascamento resulta de atividades voltadas a cortar ou serrar
materiais [...]” (DIAS & HOELTZ, 1997, p. 42), a partir da aplicação do artefato com
seu bordo ativo apoiado na superfície a se cortar de maneira vertical.
Raspadores: partindo da definição de ferramenta de Laming-Emperaire (1967),
foram definidos como raspadores os instrumentos interpretados a partir da
localização das seguintes formas de marcas de uso em lascas e núcleos: “[...] microlascamentos perpendiculares à borda ativa relacionam-se às atividades de raspar ou
aplainar superfícies [...]” (DIAS & HOELTZ, 1997, p. 42), a partir da aplicação do
artefato com seu bordo ativo apoiado na superfície a se raspar de maneira
transversal.
Pontas: “A palavra ponta se aplica a objetos muito diferentes, cuja função
comum é penetrar na matéria por meio de uma extremidade mais ou menos aguda.
A parte ativa é teoricamente puntiforme” (SOUZA, 1997). Esta definição é
empregada para designar pontas de que se acredita que não tenham sido
arremessadas, ou pelo menos não a longas distâncias. Estas têm uma morfologia
semelhante às pontas de projéteis tradicionalmente conhecidas na literatura
arqueológica (morfologia triangular, quase sempre bifaciais, pedunculadas e com
aletas). No entanto, diferenciam-se pela técnica de produção, pois são produzidas
sobre lascas unipolares largas, apresentando dessa forma o bulbo de percussão em
uma das faces laterais do artefato.
Pedras com depressão semi-esférica: apresentam depressões semi-esféricas
profundas feitas por picoteamento voluntário, algumas vezes chegando ao
polimento. “Essas ‘covinhas’ podem ser isoladas ou agruparem-se em grande
número, sobre seixo ou bloco. Por vezes, encontram-se numa face de machado ou
de uma escultura” (PROUS, 1986/1990, p. 35).
Furadores: “apresenta uma ponta bem delimitada, quase sempre obtida no ponto
de encontro de dois bordos, dos quais um, apresenta retoques internos e o outro,
retoques externos. A secção da ponta é triangular ou quadrangular” (LAMINGEMPERAIRE, 1967, p.77).
Polidores

manuais:

“são

pequenos

fragmentos,

eventualmente

seixos,

esfregados na superfície de objetos a serem acabados ou afiados, como nossas
modernas pedras de amolar; apresentam facetas polidas pelo uso” (PROUS,
1986/1990, p. 14).
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Estecas: “instrumentos alargados de sección biconvexa, fabricados en areniscas,
que han sido tradicionalmente asociados a la terminación de la cerámica” (LÓPEZ
MAZZ & GASCUE, 2005, p. 135). Terminologia uruguaia referente a ferramentas de
uso semelhante aos das espátulas modernas.
Mão de mó: “é constituída por uma pedra de secção arredonda, freqüentemente
cilíndrica, acionada circularmente, a mão, sobre a parte passiva” (LAMINGEMPERAIRE, 1967, p. 84). Este instrumento é utilizado para esmagar e triturar
materiais orgânicos com o auxilio de uma Mó, que é uma “pedra cuja parte útil é
constituída por uma superfície plana ou então ligeiramente côncava em virtude do
uso” (LAMING-EMPERAIRE, 1967, p. 86).
Artefatos brutos: seixos e blocos “que o homem pré-histórico trouxe para seus
acampamentos [...], embora semelhantes às encontradas em qualquer lugar da
natureza podem ser consideradas quase como artefatos” (PROUS, 1986/1990, p.
10).
Fragmento Natural: terminologia utilizada para designar pequenos fragmentos,
cuja origem acredita-se não ser antrópica.
Todos estes atributos de análise possibilitam discutir em partes o corpo geral dos
objetos produzidos nas indústrias sobre pedra desenvolvidas pelas sociedades que
ocuparam os sítios arqueológicos, isto possibilita identificar e interpretar uma
produção artefatual em pedra: lítico.
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Capítulo 4 - Identificação e interpretação lítica

Com base no referencial teórico apresentado sobre Cerritos e Cadeias
Operatórias, enfatizando-se as indústrias líticas, almejou-se aplicar o método
discutido para somar na construção do conhecimento a respeito dos cerriteiros, por
meio de inferências identificadas no material analisado. Desta forma, analisou-se
sob o método tecnológico de Cadeias Operatórias a totalidade de 501 materiais
líticos procedentes das campanhas realizadas na Ilha da Feitoria nos anos de 2005,
2006 e 2007, no Cerrito e suas áreas adjacentes (figura 09).
Os objetos líticos recuperados nas campanhas arqueológicas tiveram como
matéria-prima mais representativa o quartzo, além de índices menores de granito,
andesito, basalto A17, basalto B18, riolito e quartzito (figura 10). A partir da
identificação destas matérias-primas supôs-se três Cadeia Operatórias de modo
geral, a primeira própria ao quartzo, a segunda própria ao granito e a segunda
própria as rochas vulcânicas (andesito, basalto A, basalto B e riolito). Quanto ao
quartzito não pôde ser inferido cadeias, pois apenas um objeto foi encontrado desta
matéria-prima.

4.1. Cadeia Operatória de exploração de quartzo

O quartzo é um mineral composto por silício e oxigênio e é formado a partir de
redes tridimensionais que apresentam ligações fortes em todas as direções, fazendo
com que o mineral quando percutido quebre-se ao longo de superfícies irregulares
17

Apresenta coloração entre cinza escura e preta, possuindo uma textura homogênea, relativa,
possivelmente, a porções próximas da superfície formada pelos derrames vulcânicos.
18
Apresenta coloração próxima ao marrom escuro, com textura menos homogênea que o basalto A,
podendo ser relativo a porções mais internas dos derrames vulcânicos.
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(PRESS et al, 2006). Tais características químicas e geológicas fazem do quartzo
uma matéria-prima de difícil debitagem, muitas vezes não utilizado ou empregado,
em outros contextos arqueológicos, como um complemento à exploração de outra
matéria-prima que permita uma melhor clivagem. No entanto, frente ao contexto
geológico da área em que se insere o Cerrito, o quartzo foi a matéria-prima mais
utilizada, correspondendo a uma totalidade de 364 unidades (74% dos objetos líticos
recuperados).
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Figura 09. Quantidade de material lítico exumado.
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Figura 10. Relação das matérias-primas presentes.
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É possível de ser levantada uma primeira questão interpretativa para a etapa de
aquisição de quartzo nesta Cadeia Operatória, a partir da quantidade de córtex
presente nos objetos analisados. Assim, retirou-se do montante aqueles materiais
que são produtos da redução de núcleos e ou de retoque de instrumentos, os quais
já se referem a um período avançado da manufatura dos instrumentos e não teriam
córtex, maquiando a análise caso fossem mantidos no montante (figura 11).
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Figura 11. Presença de córtex nos objetos de quartzo.

Por meio da quantidade significativa de córtex entre os objetos de quartzo,
acredita-se que aquisição do material estava associada ao recolhimento de seixos e
blocos em corpos hídricos e suas planícies de inundação. Relembrando que o
Cerrito foi construído sobre um terreno geologicamente recente e desta maneira sem
existência de rochas constituídas, percebe-se que os afloramentos mais próximos
estão no Escudo Sul Rio-Grandense, província geomorfológica a Oeste da Planície
Costeira por onde passam corpos hídricos que deságuam na Laguna dos Patos.
Uma segunda questão interpretativa está relacionada à possibilidade de
aquisição de matéria-prima a qual fosse gasto o mínimo possível de energia para se
chegar até as fontes (NOELLI, 1997; CIVALERO & FRANCO, 2003; GARCIA &
ULGUIM, 2008; MILHEIRA, 2008). Assim, ao traçar um raio do Cerrito até a fonte
mais próxima de quartzo, teremos o Arroio Corrientes atravessando a BR-116, na
divisa de Pelotas com o município de Turuçu, a uma distância de 24 km (anexo 04).
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Para averiguar esta hipótese realizou-se uma atividade de campo para conferir a
possível ocorrência de seixos de grande porte nos rios que nascem no Escudo SulRio-Grandense

e

que

deságuam próximos

da

Ilha

da

Feitoria

e

que,

conseqüentemente, poderiam estar sendo explorados pelos grupos cerriteiros que
habitaram a Ilha. Ao revirar superficialmente um pacote sedimentar depositado na
margem esquerda (Norte) do Corrientes (figura 12 a), foram recolhidos pequenos
seixos e blocos de quartzo com dimensões máximas de 4,2 cm de comprimento 2,3
cm de largura e 1,6 cm de espessura e clastos de granito com dimensões de 9,5 cm
de comprimento, 6,7 cm de largura e 2,6 cm de espessura (figura 12 b).

Figura 12. Material coletado às margens do Arroio Corrientes.

