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RÉSUMÉ
Létude de 428 lames de hache en pierre des collections de Minas
Gerais (Brésil central) nous a amenée a distinguer neuf formes
principales correspondant les unes à des fonctions différenciées (ciseaux,
pics, hache, instruments à valeur symbolique), les autres à des cultures
diverses (haches taillées et polies de lholocène ancien; haches
pétaliformes des deux derniers millénaires avant larrivée des
Européens). On décrit également les procédés de fabrication à partir
des ratés, des déchets de taille, des stigmates de percussion et de polissage.
Après une révision critique des sources ethno-historiques et
ethnographiques, on discute la relation entre la forme des lames, les
matières premières et les systèmes demmanchement, ainsi que les
avantages et les inconvénients des divers moyens de fixation.
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Une comparaison des lames de Minas Gerais avec celles dautres
régions du Brésil termine la première partie de cet article. Nous presentons
ensuite des expériences de fabrication, emmanchement, utilisation de
haches pour abattage darbres et examen tracéologique de tranchants
réalisées par le Secteur dArchéologie de lUniversité Fédérale de Minas
Gerais. On évalue les problèmes techniques, les gestes et les durées de
travail, qui sont comparés à dautres expériences déjà publiées.
INTRODUÇÃO
As lâminas de machado são os instrumentos polidos e picoteados mais
freqüentemente citados nas coleções e nos relatórios de escavação. Os demais limitam-se a raros adornos, mós, pilões e suas respectivas mãos. Apesar da importância das lâminas polidas para as populações pré-históricas,
ainda falta um estudo abrangente dos machados pré-históricos brasileiros. Pretendemos iniciar uma reflexão sobre o investimento que representava fabricar e manter um machado, qual sua eficiência para as tarefas
tradicionais, seu significado e, ainda, procurar saber até que ponto e de
que forma a sociedade que o produzia desejava deixar sua marca estilística
neste artefato. O presente trabalho pretende ser um primeiro passo para
realizá-la, a partir de um estudo de caso e de experimentações iniciais.
Esta pesquisa foi iniciada em 2001 por bolsistas, estagiários e colaboradores do Setor de Arqueologia da UFMG, e deve continuar em 2003.
Iniciou-se pelo estudo das coleções antigas do Museu de História Natural da UFMG e do Museu Municipal de Conceição dos Ouros (432 lâminas polidas e fragmentos), com a finalidade de classificá-las, tentandose correlacionar sua morfologia, sua proveniência cultural e suas modalidades de encabamento. A este universo acrescentamos a observação
preliminar de dezenas de peças conservadas no NPA de Andrelândia/
MG. Também utilizamos as anotações de um dos autores sobre coleções
de lâminas da Amazônia (conservadas no Musée de lHomme de Paris),
sobre as do sítio litorâneo do Tenório (SP) e da oficina de fabricação de
lâminas polidas de Monte Alegre/MG (escavada por F. Lopes de Paula e
A. Baeta). Aproveitamos ainda as descrições e ilustrações sobre o Brasil
meridional e nordestino disponíveis na bibliografia, incluindo desde as
antigas descrições de coleções publicadas por Ott, Tiburtius & Leprevost,
etc., até as monografias mais recentes sobre fases ou sítios.
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Além das publicações brasileiras sobre a morfologia das lâminas
encontradas no país, procedemos a revisão da bibliografia internacional
sobre os procedimentos de fabricação e utilização destes instrumentos.
Finalmente, iniciamos experimentações de fabricação, uso e identificação de marcas de utilização.
Neste artigo, procedemos a uma revisão bibliográfica, apresentamos os elementos tecnológicos e morfológicos utilizados na análise das
peças; descrevemos a seguir as lâminas encontradas em Minas Gerais.
A segunda parte do estudo comenta as primeiras experimentações de
fabricação de encabamento e utilização, as marcas de uso e os acidentes
verificados durante as mesmas.
1 - ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA (A.P. & G.N.)
Os cronistas, naturalistas, lingüistas e etnólogos
Os cronistas que relatam os primeiros contatos entre indígenas e
Europeus no Brasil fornecem poucas informações. P.Vaz de Caminha
escreve que os machados de pedra dos primeiros indígenas avistados (é
impossível saber se tratava-se de Tupi ou de Gê) estavam presos entre
2 talas; este sistema parece manter-se até o século XIX entre algumas
tribos, como sugere o texto de Rugendas, que nos informa do fato de as
lâminas de ferro utilizadas pelos índios (não faz diferença entre as diversas tribos) serem presas ao cabo da mesma forma, substituindo os
cabos europeus originais. Como estes dois autores  um escrivão e um
pintor - não devem ter examinado de perto estes objetos, é difícil saber
se trata-se realmente de dois paus atados, ou de um cipó dobrado ao
redor da lâmina (um sistema já documentado por H. Staden entre os
Tupinambá). Carneiro indica também um encabamento tradicional das
lâminas recuperadas pelos Yanomamö, dentro da extremidade artificialmente fendida de um galho. Poderia ser esta fórmula que os antigos
autores teriam interpretado como formada por 2 talas.
