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ANÁLISE TECNOLÓGICA DOS ARTEFATOS LÍTICOS LASCADOS DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO TURVO LV,
NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
MATHEUS DE LIMA FERREIRA
A pesquisa trata da análise das peças líticas lascadas encontradas na área do Sítio Arqueológico
Turvo IV, localizado no Município de Orindiuva, SP, na bacia do Rio Grande, afluente do Rio
Paraná, norte do Estado de São Paulo. Trata-se de um sítio de grupo indígena agricultor da
Tradição Aratu Sapucaí. Com esta pesquisa será possivel caracterizar a coleção em estudo e
compará-la com outras coleções líticas da região, possibilitando uma melhor compreensão do
Sistema de Ocupação Indígena da área. O objetivo é o de estudar a cadeia operatória de produção
dos líticos lascados, a fim de caracterizar esta coleção e de contribuir para o conhecimetno do
Sistema de Ocupação dos grupos indígenas nessa região. Foi realizada a análise tecnológica de 57
peças líticas lascadas, seguindo os parâmetros de estudo da cadeia operatória de produção das
peças, o que inclui desde a coleta de matéria-prima até o descarte do artefato esgotado pelo
uso. Trata-se de uma indústria produzida sobre seixos e cristais de quartzo de tamanho pequeno,
que limitou o tamanho das peças que variam de 1 a 5 centímetros. Somente os percutores
atingiram até 10 centímetros de comprimento e são dois em quartzo e um em arenito silicificado.
Entre os líticos lascados classificam-se 18 lascas, 11 núcleos, quatro percutores, três estilhas, um
fragmento de núcleo e um instrumento. Das 57 peças lascadas, 37 são em quartzo, oito em
calcedônia, quatro em arenito silicificado, duas em calcedônia com intrusão de quartzo e duas em
silexito. Os seixos foram utilizados para a produção de lascas e raspadores. Os cristais de quartzo
foram utilizados para a produção de pontas ou furadores. Verifica-se o uso de percutores dures e a
técnica de lascamento direta e bipolar, comum em seixos pequenos e arredondados e em cristais
de quartzo. O Sítio Turvo IV apresenta uma ocupação de grande porte, comum em assentamentos
da Tradição Aratu Sapucaí, localizados próximo ao Rio Grande. Até o momento, poucas coleções
líticas relacionadas à Tradição Aratu Sapucaí foram estudadas nessa área, o que está possibilitando
contribuir para o conhecimento do Sistema Regional de Ocupação indígena dessa área. O Sítio
Arqueológico Turvo IV apresenta uma coleção de líticos lascados sobre seixo de quartzo de arenito
silicificado e de silexito e sobre cristais de quartzo, predominando as lascas os raspadores e os
furadores. FUNEP/UNESP
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ESTUDOS DA PAISAGEM DE SÍTIOS PRÉ-COLONIAIS DO OESTE PAULISTA
GUSTAVO DE JESUS ANDRADE
A proposta desta pesquisa tratou de estudar a paisagem dos Sítios Arqueológicos Santa Rita,
Estância Santa Rita e Santa Cruz de Anhumas II localizados nos Municípios de Taciba, SP, próximo
ao Rio Santa Cruz do Anhumas, afluente de terceira ordem do Rio Paranapanema. Trata-se de
sítios líticos associados a grupos caçadores-coletores. O principal objetivo dessa pesquisa é
resgatar aspectos culturais e do meio físico de áreas ocupadas por povos pré coloniais no Oeste do
Estado de São Paulo, com o propósito de levantar e caracterizar essas ocupações para
compreender o Sistema Regional de Ocupação indígena da área. Resgatar aspectos culturais e do
meio físico de áreas ocupadas por povos pré- coloniais no Oeste do Estado de São Paulo, com o
propósito de levantar e caracterizar essas ocupações no intuito de compreender o Sistema
Regional de Ocupação. A metodologia de trabalho utilizada para a análise da paisagem no estudo
arqueológico levou em conta três etapas principais dos estudos dos Sítios Santa Rita, Estância
Santa Rita e Santa Cruz de Anhumas II: 1) as formas do espaço, que constituem os dados; 2) a
desconstrução do espaço, que constituem as análises: 3) os sentidos do espaço, que constituem os
resultados. Dessa forma, temos o esquema: dados, análises e resultados. Para tanto, foi necessária
revisão sobre os trabalhos de grupos caçadores-coletores do Oeste Paulista, levantamento
bibliográfico, trabalhos de campo nas áreas dos sítios arqueológicos, análises de fotografias
panorâmicas, fotografias aéreas e imagens de satélite. Foram realizados estudos sobre o meio
físico e as coleções de líticos lascados dos sítios apresentados. O Sítio Santa Cruz de Anhumas
apresentou três líticos lascados, sendo classificados como sendo duas lascas e um raspador; O Sítio
Santa Rita apresentou quatro lascas e um resíduo; O Sítio Estância Santa Rita apresentou quatro
lascas e um fragmento de seixo. As paisagens dos sítios arqueológicos e suas coleções artefatuais
foram analisadas de forma integrada, buscando-se nos dados e classes, subsídios à "reconstrução"
dos contextos culturais pretéritos. Verifica-se tratar-se de sítios de pequeno porte. Para a região
do Vale do Rio Paranapanema, sítios com essas características estudados são raros. Os sítios em
estudo estão localizados em área de média/ baixa vertente, apresentando lascamento por
percussão direta, utilizando seixos de silexito e arenito silicificado para produzir lascas e
raspadores. CAPES/ CNPQ
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