Tais dimensões do quartzo (superiores as dos artefatos brutos de mesma
matéria-prima) e as dimensões do granito encontrado indicam que em épocas de
grande fluxo de águas no Corrientes, seixos e blocos com as dimensões
encontradas e ainda superiores poderiam ser deslocados e depositados em pacotes
sedimentares como o averiguado, de tal maneira, podendo ter servido como fonte
para a produção de instrumentos. Esta hipótese corroboraria então a idéia de que o
acesso às fontes de quartzo não ultrapassariam um raio de 24 km, sendo, por
conseqüência, de fácil aquisição.
Em relação à etapa de manufatura dos materiais em quartzo no Cerrito, pode ser
acrescentado que a principal técnica utilizada foi unipolar, onde de onze núcleos
analisados nove apresentam negativos de retiradas por percussão direta e apenas
dois enquadram-se na técnica bipolar (figura 13).
Pode ser também acrescentada a esta constatação os dados obtidos através da
análise das lascas. Retirando-se as lascas térmicas, as estilhas de lascamento e os
resíduos de lascamento se têm de forma geral, a representatividade de oitenta e
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uma lascas unipolares para apenas vinte e seis lascas bipolares (figura 14), o que
enfatiza e reafirma o predomínio da técnica unipolar para produção artefatual.
Ainda em relação à manufatura de objetos, se faz possível distinguir as etapas
da técnica bipolar em relação à unipolar dentro da Cadeia Operatória do quartzo,
que por sua vez retrata uma variabilidade artefatual.
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Figura 13. Tipos de núcleos em quartzo.
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Figura 14. Tipos de lascas em quartzo.

A técnica bipolar, de menor representatividade na indústria de quartzo vista na
análise, parece ter tido um papel secundário frente à utilização da técnica unipolar,
essa técnica pode ter sido aplicada em alguns casos para melhor aproveitar seixos e
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blocos de tamanho reduzido, já que para estes a técnica unipolar torna-se limitada.
Coloca-se como hipótese também que a técnica bipolar tenha sido preferencial para
redução inicial de seixos e blocos, para em seguida trabalhar-los unipolarmente
(RÜTHSCHILLING, 1987) e ou ainda, como uma forma de verificar a possibilidade
de uso de algumas massas iniciais através de possíveis testes de matéria-prima
(MELLO & VIANA, 2001).
Tais hipóteses secundárias para o empenho da técnica bipolar no Cerrito da
Sotéia são possíveis frente à diminuta quantidade de elementos desta gênese: vinte
e seis lascas, dezessete nucleiformes, dois núcleos e dois raspadores (figuras 15 e
16). Frente a estas evidências, percebe-se então ter sido a técnica bipolar menos
desenvolvida como modo de produção artefatual ou então, utilizada como uma
forma inicial na redução de núcleos (em alguns casos), visto que frente à quantidade
apresentada de vestígios bipolar, foram encontrados apenas dois instrumentos
produzidos através desta técnica.

Figura 15. Exemplares de raspadores sobre lasca bipolar de quartzo.

Figura 16. Hipótese gestual para o uso dos exemplares de raspadores.

Para visualização esquematizada sobre a interpretação da manufatura da
técnica bipolar a partir do quartzo ver figura 17.
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Figura 17. Manufatura da técnica bipolar a partir do quartzo.

Comparativamente a técnica bipolar, tem-se na unipolar uma variabilidade maior
de suportes de instrumentos e uma maior quantidade de vestígios do processo de
manufatura evidenciado. Observando os núcleos, é possível distinguir dois tipos nos
objetos de quartzo, núcleo unipolar com uma plataforma definida e núcleo unipolar
com duas plataformas em ângulo.
Os primeiros, com exceção de um exemplar, parecem estar diretamente
relacionados com a produção de furadores e raspadores / furadores, embora não
tenha sido possível a realização de remontagem entre estes núcleos e instrumentos,
a hipótese torna-se plausível por meio de comparações entre os negativos dos
furadores com os de núcleos como este, que também apresentam negativo de
debitagem com formato triangular (figura 18).
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A partir do desenho tecnológico, ainda pode ser visto que a morfologia das
lascas removidas destes núcleos, em alguns casos, era preestabelecida por
pequenas retiradas de estilhas que garantiam que a lasca removida tivesse a forma
desejada (retoques para ajustar a morfologia das lascas também ocorriam). Ainda
pode ser visto que os núcleos como esse, após estarem esgotados geralmente
também eram utilizados como instrumentos (figura 19). Nas figuras 18 e 19 tem-se
um caso de utilização como raspador (a) e outro como furador (b).

Figura 18. Exemplares de núcleos unipolares com uma plataforma definida.

Figura 19. Hipótese gestual para o uso dos exemplares de instrumentos sobre núcleo (01).

A respeito da segunda categoria de núcleos (núcleo unipolar com duas
plataformas em ângulo) (figura 20), apenas três exemplares foram localizados. Além
de este tipo ser escasso, ao comparar os negativos de lascas entre elas não é
possível estabelecer um padrão como o proposto para o tipo de núcleo anterior.
Em um dos casos ilustrados (figura 20 b) o núcleo assemelha-se bastante
quanto à possível intenção de retirada de lasca dos núcleos unipolares com uma
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plataforma definida. Neste caso percebe-se a retirada de uma lasca que poderia
sustentar um furador, onde anterior a retirada da lasca principal, teriam sido
removidas estilhas na porção mesial-distal que pré-determinariam a morfologia
pretendida da lasca. No entanto, em outra face deste núcleo, vê-se um negativo de
uma lasca larga19 que não foi debitada sobre a mesma plataforma, tornando assim
este núcleo distinto dos demais presentes na primeira categoria unipolar
apresentada. Quando esgotado o núcleo parece ter sido utilizado para perfurar
alguma superfície, pois sua porção distal é marcada por diversos pequenos
negativos (figura 21 b).
Por meio também do desenho tecnológico, o outro caso (figura 20 a) ilustra uma
realidade oposta para este tipo de núcleo. Vêem-se dois negativos de debitagem
como no caso anterior, onde em uma das faces há o negativo de uma lasca
laminar20 e noutra face de uma lasca larga. Quando este núcleo tornou-se esgotado
parece ter sido utilizado também como instrumento, tal suposição é feita a partir da
visualização de desgastes na porção distal, que indicam para este uma provável
utilização como raspador (figura 21 a).

Figura 20. Exemplares de núcleos unipolares com duas plataformas em ângulo (01).

Desta maneira, como apresentado, não pode ser inferido uma possibilidade de
existência de um padrão entre os núcleos deste tipo, em primeiro lugar, devido à
pequena quantidade de exemplares desta categoria presente entre os objetos
analisados e, em segundo lugar, devido a provável finalidade distinta entre as lascas
19

Convencionou-se chamar de lasca larga todas as lascas cujo eixo latitudinal fosse superior ao eixo
tecnológico longitudinal.
20
Considera-se lâmina uma lasca cujo eixo tecnológico longitudinal seja pelo menos duas vezes
superior ao latitudinal (PROUS, 1986/1990).
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que o artesão pretendeu produzir, havendo semelhança apenas entre duas lascas
largas.

Figura 21. Hipótese gestual para o uso dos exemplares de instrumentos sobre núcleo (02).

Concluindo esta categoria de núcleos sobre quartzo, cabe ainda apresentar o
terceiro exemplo desta última (figura 22). Este núcleo foi debitado a partir de uma
lasca grande, configurando-se como um suporte conforme Prous (1986/1990). Para
este exemplar é possível serem levantadas algumas questões sobre o modo como
foram removidas lascas de sua massa, no entanto, mais adiante poderão ser tecidas
comparações que qualificaram a análise quando apresentados os núcleos sobre
rochas vulcânicas, que também foram produzidos através de suportes.
Neste caso foi eleita como plataforma principal (plano de percussão) a superfície
interna do suporte, de onde foram retiradas três lascas que podem ser percebidas
através dos negativos. Também foi retirada uma lasca de outra plataforma, lasca
esta que como as demais deste mesmo núcleo, exceto uma exceção, são do tipo
larga. Este núcleo além de ter gerado possíveis lacas a serem utilizadas de algum
modo usual, também suportou em sua própria massa atividades de raspagem (figura
23).
Quanto às lascas unipolares, estas estão distribuídas dentro das três variações
apresentadas por Dias e Hoeltz (1997) (figura 24), não só no quartzo como também
nas demais matérias-primas presente na análise. Estas variações são: lascas iniciais
ou corticais (a), lascas primárias ou de preparação (b) e lascas secundárias ou de
redução (c). Cada uma destas variações, além de possuir características
cronológicas relativas à presença e quantidade de córtex como indicativo da ordem
de debitagem, ainda permite uma análise da dispersão destas variações unipolares
através da relação entre comprimento e largura. Tem-se assim a possibilidade de
interpretar o conjunto das lascas de mesmo tipo como um todo.
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Figura 22. Exemplares de núcleos unipolares com duas plataformas em ângulo (02).

Figura 23. Hipótese gestual para o uso do exemplar de instrumento sobre núcleo.