P. Lund sugere uma variante deste último sistema de cabo rachado
na extremidade: uma divisão em quatro da parte fendida; mas acreditamos que ele tenha recebido uma informação errada, pois, dividir em quatro a extremidade original só traria complicações e enfraquecimento, sem
acrescentar nenhum benefício em relação a uma simples divisão em dois.
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Kozák documenta entre os Xetá outra fórmula de encabamento,
bem conhecida na América do Sul: a lâmina encaixada dentro do nó
escavado de um galho.
E. Miller (comunicação pessoal) menciona mais um sistema de fixação: os machados circulares com orifício central (itaiça) seriam enfiados
em galhos vivos até que estes, aumentando de diâmetro, proporcionassem uma firmeza definitiva. Cabeza de Vaca conta que os Guarani da
bacia do Paraná inseriam lâminas de machado num furo praticado em
galhos vivos, na própria árvore. Este encabamento orgânico foi também mencionado no século XVIII entre os índios do Suriname e, segundo Vellard era praticado pelos Guayaki do Paraguai, ainda no início do
século XX.
De qualquer forma, os autores insistem sobre a pouca eficiência
dos instrumentos de pedra (Thevet), sugerindo até que os indígenas
não derrubavam árvores nas roças antes de receber o metal (Soares de
Souza). Yves dÉvreux transcreve as informações recebidas dos Tupi a
respeito dos frágeis machados Gê semilunares: seriam utilizados apenas para a guerra e usados uma única vez  sendo abandonados junto
ao corpo do inimigo morto.
Além das descrições de artefatos ainda em uso, os vocabulários particularmente guarani e nheengatu  coletados pelos Missionários
(Montoya, Guash & Ortiz, Stradelli, citados por Noelli & Schmidt Dias e
por C. Ott) fornecem pistas importantes para identificar instrumentos
que, por vezes, não foram reconhecidos nas coleções arqueológicas (por
exemplo, jyapa significaria enxó). No entanto, é difícil saber até que
ponto estes termos indígenas designam novos instrumentos - introduzidos pelos Europeus  ou implementos ameríndios tradicionais.
Etnoarqueologia
Raras foram as pessoas que viram os machados de pedra em uso
espontâneo e descreveram cuidadosamente o fato; encontramos apenas
relatos sobre populações do Irian Jaya (a antiga Nova Guiné; cf. Vial
1940; Pétrequin & Pétrequin 1993). O casal Pétrequin apresenta o estudo mais detalhado e preciso da fabricação, utilização e vida de lâminas até agora publicado.
Alguns arqueólogos ou antropólogos tentaram conseguir informações em populações nativas, mas que, havia tempo, não usavam mais
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lâminas de pedra (Coutts 1977, na Nova Zelândia), fazendo-os experimentar objetos arqueológicos; de fato, os resultados obtidos desta forma
não são diferentes dos conseguidos por arqueólogos ocidentais. Na América do Sul, isto foi feito com populações que, havia pouco tempo, tinham trocado a pedra pelo ferro. Kozák e Carneiro incentivaram indígenas a fazer demonstrações, mas de uma maneira tão artificial que o
valor das informações propostas ao leitor é limitado. Carneiro, por exemplo, documenta o corte de uma árvore por um jovem Yanomamö da
Venezuela, que nunca tinha usado um machado de pedra e teve dificuldades para encabar a lâmina de forma eficiente; V. Kozák, por sua vez,
filmando um Xetá do Paraná, não teve paciência de esperar que a tarefa fosse completada e emprestou uma lâmina de ferro ao índio para
apressar a queda da árvore (informação comunicada a A. Prous por A.
Laming-Emperaire, testemunha ocular); obviamente, esta intervenção
não aparece no belo filme deste cineasta, posteriormente editado pelo
Musée de lHomme de Paris. De qualquer modo, o corte visível na foto
publicada - entre outros lugares in Laming-Emperaire & alii (1978) e
in Kozak, 1979 - que tanto impressionou Carneiro (p. 40) foi obviamente feito por uma lâmina de metal e não por uma de pedra como acreditou
este autor...
Informações sobre a utilização ritual dos machados semilunares que já não eram mais fabricados - podem ser encontradas in Nimuendaju
e Schultz. Por sua vez, Bittman Simons e Ott (1993) relatam o mito do
machado semilunar que cantava, a este contado por um índio Acroa.
Experimentações modernas
Há muito tempo os arqueólogos tentam avaliar a funcionalidade
das lâminas polidas. Os primeiros que cortaram árvores com um machado de pedra foram provavelmente o francês Lepic e o fundador do Museu Paulista, H. von Ihering (1908). Na Dinamarca, um trabalho mais
sistemático foi realizado por lenhadores profissionais sob a orientação
de Iversen (1956).
O primeiro caso de polimento de lâminas de pedra por um arqueólogo se deve a F. Forel (1875), mas as primeiras experimentações controladas e bem descritas se devem ao dinamarquês N. Sehested, pioneiro mundial da arqueologia experimental (1878/81). Mais recentemente,
nos anos 80, ingleses (P. Harding), dinamarqueses (Bo Madsen) e franCanindé, Xingó, nº 2, Dezembro de 2002

166 OS MACHADOS PRÉ-HISTÓRICOS NO BRASIL DESCRIÇÃO DE COLEÇÕES BRASILEIRAS E TRABALHOS EXPERIMENTAIS

ceses da Guyane (A. Cornette) continuaram esta tradição. De qualquer
forma, as experiências de polimento de pedra, muito fastidiosas, são bem
menos numerosas que as de lascamento.
Arqueologia
À diferença das descrições etnológicas, a maioria das publicações
que ilustram peças arqueológicas preocupa-se apenas com a morfologia
das lâminas  só eventualmente sugerindo uma fórmula de encabamento.
Além das ilustrações, dispõe-se das dimensões e, às vezes, de anotações
sumárias sobre as marcas de fabricação.
No Brasil, destacam-se os trabalhos de Tiburtius & Leprevost, Stig
Rydén, C. Ott, M. Beltrão e de Becker (Beltrão) & Mello. O primeiro
artigo citado descreve 74 das 930 lâminas da coleção Tiburtius, provenientes do sul do Brasil; o segundo tenta estabelecer categorias morfológicas
com valor geográfico para os machados semilunares; o terceiro propõe
uma tipologia dos machados baianos baseada nas fórmulas de
encabamento; o quarto classifica morfologicamente as coleções amazônicas do Museu Nacional, enquanto a última nota alerta sobre a existência de lâminas de cavadeira, que poderiam ser confundidas com lâminas de machado.
As demais publicações costumam limitar-se a uma ilustração ou
breve menção; de modo geral, é comum ver a informação de que as
lâminas Tupiguarani apresentam uma forma trapezoidal (petaliforme).
A publicação mais abrangente sobre machados arqueológicos de
pedra (incluindo os processos de fabricação, uso e encabamento) deve
ser creditada a S. Rostain, mas restringe-se quase exclusivamente a
peças amazônicas.
Os vestígios de utilização são ainda pouco estudados pela moderna
traceologia que concentra seus esforços nos artefatos de pedra lascada.
Encontramos apenas dois artigos de Mansur (1993/1996), algumas linhas de Semenov (1981) e uma comunicação de Rodenberg (1983), cujas
observações são criticadas por Rostain.
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2. DEFINIÇÃO E ELEMENTOS DESCRITIVOS (A.P.)
Sob o nome de lâmina de machado, costuma-se agrupar uma série de objetos bastante diversos, cuja característica comum é de apresentar um gume robusto transversal - destinado a trabalhar em percussão lançada - e uma massa importante, que aumenta a força do golpe e
permite penetrar a matéria trabalhada sem prejudicar a parte de
preensão. A maioria destes objetos era encabada, mas alguns poderiam
ter sido segurados na mão.
Desta forma, todas estas lâminas apresentam uma parte proximal
(cuja extremidade oposta ao gume é denominada talão) muitas vezes
destinada a preensão; uma parte ativa distal e uma zona mesial neutra  mas que, de fato, atua pela própria massa e pode ser também
utilizada para a fixação no cabo.
Estes instrumentos tanto podem ser lascados quanto (semi) polidos, mas deve ser destacado que um gume polido, com sua forma
biconvexa, é mais resistente que um gume lascado, além de ser possível
usar esta técnica tanto em rochas tenazes quanto em rochas frágeis.
Em compensação, um gume polido é muito mais demorado de se fabricar ou reavivar.
Uma tipologia morfo-funcional destes artefatos permite distinguir:
- machado stricto sensu: trata-se de um objeto que combina normalmente uma lâmina e um cabo, sendo a lâmina perpendicular
ao cabo e o gume paralelo ao eixo maior deste. O gume é geralmente transversal ao eixo morfológico da lâmina e apresenta um
bisel simétrico. Instrumento utilizado principalmente para cortar
objetos convexos (ex: tronco de árvore). A forma varia em função
da preparação para o encabamento e dos padrões culturais.
- cunha: instrumento morfologicamente semelhante, mas utilizado
sem cabo, como elemento intermediário numa percussão indireta.
Apresenta um talão forte, para resistir aos choques. Utilizado inserido na madeira, com o gume paralelo ao sentido das fibras,
para rachá-la.