Figura 24. Exemplares de lascas unipolares de quartzo.
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Em relação às lascas iniciais ou corticais (figura 25) há uma pequena
representatividade de exemplares inteiros, não gerando uma possibilidade ampla de
observação de padrões definidos. No entanto, através do gráfico gerado pode-se ver
que as amostras presentes não parecem ter uma relação entre suas medidas. Uma
possibilidade desta baixa semelhança entre as proporções destas lascas pode ser
uma debitagem inicial com a intenção de, em um primeiro momento, apenas
remover o córtex da massa inicial para após debitar lascas usuais. Porém, por ser a
amostra é escassa, quaisquer afirmações em relação a padrões tornam-se mais
suscetíveis a estarem equivocadas.
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Figura 25. Dispersão das lascas de quartzo unipolares iniciais ou corticais.

Sobre as lascas primárias ou de preparação (figura 26), já se tem uma realidade
oposta à apresentada para a categoria anterior, para estas existe uma quantia que
possibilita a percepção de um padrão linear entre estas lascas, ou seja, conforme as
lascas apresentam a variação em seus comprimentos, proporcionalmente também
apresentam nas larguras. Isto possivelmente não ocorre por um mero acaso, mas
sim devido a uma escolha tecnológica de produzir lascas com estas características
proporcionais.
Por fim, as lascas secundárias ou de redução (figura 27), também apresentam
um padrão entre suas dimensões, no entanto, neste caso não linear. Estas lascas
estão distribuídas, com uma exceção, entre aproximadamente 1 cm e 3 cm de
comprimento e 1 cm e 3 cm de largura. Estas dimensões de lascas, menores que as
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primárias ou de preparação, se justificam, pois são conseqüências da debitagem de
núcleos já explorados, que naturalmente deviam ter proporções, possivelmente, não
muito superior a dos núcleos de quartzo presente.
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Figura 26. Dispersão das lascas de quartzo unipolares primárias ou de preparação.
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Figura 27. Dispersão das lascas de quartzo unipolares secundárias ou de redução.

Observando o material, vê-se que o maior núcleo unipolar em quartzo tem 4,4
cm de comprimento, 3,2 cm de largura e 2,7 cm de espessura como suas maiores
dimensões, o que mostra relação com o tamanho das lascas.
Como resultados deste processo de manufatura apresentados foram produzidos
vinte e quatro instrumentos por técnicas de lascamento, divididos em cinco
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categorias. Destes instrumentos dois raspadores foram confeccionados por técnica
bipolar e os vinte e dois restante por técnica unipolar. Além dos instrumentos
lascados que tiveram como suportes lascas ou núcleos, ainda fazem parte dos
instrumentos sobre esta matéria dois percutores (figura 28).
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Figura 28. Instrumentos produzidos e ou utilizados de quartzo.

Assim como foram apresentados no Capítulo 3, as categorias “raspador” e “faca”
foram diferenciadas com base no contraste entre as marcas de uso identificadas em
lascas e também em núcleos para o caso específico dos raspadores. Nestes últimos
(figuras 29 a e 30 a) os gumes apresentam desgastes perpendiculares no bordo
ativo, o que leva entender que estes instrumentos devem ter sido utilizados para
rapar algum tipo de material, já no caso das facas (figuras 29 b e 30 b) o uso parece
ter estilhado o bordo ativo em forma de meia-lua.
Em relação ao estilo tecnológico de produção destes instrumentos pode-se
afirmar não ter havido um padrão determinado, pois estes parecem ter sido apenas
lascas que foram utilizadas sem haver uma notória preferência por um tipo de lasca
específico, já que como raspador utilizou-se lascas e núcleos bastante distintos
quanto à morfologia e quanto à técnica (unipolar e bipolar) e entre as facas o mesmo
ocorre, no entanto, apenas lascas foram utilizadas.
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Figura 29. Exemplares de raspadores e facas sobre lasca de quartzo.

Figura 30. Hipótese gestual para o uso dos exemplares de raspadores e facas.

Sobre a ocorrência de pontas em quartzo, pode-se afirmar terem sido estas
elaboradas a partir de lascas unipolares de todas as cronologias apresentadas, com
a única predeterminação de que fossem do tipo larga. Também assim apresentamse as pontas sobre rochas vulcânicas.
Porém, o quartzo parece ter uma importância auxiliar no que se refere à
manufatura destes instrumentos, pois de um total de treze pontas apenas duas
foram feitas desta matéria-prima. Por isso, a discussão sobre esta série de
instrumentos em geral será abordada adiante, através do desenvolvimento de
tópicos como a técnica de produção empregada, as possíveis ocorrências em outros
contextos arqueológicos e o levantamento de hipóteses para o uso.
Como relatado no parágrafo sobre os núcleos unipolares com uma plataforma
definida, os furadores e raspadores / furadores (figura 31) parecem ter tido relação
direta com a exploração destes, de maneira que não parece ter sido uma
coincidência estes (núcleos e furadores) ter tido o maior número de representantes
em suas categorias.
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Figura 31. Exemplares de furadores e rapadores / furadores sobre lasca de quartzo.

Como mencionado anteriormente, estes instrumentos parecem ter recebido
pelos menos dois tipos de preparos, o primeiro quando ainda estavam fixos ao
núcleo, de modo a predeterminar a morfologia da lascas e o segundo dar-se-ia após
a retirada da lasca, de maneira a qualificar a lasca ao uso pretendido.
Os furadores (a, b) apresentam o bordo ativo marcado pela presença de
pequenos negativos de estilhas que podem ser vistos a olho nu (há casos em que só
podem ser vistos com auxilio de lupa em aumento de até 50x e outros em que o
bordo

apresenta-se

fragmentado).

Estes

negativos

e

fraturas

resultam,

provavelmente, da pressão exercida destes instrumentos sobre os materiais que se
pretendeu perfurar. Alguns furadores parecem ter tido também a função de raspar
algum tipo de superfície, pois estes, em suas porções mesiais e ou distais,
apresentam-se estilhaçados e desgastados igualmente aos raspadores. Frente a
esta situação complexa para o uso destes instrumentos, criou-se a categoria:
raspador / furador (c).
Como relatado, embora não tenham sido possíveis a realização de remontagens
entre estes instrumentos e núcleos, a associação entre os mesmos se faz possível.
Desta maneira pode ser então identificada a presença de um estilo tecnológico
padrão dos cerriteiros (que habitaram a Ilha da Feitoria) relativo aos seus modo de
fazer furadores e raspadores / furadores. Os estágios de manufatura destes
instrumentos podem ser supostos ao se observar a relação existente entre um
exemplar de cada uma destas categorias apresentadas (figura 32).
Ao analisar o núcleo vê-se que foram extraídas pelo menos três lascas deste, na
primeira face representada existe o negativo de uma lasca retirada por percussão
direta na porção proximal, além de outros cinco negativos menores na porção distal
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que devem estar relacionados com a utilização deste também como raspador. Esta
possibilidade é levantada para um momento posterior a utilização do objeto como
núcleo, estando este esgotado e não mais adequado para a debitagem.
Girando o núcleo em um sentido horário de 90º, pode-se ver na segunda face
ilustrada a presença de sete pequenos negativos distribuídos entre as porções
mesial e distal, nos lados direito e esquerdo. Estes pequenos negativos relacionamse diretamente como o momento posterior, a retirada de uma lasca na porção
proximal com potencial de ter sido utilizada como um furador.
Girando novamente o núcleo em um ângulo 90º no sentido horário, se observa
nove retiradas na terceira face ilustrada que estão relacionadas ao preparo da forma
do lado esquerdo da lasca removida na face anterior, nesta face há ainda outros três
negativos de estilhas removidas no preparo da forma de uma lasca retirada na
quarta face representada deste núcleo.
Na quarta face está o negativo de uma lasca que teve seu lado direito preparado
por pressão, pela remoção de três estilhas representadas na face anterior. O
negativo presente nesta, assim como o que há na segunda, assemelha-se em muito
com os de furadores, assim este núcleo, bem como os outros, unipolares com uma
plataforma definida, parecem estar ligados diretamente com uma Cadeia Operatória
de produção de instrumentos para furar.
Seguindo o modelo hipotético, percebe-se uma semelhança bastante grande
entre a quarta face ilustrada do núcleo com a primeira do furador. Este furador além
das marcas de uso visíveis na porção distal nas faces primeira e terceira, apresenta
a quarta face marcada por dois negativos que se pode inferir a ordem cronológica
das retiradas de estilhas durante a confecção do instrumento, mas que, no entanto
não se pode saber se estas são marcas de preparo de forma foram feitas ainda no
núcleo ou já sobre a lasca.
Desta maneira, vê-se que os furadores (figuras 33 a / b) e raspadores / furadores
(figura 33 c / d), como os do Cerrito da Sotéia eram produzidos a partir de lascas
laminares retiradas por percussão direta unipolar, que podiam ser pré-preparadas no
núcleo por meio de micro-retiradas de estilhas por pressão e em alguns casos por
retiradas como estas já na lasca que se pretendia usar como furador, restando como
detritos núcleos esgotados como o descrito, que quando não mais útil para a
primeira função eram geralmente também utilizados como instrumentos ativos.
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Figura 32. Manufatura de furadores de quartzo.