- cinzel: instrumento não encabado utilizado para servir de elemento intermediário apoiado no caso de uma percussão indireta destinada a criar ou limpar cavidades estreitas. Assim como a cunha,
Canindé, Xingó, nº 2, Dezembro de 2002
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necessita um talão reforçado. Pode ser mais curto e, sobretudo, tem
o gume mais estreito que os instrumentos descritos anteriormente.
- goiva: cinzel com lâmina e gume côncavos no sentido transversal.
Muito comuns na Oceania e na Venezuela (onde são geralmente
feitos de concha), estes instrumentos não aparecem entre as lâminas de pedra do Brasil.
- enxó: Instrumento morfologicamente semelhante ao machado, mas
encabado de forma que o gume seja perpendicular ao comprimento do cabo. Nas lâminas especializadas, este gume é geralmente
dissimétrico (uma das faces sendo mais convexa que a outra) para
facilitar o ataque da matéria trabalhada. Os enxós servem, sobretudo, para aplainar, cavar ou limpar concavidades largas (ex: interior de canoa). Trata-se de um instrumento particularmente
utilizado na Oceania e na África subsaariana.
- cavadeira: lâmina encabada na extremidade do cabo e no prolongamento do mesmo. A lâmina costuma ser bastante delgada e o
gume mais agudo que o dos machados. Serve para cavar a terra,
geralmente por ataque vertical.
- picareta: lâmina comprida e estreita; no caso de lâminas de pedra,
é suficientemente comprida para não precisar de cabo. Serve para
cavar, geralmente por ataque oblíquo.
- Lâminas largas trapezoidais: a análise das coleções levou-nos a propor uma sétima categoria, bastante rara. Trata-se de lâminas polidas subtrapezoidais, cujo gume polido encontra-se em posição transversal em relação ao eixo morfológico, desenvolvendo-se no lado maior
da peça. A parte mais espessa (talão de preensão) encontra-se no
segundo lado maior, paralelo ao gume. Os lados menores são levemente convexos e a forma geral lembra uma lâmina de enxada. Certamente, estas peças não eram utilizadas por percussão lançada, pois
são bastante finas e, portanto, frágeis; mesmo assim, não apresentam sinais de desgaste do gume. Não há evidências de encabamento.
Descrição das peças: vocabulário
Para descrever as lâminas, utilizaremos uma nomenclatura inspirada em vários trabalhos: o Guia de A. Laming-Emperaire, o texto
mimeografado de J. Garanger e o artigo de M. Becker & Mello Filho.
Para os encabamentos, os de B. Ribeiro, D. Stordeur e S. Rostain.
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A lâmina apresenta 2 faces, correspondentes às duas principais
superfícies opostas determinadas pelo gume.
Os lados (ou flancos) são as partes laterais intermediárias entre as
faces. Caso as faces e lados sejam planos (a seção do objeto sendo, então, quadrangular), suas interseções determinam linhas chamadas bordos. Caso a seção seja elíptica na parte mesio-proximal, não existem
bordos.
Modificações morfológicas podem ocorrer para facilitar o
encabamento; são protuberâncias transversais: ombros (simples alargamento proximal da lâmina) ou orelhas (protuberâncias bem marcadas)
na parte proximal; reentrâncias largas, ou estreitas (entalhes) limitadas
aos lados; depressão periférica estreita (sulco), ou larga (garganta), na
região mesial ou mesio-proximal.
Dimensões e morfologia
Por convenção, o comprimento será sempre a maior distância que
separa as extremidades do talão e do gume, mesmo quando esta medida
for inferior à largura (isto acontece entre os machados semilunares ou
entre as lâminas quadrangulares, quando esgotadas por freqüentes
reavivagens).
A largura será medida num mesmo plano e transversal ao comprimento. Dependendo dos tipos morfológicos, a largura máxima encontrar-se-á na parte proximal, mesial ou distal.
A espessura será medida num plano vertical perpendicular ao das
duas dimensões anteriores.
O ângulo do gume é medido, por convenção, procurando-se o melhor encaixe dentro de um gabarito graduado de 10 em 10 graus, no
qual se encaixa o último centímetro da parte distal da peça.
Em artigo posterior, proporemos um vocabulário descritivo e uma
classificação das cicatrizes de fabricação, dos acidentes de fabricação e
de utilização, bem como das marcas de utilização.
Formas de encabamento (ver ilustrações in Prous 1986/90)
As lâminas podem ser apenas aplicadas contra o cabo cilíndrico (justapostas) e cimentadas (encabamento cimentado) com uma mistura de
cera e resina, geralmente reforçada por um encordoamento. Podem ser
Canindé, Xingó, nº 2, Dezembro de 2002

170 OS MACHADOS PRÉ-HISTÓRICOS NO BRASIL DESCRIÇÃO DE COLEÇÕES BRASILEIRAS E TRABALHOS EXPERIMENTAIS

encaixadas no cabo (encabamento embutido simples) ou dentro de uma
bainha - ela mesma fixada ao cabo (sistema neolítico europeu). A lâmina encaixada pode atravessar o cabo (encabamento embutido trespassado), seja passando por um orifício, seja estando apenas inserida numa
fenda praticada na parte distal do cabo.
As nossas experiências mostraram que esta fórmula embutida simples permite aplicar muita força nos golpes, mas o cabo pode rachar
facilmente, por receber todo o impacto do choque. Talvez seja para
evitar - ou limitar  o rachamento que os cabos Akuliyo do Suriname
(Rostain 1986/90) apresentam um encordoamento. A fixação de uma
lâmina retangular num cabo trespassado também limitaria este risco,
mas é de se supor que não permita golpes muito fortes, pois a lâmina
poderia recuar, perdendo sua eficiência; inclusive, os exemplares
etnográficos de encabamento trespassado mostram lâminas triangulares ou elipsoidais, que evitam o recuo; mas desta forma não diminuem o impacto no cabo.
A lâmina pode também ser inserida na dobra de um cipó
(encabamento dobrado) ou entre dois talos (encabamento em pinça).
Imaginamos que a fixação seria facilitada por um estreitamento mesial
da lâmina. Não encontramos nenhuma garganta mesial entre as peças
mineiras estudadas, mas algumas apresentam uma leve depressão periférica na zona proximal, à pouca distância do talão. Seria para segurar um encordoamento, o que imobilizaria melhor a lâmina que a simples pressão contra a madeira do cabo? Embora não tenhamos ainda
realizado experiências neste sentido, imaginamos que os encabamentos
dobrados ou em pinça não permitam usar tanta força quanto os embutidos. A utilização do cabo dobrado pelos Nambikwara reforça esta idéia,
pois estes coletores terrestres devem derrubar muito menos árvores que
agricultores de coivara ou grupos canoeiros; o artigo de Carneiro evidencia, por sua vez, as dificuldades de se manter a lâmina numa pinça.
Machados com estes encabamentos seriam, portanto, mais adequados
para abrir troncos podres na cata de insetos e invertebrados, colméias
etc... que para trabalhos mais pesados.
A perfuração da lâmina de pedra é muito mais rara; este tipo de
encabamento pode ser realizado por inserção de um cabo (Neolítico da
Europa central). Uma versão muito original consiste em inserir a lâmina num galho ainda vivo, que é cortado somente quando seu crescimento já assegurou a fixação (Itaiça guarani).
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FIGURA 1

a: batedor poliédrico para picoteamento.
b: lasca de descorticamento.
c, d: pequenas lascas acidentais provenientes do picoteamento de partes previamente
lascadas e/ou em fase de picoteamento.
e, f: lascas largas, de preparação de flanco, destacadas durante a fase de
picoteamento. Diversas rochas verdes (diabásio, gabro); peças da oficina de
Monte Alegre  MG.
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Mencionamos, ainda, o encabamento orgânico na ferida, aberta
propositadamente num galho (atestada por Cabeza de Vaca e outros
autores), também consolidado pelo fechamento da ferida.
A fixação envolve normalmente um grude (resina, cera, ou mistura dos dois); excetuando-se o encabamento de tipo embutido, requer
também um encordoamento por ligaduras esfregadas com material ceroso.
A decoração eventual envolve trançados ao redor do cabo, cordões,
aplicação de penas, banho de cor, escultura do cabo...
A morfologia da parte proximal é geralmente ligada ao modo de
encabamento.
- Uma parte proximal larga e reta (eventualmente com ombros ou
orelhas) é necessária no caso de um encabamento cimentado, na
modalidade em que o talão fica aplicado contra a madeira. Para
assegurar uma melhor aderência, este pode apresentar uma
canaleta que se adapta à convexidade da madeira. Não havendo
ombros, as formas tendem a ser retangulares ou trapezoidais. Esta
modalidade parece particularmente comum na região amazônica.
- Entalhes são particularmente adequados para os encabamentos
justapostos nos quais a lâmina é aplicada lateralmente contra o
cabo. A forma do talão, neste caso, importa pouco; uma seção
quadrangular parece recomendada para a parte mesial.
- Talões estreitos são mais adequados ao encabamento embutido,
pois necessitam uma menor escavação na madeira - uma operação custosa quando realizada com instrumentos de osso ou dente,
sem ajuda do fogo. A forma mais adequada é, portanto, um talão
cônico, proporcionando à lâmina uma forma geral triangular  o
gume sendo a parte mais larga da lâmina.
- Garganta picoteada ou estreitamento (mesiais ou mesio-proximais)
são úteis no caso de encabamento dobrado; a lâmina pode ser espessa e a forma do talão não importa. Este pode até ser utilizado
como martelo.
- Os encabamentos em pinça e trespassado são facilitados por uma
lâmina fina.
Notamos que o comprimento mínimo da lâmina precisa ser maior,
nos encabamentos trespassado e dobrado na parte mesial, que nas
fórmulas por cimentação, dobrado na parte proximal, ou por encaixe
simples.