Figura 33. Hipótese gestual para o uso dos exemplares de furadores e de raspadores /
furadores.

Em relação à funcionalidade dos artefatos, a pesquisa ficou bastante centrada
na análise morfológica dos objetos com auxílio de lupa trinocular e na comparação
bibliográfica.

Neste

caso,

podem

ser

somente

levantadas

possibilidades

interpretativas a partir de marcas de uso como: desgaste, fratura e micro-lascamento
dos bordos, as quais denotariam com maior precisão os usos dos artefatos em
contexto sistêmico.
Somando-se a isso, poder-se-ia avançar nessa discussão com o auxílio de
experimentações a partir da manufatura de réplicas de instrumentos arqueológicos,
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submetendo-as aos seus possíveis usos originais. Esta atividade permitiria uma
comparação entre os traços de uso gerados nas réplicas com os existentes nos
artefatos por meio de análises de microscopia eletrônica, indicando então
precisamente os desgastes e traços específicos da função mecânica dos objetos
quando em uso. No entanto, não foi possível aplicar está técnica nos materiais
analisados devido a fatores como: estado de conservação do material arqueológico
e escassez de tempo.

Assim, pode-se apenas eleger algumas possibilidades de uso para os
instrumentos até então abordados (tabela 01):
Tabela 01. Possibilidades de uso para os instrumentos de quartzo.
Instrumentos

Raspador

Faca

Furador

Raspador / furador

Possibilidades de uso
Raspar materiais de origem vegetal (raízes, caules,
palha, etc.) e processar alimentos e utensílios de
origem animal (escamar peixe, trabalhar o couro,
etc.).
Cortar galhos de diâmetro reduzido e processar
materiais de origem animal como couro e carne.
Furar couro e madeiras brandas, além de perfurar
partes do corpo para a utilização de adornos
(materiais ósseos seriam mais indicados a esta
função).
Idem aos raspadores e furadores

Para visualização esquematizada sobre a interpretação da manufatura da
técnica unipolar a partir do quartzo ver figura 34.

4.2. Cadeia Operatória de exploração do granito

O granito é uma rocha ígnea de origem plutônica composta predominantemente
por quartzo, mica e feldspato. Este tipo de rocha forma-se por meio de processos
lentos que ocorrem em profundidade a partir da consolidação do magma. Devido ao
longo tempo disponível para formação dos minerais, estes podem ser observados
sem auxilio de microscópio ou lupa. Esta rocha intrusiva é considerada silicosa por
serem seus minerais mais abundantes (quartzo e feldspato) ricos em sílica (PRESS
et al, 2006).
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Figura 34. Interpretação da manufatura da técnica unipolar a partir do quartzo.
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Assim como o quartzo, o granito também não apresenta boas características de
debitagem, logo, esta não foi uma matéria-prima largamente utilizadas por
populações pré-históricas, de modo que no Cerrito da Sotéia poucos objetos de
granito prestaram-se a talha.
Por características químicas as variedades de granito existentes na região do
município de Pelotas podem ser geologicamente divididas através da sua coloração,
percentual de minerais constituintes e pelo tamanho médio de seus grãos. São
estas: Granito Arroio Moinho, Granitos da Suíte Dom Feliciano (Fácies Serra do
Herval e Fácies Cerro Grande), Granitos da Suíte Intrusiva Pinheiro Machado e
Granito Pinheiro Machado Deformado (MARTH et al, 2008). É possível que estejam
entre os objetos analisados todas estas variações apresentadas, no entanto devido
à ocorrência de peças intemperizadas e cobertas por córtex esta matéria-prima não
sofreu subdivisões.
A aquisição do granito, que representa a quantia de 36 unidades (6% dos
objetos líticos recuperados), teve sua Cadeia Operatória em fase inicial relacionada
à exploração de seixos e blocos. (figura 35). Desta forma, existe uma probabilidade
de que o granito fosse também coletado em corpos hídricos e planícies de
inundação.
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Figura 35. Presença de córtex nos objetos de granito.

O Escudo Sul-Rio-Grandense propriamente dito representa uma vasta área
propícia à exploração do granito, no entanto, trazendo novamente a questão sobre
fontes de matérias-primas locais (as mais próximas ao Cerrito da Sotéia), tem-se o
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Arroio Corrientes como um meio potencial de transporte. Como relatado na Cadeia
Operatória do quartzo, neste local foram encontrados seixos e clastos com
dimensões que qualificariam o Corrientes como um possível meio de coleta deste
tipo de material, indicando para esta matéria-prima, também, o raio mínimo de 24 km
de distância entre o Cerrito a uma fonte de granito (anexo 04).
Os vestígios dos processos de manufatura, bem como das demais etapas da
Cadeia Operatória, são escassos devido ao baixo número de objetos desta matériaprima. Existem apenas seis lascas de forma geral no material analisado, destas,
quatro bipolares e duas unipolares, estas últimas divididas em uma inicial ou cortical
e outra secundária ou de redução. Quanto à ocorrência de núcleos, apenas três de
técnica bipolar foram identificados, e ainda mais seis nucleiformes.
Embora haja uma superioridade numérica da técnica bipolar nestes vestígios
escassos, tal recorte não pode ser considerado de forma ampla para o Cerrito, pois
a amostra é muito reduzida para se fazer qualquer tipo de afirmação. Além de que,
muitos destes materiais podem ser fragmentos da utilização do granito, dentre
outras possibilidades, como bigorna.
Quanto à preferência desta matéria-prima para produção de alguma categoria de
instrumentos, também pouco pode ser dito, pois apenas foram encontradas uma
unidade de cada um destes: raspador, pedra com depressão semi-esférica, bigorna
e pedra com depressão semi-esférica / polidor manual / bigorna.
A ocorrência do intemperismo físico e químico (este último principalmente) pode
ser um dos motivos de apenas um instrumento sobre lasca estar presente nesta
indústria (figura 36), já que este fenômeno também foi constatado em ainda outros
seis objetos. Talvez por este motivo, os demais instrumentos não foram
manufaturados por lascamento, os quais foram picoteados, polidos ou ainda apenas
utilizados de forma natural.

Figura 36. Exemplar de rapador sobre lasca de granito e sua hipótese gestual de uso.

74

Como representantes destes, tem-se primeiramente uma pedra com depressão
semi-esférica (figura 37), artefato que aparece nos Cerritos em larga escala, tanto no
Brasil como no Uruguai. Porém, as discussões sobre sua funcionalidade não são
ainda claras. O exemplar deste tipo presente tem quatro depressões semi-esféricas,
duas em cada face. A primeira depressão tem 9/3 mm (9 mm de diâmetro por 3 mm
de profundidade), a segunda 13/6 mm, a terceira 12/2 mm e a quarta 7/2 mm. Tais
incisões foram, provavelmente, produzidas por picoteamento seguido de polimento.
Este instrumento foi produzido a partir de um bloco, tendo em sua face ventral (a) a
presença de uma fratura.

Figura 37. Pedra com depressão semi-esférica de granito.

A utilidade deste tipo de instrumento (de modo geral) ainda representa uma
incógnita, de maneira que apenas por meio de experimentação associada as
análises microscópicas tornar-se-ia possível indicar com maior precisão a sua
funcionalidade.
Nesta pesquisa não foi possível realizar tal tipo de análise, no entanto, pode-se
ao menos fazer analogia a experimentação realizada por Silva Jr. (2005). Além da
clássica função de quebrar coquinhos, remetida a estes instrumentos (NAUE et al,
1971), faz-se possível também que estes tenham sido utilizados como apoios para a
produção de fogo, já que em obra o autor demonstra por meio de fotomicrografias21
que as estrias presentes no artefato arqueológico aproximam-se bastante das
provocadas no artefato experimental em simulação de uma atividade de produção
de fogo através de movimentos circulares. No entanto, esta interpretação do caso
específico analisado por Silva Jr. (2005) não pode ser simplesmente adotada como
21

Fotografias tiradas com auxílio de um microscópio eletrônico.
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um padrão para todos os artefatos deste tipo. Contudo deve-se ponderar que a
possibilidade levantada é plausível, podendo ser compartilhada a outros artefatos
destes, inclusive com o descrito.
Para outro instrumento passivo, desta matéria-prima, produzido/utilizado a partir
de um bloco de granito, perceberam-se três características que o levou a ser
classificado como bigorna / polidor manual / pedra com depressão semi-esférica
(figura 38). Em uma das faces deste (a) encontra-se uma depressão semi-esférica
de 10/2 mm, com possibilidades interpretativas semelhante às existentes no
instrumento anterior, porém, esta não foi polida. Nesta mesma face, a peça
encontra-se excepcionalmente polida no centro da porção mesial, este polimento
somente nesta área especificada, é provavelmente relativo à abrasão de outro
objeto sobre este instrumento. Sobre esta visão ele é então interpretado como um
polidor manual.
A face oposta (b) apresenta toda a superfície preenchida por pequenas marcas
de picoteamento, estes sinais, assim como os de outro objeto desta mesma matériaprima, parecem ser relativos ao emprego deste instrumento também como uma
bigorna, servindo desta maneira como apoio a técnica de debitagem bipolar.
Quanto ao uso destes materiais, apenas possibilidades interpretativas, com base
nos sinais identificados nos artefatos e na literatura especializada se fazem cabíveis
(tabela 02).

Figura 38. Bigorna / polidor manual / pedra com depressão semi-esférica de granito.
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Tabela 02. Possibilidades de uso para os instrumentos de granito.
Instrumentos

Possibilidades de uso

Raspador

Pedra com depressão semi-esférica

Bigorna / polidor manual / pedra com
depressão semi-esférica

Raspar materiais de origem vegetal (raízes, caules,
palha, etc.) e processar alimentos e utensílios de
origem animal (escamar peixe, trabalhar o couro,
etc.).
Servir como apoio à quebra de sementes de
palmeiras (butiá, jerivá), servir de apoio à produção
de fogo por fricção, etc.
Além das mesmas do item a cima, servir como
apoio a debitagem bipolar, polir instrumentos líticos,
ósseos e de madeira, etc.

4.3. Cadeia Operatória de exploração de rochas vulcânicas

As rochas vulcânicas formam-se por meio de processos de extravasamento de
magma, que ocorrem em limites de placas tectônicas, podendo ser estes
divergentes, convergentes ou transformantes. Estas rochas se formam rapidamente,
devido ao escasso tempo disponível para formação dos minerais, que podem ser
observados somente como auxílio de microscopia. Este tipo de rocha extrusiva é
considerado máfico quando seus minerais são ricos em ferro, tendo como principais
minerais biotita, anfibólios, piroxênios e olivina, e considerados félsicos quando ricos
em sílica, tendo como principais minerais quartzo, feldspato potássico, plagioclásio e
moscovita (PRESS et al, 2006).
Dentre as rochas vulcânicas se identificou as matérias-primas andesito, basalto
A, basalto B e riolito, no entanto estas são vistas de maneira integrada, pois se
acredita que a Cadeia Operatória, exceto o momento de aquisição era semelhante,
porque com a exceção do riolito que se dispõe de um número inferior de objetos, as
demais matérias-primas se equivalem quanto a quantidade e semelhança de
produtos de debitagem e instrumentos produzidos.
A aquisição de rochas vulcânicas é representada pela quantidade de 100 objetos
(20%), subdivididos em 46 de andesito, 21 de basalto A, 28 de basalto B e 5 de
riolito. Estes objetos assim como os das demais matérias-primas provavelmente
também

eram

adquiridos

através

de

coleta

de

seixos

e

blocos,

pois
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proporcionalmente, a quantidade de córtex existente no material analisado é ainda
superior aos de quartzo e granito (figura 39).
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Figura 39. Presença de córtex nos objetos de rochas vulcânicas.

No entanto, a Cadeia Operatória das rochas vulcânicas em fase inicial é vista de
maneira desintegrada, porque estas matérias-primas podem ser encontradas em
uma parte em localidades próximas a área de estudo e na outra parte, somente em
lugares relativamente mais distantes.
As fontes das matérias-primas andesito e riolito não são locais, pois estas
somente podem ser encontradas a longas distâncias do Cerrito da Sotéia.
Primeiramente, em relação ao andesito este fato é visto por estarem as fontes mais
próximas nos municípios gaúchos São Leopoldo, Novo Hamburgo e Dois irmãos,
com as distâncias respectivas de 220 km, 230 km e 242 km. Quanto ao riolito as
fontes estão em Porto Alegre a 195 km e em Caçapava do Sul a 155 km (anexo 05).
Para o basalto a maior parte dos afloramentos que genericamente se sabe
existirem no estado estão relacionadas, também ao Norte, com a Formação Serra
Geral (Nova Prata – 319 km) e a Sul com afloramentos menos expressivos em
volume, localizados na região do município de Jaguarão, 162 km. Porém através
trabalhos de campo realizados junto ao Núcleo de Estudos da Terra/UFPel
(NET/UFPel), foram possíveis a identificação de fontes de basalto (figura 40) mais
próximas em relação a Ilha da Feitoria do que se supunha existirem, todas estas
dentro do municipio de Pelotas, a primeira no Arroio Kaster, 49 km (a), a segunda na
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Cachoeira do Imigrante, 49 km (b) e a terceira na Pedreira Pelotense, 43 (c/d)
(anexo 04).

Figura 40. Presença de basalto no municipio de Pelotas.

Desta forma vê-se que as rochas vulcânicas, com exceção do basalto local que
pode ser adquirido a 43 km do Cerrito na Pedreira Pelotense, são em sua maior
parte não locais, estando as fontes mais próximas de andesito a 220 km em São
Leopoldo e de riolito a 155 km em Caçapava do Sul.
Sobre a etapa de manufatura dos materiais vulcânicos no Cerrito, pode ser
acrescentado que para estas a principal técnica utilizada também foi a unipolar, pois
de noventa e uma lascas setenta e sete são unipolares e apenas quatorze são
bipolares (figura 41). Tal hipótese também se sustenta pelo fato de haverem apenas
três núcleos presentes e os mesmos serem de técnica unipolar, todos poliédricos ou
sem plataformas definidas (andesito, basalto A e basalto B). Existem três
nucleiformes de rocha vulcânica, um de andesito, um de riolito e outro de basalto A.
Primeiramente em relação à técnica bipolar, pode ser visto que entre as rochas
vulcânicas esta talha também foi desempenhada de maneira complementar, pois
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deste processo resultaram apenas seis instrumentos, cinco raspadores (dois de
andesito, dois de basalto B) e uma faca (basalto A).
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Figura 41. Tipos de lascas em rochas vulcânicas.

Estes raspadores (figura 42 a), assim como os demais, são frutos da utilização
de lascas que se julgaram adequadas para os fins que lhes caberão, sem ter havido
para esta série de instrumentos uma escolha significativa por um determinado tipo
de suporte, tendo sido os raspadores, dos cerriteiros da Ilha da Feitoria, objetos que
naturalmente poderiam ser utilizados para funções desempenhadas. No entanto
para o exemplar ilustrado nota-se um retoque unipolar na porção mesial direita para
melhor adequá-lo a preensão. Para a faca (figura 42 b) as mesmas características
quanto lascas se procedem, distinguindo-os apenas pelo modo de utilizá-los,
resultando em gestos também opostos (figura 43).

Figura 42. Exemplares de rapadores e faca de rochas vulcânicas (01).
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Figura 43. Hipótese gestual para o uso dos exemplares de raspadores e de faca.

Para visualização esquematizada sobre a interpretação da manufatura das da
técnica bipolar a partir das rochas vulcânicas ver figura 44.

Figura 44. Interpretação da manufatura da técnica unipolar a partir das rochas vulcânicas.

E um segundo momento, em relação técnica unipolar, assim como no quartzo
podem ser vistas as lascas partir de uma relação comprimento/largura. Entre as
lascas unipolares iniciais ou corticais (figura 45) existem poucos exemplares inteiros,
impossibilitando de forma ampla a observação de padrões definidos, no entanto,
assim como as iniciais ou corticais de quartzo, estas parecem ser distintas em
relação as proporções observadas (comprimento e largura). Esta amostragem devese ao fato de primeiramente terem sido removidas lascas da massa inicial, para em
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um momento seguinte debitar lascas com melhores características para o uso.
Contudo, do mesmo modo que esta categoria em quartzo, apenas inferências
podem ser feitas.
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Figura 45. Dispersão das lascas de rochas vulcânicas unipolares iniciais ou corticais.

Nas lascas primárias ou de preparação (figura 46) o número de exemplares já é
superior, possibilitando uma interpretação qualificada. Nestas vê-se um padrão de
lascas localizadas entre as medidas 1 cm e 3 cm de largura e 1 cm e 3 cm de
comprimento com uma pequena concentração com larguras entre 2,5 cm e 4,7 cm e
comprimentos entre 4 cm e 6 cm.
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Figura 46. Dispersão das lascas de rochas vulcânicas unipolares primárias ou de preparação.
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Por fim, as lascas secundárias ou de redução (figura 47), não possibilitam,
também, devido à quantidade diminuta de exemplares o estabelecimento de
padrões, mas pode ser inferido com base no gráfico gerado que estas poderiam
“crescer”

proporcionalmente,

isto

é,

de

forma

linear.

Tais

divergências

comparativamente entre as lascas unipolares se fazem compreensíveis, quando se
tem a presença de lascas secundárias maiores do que primárias, pois neste caso os
núcleos são também superiores, onde o maior deles tem suas proporções com 8,4
cm de comprimento, 6,8 cm de largura e 3,9 cm de espessura.
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Figura 47. Dispersão das lascas de rochas vulcânicas secundárias ou de redução.