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FIGURA 2

a, b, c: pré-formas lascadas, em início da fase de picoteamento (peças da
oficina de Monte Alegre). Rochas verdes.
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Devemos lembrar a possibilidade de outras formas de uso e manipulação. Os machados semilunares, hoje utilizados cerimonialmente por
alguns grupos indígenas atuais (Krahó, por exemplo), são fixados num
curtíssimo cabo que não permitiria sua utilização como instrumento efetivo de trabalho. De fato, trata-se de objetos rituais, que costumam ser
suspensos ao redor do pescoço.
3. MORFOLOGIA E DESCRIÇÃO DAS LÂMINAS (G.N. & A.P.)
Universo pesquisado
Este trabalho apresenta um estudo de 432 lâminas de machado,
guardadas nas reservas do Museu de História Natural da UFMG e de
Conceição dos Ouros/MG - das quais 277 inteiras (as porcentagens que
aparecem daqui para frente foram calculadas sobre este último número). Estes instrumentos são provenientes de Minas Gerais, sobretudo da
região central do estado. Apenas para fins de comparação, estudamos
ou observamos também, sem integrá-las nos cálculos e nos tipos descritos adiante, quase duas centenas de lâminas depositadas em várias coleções mineiras, assim como peças amazônicas mantidas no MHN-UFMG
ou provenientes das escavações do Setor de Arqueologia e dos seus colaboradores; também mencionaremos algumas informações provenientes
da bibliografia brasileira em geral.
Matérias-primas:
Cerca de 90% das lâminas de Minas Gerais, observadas na coleção
antiga, foram feitas de rochas verdes, ricas em olivina; são principalmente gabro, doleritas, diorito e anfibolitos. Estas rochas contêm minerais
variados  particularmente, plagioclásios  que facilitam sua alteração
e sua desagregação, sob polimento e picoteamento; em compensação,
sua heterogeneidade impede a boa propagação das ondas de choque,
aumentando sua tenacidade e tornando-as pouco aptas ao lascamento.
As peças de hematita e de silimanita formam, respetivamente 7% e
2% da amostra. A hematita é um sesquióxido de ferro cujos seixos podem
ser coletados nos rios nascidos nas serras que dominam Belo Horizonte.
Foram, durante a pré-história, levados tanto para Lagoa Santa e a Serra
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do Cipó, ao norte, quanto para o baixo curso do Rio Doce, a leste. Algumas poucas lâminas de hematita foram encontradas até na Bahia e na
região de Xingó, em Sergipe, e seria interessante saber se também seriam
procedentes de Minas Gerais. Presta-se pouco ao picoteamento e fragmenta-se em plaquetas com o choque; isto torna também seu lascamento
arriscado: as lascas ultrapassam freqüentemente o tamanho desejado,
inutilizando as pré-formas. A silimanita, por sua vez, é um silicato de
alumínio de estrutura fibrosa. Extremamente resistente, ela pode apresentar, uma vez polida, um aspecto multicolorido parecido com o da ágata.
As escavações da UFMG evidenciaram a utilização também do sílex
(utilizado no alto médio São Francisco, exclusivamente para lâminas lascadas  sem polimento nem picoteamento) e da silexita (uma única lâmina, proveniente de Santana do Riacho), mas nenhuma peça feita de sílica
amorfa aparece nas coleções antigas. Estes objetos, já descritos em outros
trabalhos (Prous, 1991,b; Prous, Brito & Lima), não serão analisados aqui.
Não encontramos machados de granito, gnaisse ou quartzito  matérias por vezes mencionadas no Nordeste e no norte do Brasil. O basalto
- freqüentemente utilizado no sul do País - é, por sua vez, muito raro.
Os machados semilunares, cujo papel parece ter sido mais simbólico que efetivo, apresentam eventualmente matérias selecionadas  seja
por sua facilidade de serem polidas (xisto), seja pelo aspecto visual
(anfibolitos, cujos elementos maiores claros destacam-se sobre a matriz
escura, produzindo efeitos interessantes), embora fossem menos resistentes que gabro e diorito.
A fabricação das lâminas pré-históricas
As coleções antigas do MHN proporcionaram 53 peças inacabadas
ou em fase de recuperação; completadas pelas coleções de Monte Alegre
e de Santana do Riacho, forneceram informações sobre os processos de
elaboração das lâminas. Comentamos rapidamente os resíduos destas
operações, raramente reconhecidas e identificadas nas publicações.
A base da pré-forma
Notamos que a maioria das peças cordiformes lascadas/polidas de
hematita apresentam uma das laterais mais espessa que a outra,
correspondendo provavelmente ao talão de uma lasca larga. As mesmas
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apresentam uma face bem mais convexa que a outra (seriam provavelmente, os vestígios das faces externa e interna da lasca original); o mesmo ocorre com as lâminas lascadas do Alto Médio São Francisco. Os
esboços trabalhados em rocha verde, pelo contrário, não apresentam
sinal de terem sido feitos a partir de lascas, mas foram obtidos desbastando-se blocos maciços.
O lascamento
Costuma haver uma fase de lascamento inicial para retirar rapidamente e com pouco custo, o máximo de matéria. No caso das peças de
hematita, as retiradas são, por vezes, razoavelmente precisas, inclusive
para formatar o gume, tornando a fase de picoteamento totalmente dispensável (peça nº 331). No caso das rochas verdes, o lascamento é geralmente menos importante, embora haja exceções (as pré-formas nº 212
do catálogo do MHN, ou as de Perdões e Monte Alegre ilustradas na
figura 3 e na foto 1).
FIGURA 3

Pré-forma lascada em arenito, com início de alisamento e picoteamento. Proveniente
de um sítio Sapucaí de Perdões (MG).
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Foto 1 - Pré-forma lascada de Monte Alegre.

Foto 1a - Lâmina de machado semilunar.

Nas rochas tenazes, utilizadas para fabricar a maioria das lâminas, a percussão destaca essencialmente lascas curtas e largas; nos
flancos, onde o ângulo de ataque é próximo a 90º, é geralmente preciso
golpes repetidos para destacar uma ou várias lascas (muitas apresentam vários pontos de impacto) e as fraturas acidentais não são raras.
Talvez por receio destes acidentes, os fabricantes iniciavam a fase de
picoteamento quando havia ainda muita matéria a ser retirada; no entanto, ao ver, pouco depois, o esforço ainda necessário, voltavam a tentar o lascamento, como evidenciam as lascas de formatação com talão
picoteado, encontradas nas coleções e nas escavações.
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FIGURA 4

a: pré-forma lascada, quebrada durante a fase de picoteamento dos flancos.
b: fragmento retrabalhado em cinzel, com gume polido.
c: peça quebrada, com gume em fase de reforma.
(peças da oficina de Monte Alegre).
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Todas estas lascas de preparação, largas e curtas, são bem diferentes dos acidentes de utilização: fraturas transversas, oblíquas, laterais
e, sobretudo, dos grandes lascamentos (por vezes escalonados) que penetram profundamente no meio de uma das faces.
O picoteamento
O picoteamento é uma fase obrigatória, preparatória ao polimento,
nas lâminas feitas de rocha verde, incluindo muitas vezes a zona do
gume (cf. as pré-formas triangulares (peça nº 213 e outra, de Monte
Alegre). Embora esta fase seja geralmente dispensada nas peças
cordiformes (boa parte das quais feitas de hematita), existe uma delas
(nº 329, não confeccionada em hematita) que foi completamente
picoteada.
Pode ocorrer, também, um picoteamento posterior ao polimento: por
exemplo, a peça nº 33 apresenta picoteamento inicial nas faces e até, na
parte distal previamente polida; neste caso, parece ser uma finalização
de cunho estético para demarcar melhor, visualmente, o limite entre as
duas superfícies polida e picoteada, que se interpenetravam depois do
polimento da lâmina. A superfície rugosa criada pelo picoteamento também facilita a retenção no cabo.
Os batedores utilizados para o picoteamento são muito mais robustos e desgastados que os aproveitados para o lascamento. Geralmente,
são de rocha tenaz, sua forma tende à esférica e apresentam desgaste
em toda ou quase toda sua superfície; ou então, são discoidais e espessos, sendo gastos em toda sua periferia.
O alisamento e o polimento
Trata-se, de um modo geral, da fase terminal de preparação do
gume e, eventualmente, das regiões mesial e/ou proximal. Verificamos,
na coleção, as marcas de trabalho sobre um polidor fixo; este cria longas
faixas planas e facetas que afetam as partes mais altas das superfícies
lascadas e picoteadas e somente desaparecem nas peças que recebem
um tratamento mais cuidadoso. Pequenas reentrâncias e depressões que
não se desejava regularizar totalmente - para economizar esforço  eram
alisadas com um polidor manual, que diminuía a visibilidade do defeito
ao evitar um contraste de textura.
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FIGURA 5

a: parte proximal de lâmina retangular, em fase de picoteamento, com vestígios de
lascamento ainda visíveis. Marcada por uma lâmina de ferro.
b: pré-forma completamente picoteada  inclusive a região do gume -, pronta para o
polimento final.
(peças da oficina de Monte Alegre)
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O alisamento consiste numa abrasão grosseira das superfícies, com
auxílio de areia, que deixa estrias visíveis macroscopicamente. O polimento é feito com auxílio de um abrasivo muito fino e cria uma superfície brilhante  uma vantagem apenas estética sobre o simples
alisamento.