Já sobre os núcleos, os poliédricos ou sem plataforma definida de rochas
vulcânicas assemelham-se ao exemplar de núcleo unipolar com duas plataformas
definidas de quartzo, por serem estes, com exceção do em basalto A, primeiramente
lascas grandes que desempenharam o papel de núcleo. Estes núcleos suportes de
maneira geral devem ter sido retirados da rocha matriz ou de blocos grandes de
modo a melhor a selecionar as matérias-primas a serem levadas até o local de
manufatura de instrumentos.
Um exemplar destes, núcleo de andesito (figura 48), teve pelo menos nove
lascas debitadas de sua massa em várias direções e em três de suas faces, estando
entre elas lascas largas e laminares. Este, assim como os demais sobre lascas, foi
também utilizado como raspador, tendo a porção distal de sua face externa quatro
negativos de estilhas que apontam para uma possibilidade de atrito com alguma
superfície (figura 49).
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Figura 48. Exemplar de núcleos unipolares poliédricos ou sem plataforma definida (01).

Figura 49. Hipótese gestual para o uso do exemplar de núcleo como raspador.

O exemplar de basalto A (figura 50), ao contrário dos demais, foi talhado sobre
um seixo e podem ser identificados cinco negativos de lascas ao longo de suas
faces. impacto ainda retirou outras duas estilhas. Na parte central desta face há
várias marcas de picoteamento, aparecendo ainda pequenas depressões picoteadas
que evidenciam a provável utilização desta superfície como uma bigorna (apoio
bipolar) e ainda nesta superfície percebe-se também áreas onde a superfície
encontra-se polida, o que pode indicar que este objeto pode ter sido abandonado e
desta forma polido naturalmente ou, o que parece mais plausível, a utilização desta
também como um polidor manual.
Girando a peça em um ângulo de 90º em sentido horário, vêem-se na porção
proximal e distal da segunda face, marcas de picoteamento e de polimento na
porção distal (mesmos eventos da primeira face). Ainda nesta face, na porção
mesial existem dois negativos de debitagem, o primeiro cronologicamente e com

84

plano de percussão no lado esquerdo e o segundo no lado direito, este último
invadindo parte do negativo anterior.
Girando mais uma vez a peça nos mesmos ângulo e sentido, vê-se na porção
mesial esquerda o negativo de retirada de uma lasca, onde o impacto ainda esta
associado ao desprendimento de uma estilha. Nesta mesma porção desta face,
principalmente na parte central, a peça encontra-se polida e com algumas marcas
de picoteamento na porção proximal que são referentes as mesmas de atividades
vistas paras as face um e dois e na porção distal um outro negativo de lasca.
É importante destacar o papel multifuncional visto neste artefato utilizado
primeiramente como núcleo de debitagem, em um segundo momento como bigorna
e em um terceiro momento como polidor, atividade esta última que atingiu também
as áreas utilizadas anteriormente. Sobre o uso deste o relativo ao empenho como
núcleo merece maior atenção, pois o primeiro negativo relatado na segunda face
possibilita remontagem (figura 51) com uma lasca que posteriormente foi
manufaturada para desempenhar o papel de ponta.
Estes dois objetos remontam-se, podendo ser percebido um ângulo de
debitagem entre 80º e 90º. Há entre estes dois objetos um encaixe praticamente
perfeito (a), e também a hipótese cronológica inferida, onde se observa que parte da
ponta não remonta mais com o núcleo (b), pois deste posteriormente foi retirada
outra lasca em sentido oposto a primeira, além de o objeto ter sido em um momento
ainda mais tarde picoteado e em seguida polido.

Figura 50. Exemplar de núcleos unipolares poliédricos ou sem plataforma definida (02).
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Figura 51. Remontagem entre núcleo e ponta de rocha vulcânica.

Ainda sobre o processo de manufatura dos objetos de rochas vulcânicas, têm-se
vinte e oito produzidos por lascamento, divididos em seis categorias. Entre estes
instrumentos estão os bipolares mencionados e mais vinte e três manufaturados
unipolarmente. Junto aos artefatos lascados ainda se fazem presente outros três
instrumentos, mão de mó / esteca, bigorna e bigorna / polidor manual (figura 52).
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Figura 52. Instrumentos produzidos e ou utilizados de rochas vulcânicas.

As pontas, como a remontada, representam a quantia de doze unidades, duas
de quartzo mencionadas anteriormente e outras dez de rochas vulcânicas (duas de
andesito, quatro de basalto A e quatro de basalto B). Estes instrumentos (figura 53)
podem ser diferenciados das tradicionais pontas de projéteis vinculadas à preensão
na parte ativa de armas de arremesso, pois estas foram produzidas a partir de
retoques bifaciais marginais em lascas unipolares iniciais ou corticais (a), primárias
ou de preparação (b) e secundárias ou de redução (c) que tivessem o eixo latitudinal
superior ao longitudinal, lascas largas (figura 54). Estas pontas apresentam como
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característica geral a presença de um bulbo de percussão em um dos lados, em sua
porção mesial, ou podendo também aparecer na porção proximal-mesial ou distalmesial. Em relação ao processo de manufatura destas, foi possível também
identificar um exemplar descartado sem ter sido concluído (figura 55), possivelmente
por ter sido fraturado o lado esquerdo da lasca (parte que viria a ser a parte ativa)
durante a produção do instrumento.

Figura 53. Exemplares de pontas sobre rochas vulcânicas.
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Figura 54. Tipos de lascas suportes das pontas.
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Figura 55. Exemplar de pré-forma sobre rochas vulcânicas.

Como lembra Marion e Milder (2009), são escassos e pouco divulgados
academicamente, estudos referentes às técnicas de lascamento em Cerritos, fato
que dificulta o acesso a bibliografias que discutam os processos de produção
artefatual. No entanto, mesmo que de forma indireta, através da leitura de Hilbert
(1991) pode ser feita alusão à ocorrência de pontas semelhantes as do Cerrito da
Sotéia vinculadas a caçadores tardios (figura 56). Assim, a partir de desenhos e
comentários, é possível uma analogia, através de comparações tecnológicas, entre
a relatada pelo autor e as presentes na pesquisa.
[...] si la lasca poseía aproximadamente la forma de una punta, no
consideraron necesario efectuar un retoque bifacial, sino que se limitaron a
realizar un retoque marginal en la lasca. Típicos ejemplos son las puntas
de proyectil talladas unifacialmente, o aquellos ejemplares que solo
parcialmente son bifaciales, porque la retalla no cubre toda la cara de la
pieza (HILBERT, 1991, p. 21).

Figura 56. Ponta de projétil de caçadores tardios da costa atlântica. (Modificado de HILBERT,
1991)

Pode ser visto através das descrições e ilustrações de Hilbert (1991) que as
lascas utilizadas para a produção deste artefat são bastante semelhantes às
descritas, onde a presença de córtex na lasca identificada em contexto uruguaio não
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parece ter sido um empecilho para a utilização como suporte. Esta parece ter sido
produzida sobre lasca larga, o que se acredita ser também a principal característica
priorizada na produção pelos cerriteiros que habitaram a Ilha da Feitoria. No entanto,
maiores inferências não podem ser feitas, pois não se teve acesso ao material de
comparação e nem é sabido sua matéria-prima.
Pontas de projéteis tradicionais não foram encontradas entre o material
analisado, no entanto duas possíveis pré-formas foram (figura 57). Não se
conseguiu identificar nestes objetos o bulbo de percussão, pois em um dos casos (a)
a pré-forma esta fragmentada onde, no segmento, que se acredita que estivesse o
bulbo e no outro caso (b), embora a parte proximal não esteja fragmentada, acreditase ter sido a partir do eixo longitudinal representado o sentido de debitagem.

Figura 57. Exemplares de pré-formas sobre rochas vulcânicas.

Assim como as pontas, outro instrumento que parece ter sua manufatura
relacionada predominantemente as rochas vulcânicas é a mão de mó / esteca (figura
58), embora apenas um exemplar deste tenha sido encontrado (basalto A). Este
instrumento morfologicamente é plano-convexo, tem seu dorso polido (a) e sua parte
interna representada por um polimento grosseiro, podendo ainda se observar parte
da superfície interna da rocha (b).
O bordo ativo do objeto encontra-se desgastado pelo uso deste para funções
não claras, em um primeiro momento é passível de vê-lo como uma mão de mó,
onde os desgastes poderiam ser conseqüências da maceração de substâncias em
uma mó por meio de movimentos circulares e percussivos, gerando tal aparência ao

89

bordo ativo. Em um segundo momento, o instrumento pode ser visto como uma
esteca, tendo sido a parte distal (anteriormente visto como bordo ativo) preparada
propositalmente para determinadas funções, além do dorso do artefato auxiliar no
alisamento de objetos cerâmicos. Esta última possibilidade de interpretação é
embasada na descrição de um objeto de arenito assim interpretado em contexto
uruguaio (figura 59) e nas observações do Dr. José Maria López Mazz ao ver uma
fotografia de campo deste artefato.

Figura 58. Exemplar de mão de mó / esteca sobre rochas vulcânicas.

Figura 59. Fragmento de esteca encontrado em um Cerrito do conjunto Lemos Norte no
Uruguai. (Extraído de LÓPEZ MAZZ & GASCUE, 2005)

Os demais instrumentos produzidos sobre rochas vulcânicas são também
encontrados em uma ou mais das cadeias tecidas, compartilhando também as
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mesmas características. Furador (figuras 60 a / 61 a/b), raspador / furador (figuras
60 b / 61 c/d), raspador (figura 62 a / 63 a) e faca (figura 62 b / 63 b).
O uso destes instrumentos, assim como dos demais inferidos, pode ser apenas
estipulado com base nos desgastes do uso, morfologia e comparações bibliográficas
(tabela 03).

Figura 60. Exemplares de furador e rapador / furador sobre lasca de rocha vulcânica.

Figura 61. Hipótese gestual para o uso dos exemplares de furador e de raspador / furador.
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Figura 62. Exemplares de raspadores e faca sobre lasca de rochas vulcânicas (02).

Figura 63. Hipótese gestual para o uso dos exemplares de raspadores e de faca.

Tabela 03. Possibilidades de uso para os instrumentos de rochas vulcânicas.
Instrumentos

Ponta

Raspador

Faca

Possibilidades de uso
Estas, diferentemente das pontas de projétil, não são
interpretadas para serem arremessadas a longas
distancias, e sim pressas a uma haste de preensão
manual para desempenhar atividades como cortar,
raspar ou perfurar superfícies brandas.
Raspar materiais de origem vegetal (raízes, caules,
palha, etc.) e processar alimentos e utensílios de
origem animal (escamar peixe, trabalhar o couro, etc.).
Cortar galhos de diâmetro reduzido e processar
materiais de origem animal como couro e carne.

Furador

Furar couro e madeiras brandas, além de perfurar
partes do corpo para a utilização de adornos (materiais
ósseos seriam mais indicados a esta função).

Raspador / furador

Idem aos raspadores e furadores.

Bigorna / polidor manual

Servir como apoio a debitagem bipolar,
instrumentos líticos, ósseos e de madeira, etc.

Mão de mó / esteca

polir

Como mão de mó processar alimentos, corantes
orgânicos e inorgânicos e etc como auxílio de uma mó.
Como esteca alisar a cerâmica em seu processo
produtivo.
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Para visualização esquematizada sobre a interpretação da manufatura da
técnica unipolar a partir do quartzo ver figura 64.

Figura 64. Interpretação da manufatura da técnica unipolar a partir do quartzo.
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4.4. Análise em Microscópio eletrônico de varredura (MEV)

Perante a necessidade de melhor caracterizar a composição das matériasprimas utilizadas pelos cerriteiros no sítio em questão, utilizou-se a microscopia
eletrônica de varredura e a partir da energia dispersiva de raio-X (EDX). Pôde-se ter
idéia dos elementos químicos componentes dos minerais presentes. De acordo com
Silva et al (2009) as imagens adquiridas com MEV provém do mapeamento das
intensidades dos elétrons com a superfície da amostra, não havendo desta forma
ligação ótica entre a amostra e a imagem.
Para compor a amostragem foram selecionadas matérias-primas “duvidosas”,
com o objetivo de melhor caracterizar-las com o uso do equipamento eletrônico.
Assim com auxílio de uma pinça odontológica foram retirados pequenos fragmentos
(de 1 a 3 mm²) de seis objetos22, cinco de produtos de debitagem (estilhas e lascas)
e o último de um raspador. O primeiro objeto analisado é componente integrante da
peça 37.1340 e puderam ser feitas as seguintes observações sobre o mesmo
(figuras 65, 66 e 67): Vê-se, a partir da leitura da figura 65 ampliada do original em
5.000x, que a reflexão de elétrons aponta para uma quantidade significativa de Fe,
Na, Si, Al e Mg na composição averiguada pelo feixe, composição esta que é típica
dos minerais piroxênios. A figura 66, ampliada em 10.000x, indica uma forte
presença de Ca, Na, Si, Al e Mg, elementos estes que são característicos do
plagioclásio. A figura 67, ampliada em 7.000x, aponta a presença de Ca, Si e Al,
elementos estes que compõem um mineral secundário.
Por meio de uma visão qualitativa destes dados, percebe-se que os primeiros
(piroxênio e plagioclásio) são minerais primários, relativos ao estágio de formação
das rochas e já o último, secundário, é derivado do intemperismo da matéria-prima.
Quanto a presente rocha que estes minerais compõem, há uma probabilidade que
seja um andesito.
O segundo objeto analisado integra a peça 37.977 e puderam ser feitas as
seguintes observações sobre o mesmo (figuras 68): A partir da leitura da figura 41,
ampliada 5.000x, vê-se que a reflexão de elétrons evidencia basicamente a
presença de P e Ca, com um índice menor de Mg. Estes elementos evidenciados
pelo feixe de elétrons parece apontarem para uma composição química de um
22

Os objetos utilizados foram: 37.977, 37.975, 37.969, 37.1340, 60.1.045 e 60.2.057. No entanto,
apenas duas amostras puderam ser analisadas a tempo.
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material ósseo, quando anteriormente esta análise pensava-se tratar de um fóssil.
Além da imagem apresentada ainda foram feitos outros dois EDX que indicaram
basicamente a mesma composição química desta, variando apenas a freqüência de
alguns picos de difração.

Figura 65. Microscopia eletrônica de varredura: Objeto 01, EDX 01.

Figura 66. Microscopia eletrônica de varredura: Objeto 01, EDX 02.

Figura 67. Microscopia eletrônica de varredura: Objeto 01, EDX 03.
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Figura 68. Microscopia eletrônica de varredura: Objeto 02, EDX 01.
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Considerações finais

Voltando ao tema Cadeias Operatórias, quanto ao abandono dos objetos, este
pode ser visto de maneira una, pois estes materiais se tornaram refugo de modo
associado. No entanto caracterizá-los como refugo primário, secundário ou como
refugo de fato, é uma ação dificultosa, não aprofundada aqui por se acreditar que o
exercício de tal constatação é dependente de novas intervenções que busquem
discutir a divergência apresentada.
Embora haja tal incógnita ainda a respeito da natureza deste refugo, outras
constatações podem ser feitas a partir do material analisado. Foi visto que o
cerriteiros que habitaram a Ilha da Feitoria trabalharam pelo menos três formas
genéricas de matérias-primas líticas, quartzo, granito e rochas vulcânicas,
estabelecendo com cada uma delas estratégias próprias que possibilitam a
constatação de Cadeias Operatórias independentes. No entanto a análise aponta
para estas três uma preferência pela exploração de seixos e bloco de corpos
hídricos e ou planícies de inundação.
Pôde ser visto no material a presença de uma variabilidade artefatual oriunda
primeiramente por distintas técnicas de produção instrumental, onde no caso
estudado percebeu-se uma superioridade massiva pelo empenho da técnica
unipolar, o que configura o Cerrito da Sotéia, pelo menos sob esse ponto de vista,
como um possível caso diferenciado dos demais, já que nestes outros a técnica
bipolar foi constatada como predominante (RÜTHSCHILLING, 1987; CABRERA
PÉREZ & MAROZZI, 1997a; CAPORALE, 1997; LÓPEZ MAZZ & CASTIÑEIRA,
1997; SCHMITZ et al,1997; IRIARTE, 2000).
No entanto, cabe frisar que há para os Cerritos de Rio Grande trechos de
passagens de textos de maneira não explícita, que pelo menos evidenciam a
ocorrência da técnica unipolar. [...] “lascas pequenas, com 2 a 5 cm de comprimento,
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com o bulbo de percussão bastante saliente, apresentam formas irregulares e são
mais freqüentes que as outras categorias” (NAUE et al, 1971, p. 108) e [...] “as
lascas parecem provir da quebra de instrumentos. O bulbo costuma ser bem visível.
Algumas bordas eram bem cortantes” (SCHMITZ, 1976, p. 177). Tais observações
podem indicar uma aproximação quanto à técnica de debitagem entre o Cerrito da
Sotéia e os presentes no municipio vizinho.
Em segundo momento, a variabilidade artefatual está relacionada com as formas
como

foram utilizadas

as

matérias-primas, para o

granito,

devido

suas

características físicas, o empenho parece ter ficado mais centrado ao uso como
formas abrasivas como o caso da interpretação de polidor manual e como suporte
de instrumentos passivos no caso da pedra com depressão semi-esférica. Já quanto
ao quartzo e as rochas vulcânicas é percebida uma escolha por estas principalmente
para a realização de instrumentos sobre lascas, logo, esta é vista como uma
indústria de lascas.
Houve duas classes de instrumentos sobre lascas que não se pôde inferir um
estilo tecnológico padrão, é o caso das facas e dos raspadores. Como apresentado
estes instrumentos tratam-se de lascas de técnica tanto unipolar como bipolar
utilizadas para atingir as expectativas almejadas pelos cerriteiros neste contexto.
Contudo, sobre os furadores, raspadores / furadores e as pontas é possível
observar-se um padrão quanto à técnica de produção. Os dois primeiros foram
produzidos preferencialmente a partir do quartzo, onde se identificou pequenos
núcleos unipolares com uma plataforma definida que parecem estar associados a
produção destes instrumentos de forma integrada, mas que assim como as lascas,
em alguns casos, prestaram-se também para raspar. Quanto à manufatura das
pontas, as rochas vulcânicas representam a vasta maioria, sendo todas estas
produzidas a partir de lascas largas em que se efetuaram retiradas bifaciais por
pressão para ajustar suas morfologias.
A aplicação da técnica unipolar está marcada pela existência de estilos
tecnológicos padronizados, vistos na produção destas duas classes de artefatos
(furadores e pontas), que parece divergir da visão expeditória tida para líticos de
Cerritos de forma geral, onde estas populações em suas estratégias de captação de
recursos explorariam os afloramentos simplesmente conforme sua mobilidade. Para
o material lítico evidenciado no Cerrito da Ilha da Feitoria esta exploração parece ter
tido um caráter curatório, onde mesmo as matérias-primas locais, caso do quartzo,
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parecem ter sido exploradas ao máximo. Tal interpretação vem do fato de haverem
instrumentos sobre lascas utilizados para mais de uma função, da maior parte dos
núcleos estarem esgotados e destes ainda terem servido de suporte de
instrumentos. Estes indícios apontam para uma exploração controlada dos recursos
líticos, logo curatória.
Além desta constatação refletida a partir da superioridade numérica de produtos
de debitagem e instrumentos oriundos da técnica unipolar, é possível ainda inferir a
respeito de um “esboço” de território de exploração de recursos líticos tido pelos
cerriteiros na referida área. A partir da identificação das matérias-primas trabalhadas
e de seus locais mais próximos de ocorrência em relação ao Cerrito podem ser
supostas as distâncias mínimas percorridas para a aquisição destas. Esta
identificação resultou em dois mapas, um de matérias-primas não locais, distantes
em mais de 50 km da Ilha da Feitoria (anexo 06) e outro de matérias-primas locais,
distanciados em até 50 km (anexo 05).
Quanto às matérias-primas não locais, apenas pode-se ter noção de forma
genérica de áreas propícias a exploração lítica com base nas formações geológicas
do Rio Grande do Sul. Deste modo viu-se que a aquisição de andesito não
ultrapassaria o raio de 220 km, de basalto 162 km e de riolito 155 km. Estas duas
últimas áreas fontes estão relacionadas a contextos onde também existem Cerritos,
primeiro no atual municipio de Jaguarão e segundo no de Camaquã, tendo para este
como área de exploração lítica o Rio Camaquã (RÜTHSCHILLING, 1987), que tem
sua nascente próxima a Caçapava do Sul. Assim para a aquisição destas matériasprimas não locais, pensa-se na possibilidade de Zonas de Influências Indiretas
(MILHEIRA, 2008), onde é possível refletir sobre uma hipótese de obtenção de
matéria-prima a partir de redes de trocas entre os cerriteiros da Feitoria e os
responsáveis por estes outros Cerritos, bem como, também, com portadores de
outras tradições culturais.
Entre as matérias-primas locais tem-se o basalto a um raio de 43 km,
representado por um dique com volume em superfície de aproximadamente 1800 m³
em uma área hoje exposta e explorada pela Pedreira Pelotense, completando as
matérias-primas locais estão o quartzo e o granito, que além de aflorarem em
grande parte do Escudo Sul-Rio-Grandense, foram encontrados em forma de seixos
e clastos em um ponto do Arroio Corrientes averiguado à um raio de 24 km. Estas
são vistas a partir de Zonas de Influências Diretas (MILHEIRA, 2008), podendo ser
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exploradas diretamente pelos habitantes da Ilha da Feitoria, sendo deste modo de
fácil acesso.
Para estas matérias-primas encontradas sob a forma de seixos e clastos em
campo, a distância proposta por meio de raio pode ser ainda acrescentada por
outras com base em uma suposição de aquisição de (pelo menos) quartzo e granito
com o auxílio de embarcação (figura 69). Ao se abordar este tipo de deslocamento
do Cerrito até o ponto de coleta de material, pensa-se em dois caminhos, o primeiro
a partir da margem Leste da Ilha da Feitoria (Laguna dos Patos), localizada a 200 m
do Cerrito, onde por cabotagem poderiam se dirigir a Norte até a foz do Corrientes e
deste ponto partir pelo arroio, atravessando a Lagoa Pequena, até se chegar ao
ponto de coleta, percorrendo-se um total de 38 km por água (a). O segundo caminho
seria já a partir da margem Oeste formada pela Lagoa Pequena (1,75 km do
Cerrito), de modo a cruzá-la até se chegar ao ponto averiguado, percorrendo-se um
total por água de 31 km (b).

Figura 69. Caminhos hipotéticos para a aquisição de quartzo e granito com embarcação.
(Modificado de MARTH et al, 2008)

Retornando a discussão sobre as fontes mais próximas de basalto, sob o ponto
de vista de acesso as Terras Altas (Escudo Sul-Rio-Grandense) através de meios
hídricos, tem-se em linha reta 25 km ente o ponto do Corrientes e a Cachoeira do
Imigrante, local potencial de coleta de seixos e blocos como os averiguados na
análise deste tipo de material. Desta forma, estas fontes de matéria-prima (basalto,
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quartzo e granito) são consideradas locais, por serem os pontos de aquisição
estipulados de fácil acesso. As hipóteses hídricas de aquisição lançadas são
também pensadas por se considerar empiricamente o Arroio Corrientes como um
meio natural de extrema importância para estas pessoas que habitaram a Ilha da
Feitoria, pois se considerarmos a hipótese de Schmitz (1976), onde os cerriteiros
estabeleciam-se entre a primavera e o verão nos terrenos alagadiços do litoral
lagunar, têm-se neste período justamente o momento em que a água da Laguna dos
Patos torna-se salgada pela entrada de água do Oceano Atlântico por meio do
Estuário de Rio Grande, assim os locais mais próximos de aquisição de água
potável estariam relacionados ao Arroio Corrientes juntamente com Arroio
Contagem, este último podendo também ter servido como rota de transporte e de
aquisição de matéria-prima (não verificado). Por fim, salvo algumas exceções de
andesito, quartzo e basalto B onde se interpreta uma debitagem inicial no local de
aquisição de matérias-primas líticas, tem-se objetos característicos da produção
artefatual a partir da etapa de manufatura nas três Cadeias Operatórias tecidas, o
que possibilita supor-se que a habitação na Ilha da Feitoria dava-se por longos
períodos (de forma permanente ou não), vistos pela existência de detritos da
produção artefatual, pré-formas e artefatos com marcas de utilização.
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Anexo 01
Topografia do sítio arqueológico PT-02 (LOUREIRO, 2008)

Cerrito
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Anexo 02
Tabela de datações radiocarbônicas
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Anexo 03
Ficha de análise lítica do sítio PT-02
I) Campanha:
II) Número de catalogo e de inventario:
III) Quadra:
VI) Nível:
V) Comprimento:
VI) Largura:
VII) Espessura:
VIII) Matéria-prima:
1. Quartzo
2. Granito
3. Arenito Friável
4. Arenito Silicificado
5. Andesito
6. Basalto A
7. Riolito
8. Basalto B
9. Quartzito
IX) Massa Inicial:
1. Seixo
2. Bloco
3. Cristal
4. Lasca
X) Quantidade de córtex:
1. Ausente
2. 0 a 50%
3. 50 a 100%
4. Só no talão
5. Só no plano de percussão
XI) Alteração térmica:
1. Quebra
2. Mudança de cor
3. Intemperizada
4. Sem alterações
XII) Tipo de instrumento:
1. Faca
2. Raspador
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3. Ponta
4. Pré-forma
5. Enxó
6. Talhador
7. Percutor
8. Lâmina de machado picoteada ou polida
9. Pedra com depressão semi-esférica
10. Furador
11. Bola de boleadeira
12. Mão de Pilão
13. Polidor manual
14. Bigorna
15. Esteca
16. Mão de mó
17. Mó
18. Artefato bruto
19. Fragmento Natural

XIII) Tipo de núcleo:
1. Núcleo bipolar
2. Núcleo unipolar com uma plataforma definida
3. Núcleo unipolar com duas plataformas em ângulo
4. Núcleo unipolar com duas plataformas bidirecionais
5. Núcleo unipolar poliédrico ou sem plataformas definidas
6. Fragmentos nucleiformes
XIV) Tipo de lasca:
1. Lasca unipolar secundaria ou de redução
2. Frag. de lasca unipolar secundaria ou de redução
3. Lasca bipolar
4. Frag. de lasca bipolar
5. Lasca unipolar inicial ou cortical
6. Frag. de lasca unipolar inicial ou cortical
7. Lasca unipolar primária ou de preparação
8. Lasca térmica
9. Estilha de lascamento
10. Resíduos de lascamento
XV) Modificações:
1. Sem modificações
2. Retoque
3. Marca de uso
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Anexo 04
Mapa geológico de Pelotas com destaque para as matérias-primas locais e o Cerrito da Sotéia
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Anexo 05
Mapa ilustrativo do Rio Grande do Sul com destaque para as matérias-primas não locais e o Cerrito da Sotéia