Morfologia das lâminas
Infelizmente, não conseguimos, nas coleções estudadas para este
artigo, identificar vestígios de grudes, nem pátinas diferenciadas nas
várias partes de uma mesma lâmina, nem desgastes provenientes da
presença de ligaduras. Assim sendo, a morfologia torna-se o elemento
essencial na descrição dos artefatos arqueológicos.
a) Lâminas de Minas Gerais
Apenas uma matéria-prima influenciou realmente a morfologia
das lâminas: a silimanita  que não parece ter sido trabalhada fora de
Minas Gerais. Esta rocha, bastante rara, é geralmente encontrada em
fragmentos muito pequenos; desta forma, devia ser desejável aproveitar ao máximo a massa disponível. Para tanto, os artesãos pré-históricos, geralmente preservavam a forma do bloco inicial, criando apenas
o gume, ou realizando o mínimo de regularização indispensável. Apenas blocos maiores, ou miniaturas, provavelmente não funcionais (a
peça nº 135 mede apenas 5 cm), foram completamente trabalhados
para apresentar um formato geométrico, e não guardam mais vestígios do seu córtex.
Notamos, inicialmente, uma relação estreita entre uma forma
(cordiforme) e outra matéria (a hematita), mas existem exceções e tratase de uma escolha cultural dos grupos que procuravam esta matéria, e
não de uma imposição da natureza.
A morfologia
A partir do seu desenho em projeção, as lâminas provenientes de
Minas Gerais, podem ser encaixadas em uma das nove categorias
morfológicas abaixo:
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1) Lâminas triangulares (foto 2):
Totalizam 79 das 277 peças inteiras  ou seja, 28,5% da coleção
antiga do MHN, na qual formam a categoria mais freqüente.
Apresentam o talão rombudo, uma seção proximal tendendo a circular, passando a elipsoidal perto do gume. A parte mais larga da peça
encontra-se logo atrás do gume, sendo este reto (44%) ou convexo (56%),
determinando duas variantes - diferenciadas também pelo tamanho.
O comprimento das peças estudadas varia entre 7,2 e 23 cm, a largura
entre 3,8 e 7,5 cm, a espessura entre 2,1 e 4,9 cm. Nota-se que as lâminas
de gume reto tendem a ser menores (80% medem entre 7,2 e 11,4 cm), mais
estreitas, e com maior variabilidade na espessura que as de gume convexo
(80% das quais apresentam comprimento entre 7,6 e 16,5 cm).
O peso, por sua vez varia entre 87 e 1580 g, com a grande maioria
(mais de 80%) pesando entre 110 e 475 g.
A parte distal é polida, tratamento que pode estender-se a quase
toda a porção mesial. O talão é sempre picoteado.
Todas as rochas verdes regionais estão representadas nesta categoria, mas nenhuma de hematita e apenas uma de silimanita.
É provável que o encabamento destas peças tenha sido exclusivamente de tipo embutido/encaixado ou trespassado, sendo elas utilizadas
como lâminas de machado.
Todas elas apresentam boa simetria e nota-se, em várias, um investimento de ordem estética pela beleza da matéria-prima ou a qualidade do polimento.

Foto 2 - Machados triangulares - com gume convexo (esquerda) e reto (à direita)
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2) Lâminas retangulares largas (foto 3):
Apresentam o talão e o gume de dimensões parecidas, lados retos e
paralelos. Incluímos 69 peças nesta categoria (24,9% das peças inteiras
da coleção).
A linha do gume pode ser reta ou convexa.
Alguns destes machados apresentam um discreto estreitamento na
espessura da parte mesial ou mesio-proximal, que não chega a caracterizar uma garganta, mas é claramente intencional. Esta faixa rebaixada apresenta sempre uma textura (geralmente, picoteada) distinta das
extremidades mesial e distal, deixando evidente que foi tratado de maneira diferenciada. O gume, por sua vez, costuma ser cuidadosamente
polido. Em geral, nota-se um estreitamento gradual e discreto do talão
para o gume.
O comprimento varia entre 5 e 21,1 cm mas 80 % dos exemplares
situam-se entre 6,5 e 15,1 cm. A largura, entre 3,3 e 9,3 (80 % entre 3,9
e 7 cm), a espessura entre 2,20 e 5,5 cm. A relação largura/comprimento
é muito variável, embora mantendo-se geralmente entre 1/3 e 2/3. O
peso varia entre 99 e 1350g, sendo em 80% inferior a 750g.
Os flancos costumam ser levemente convexos, podendo ser a seção
transversal retangular a quase elipsoidal  com leve estreitamento
mesial.

Foto 3 - Machado trapezoidal (à esquerda) e retangular (à direita)
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Todas as lâminas retangulares são de rochas verdes, a não ser três
peças, feitas de silimanita.
Os vários casos de adelgaçamento da parte mesial sugerem um
encabamento mesial.
O acabamento de algumas lâminas retangulares, tal a de n° 174,
pode torná-las muito bonitas.
3) Lâminas retangulares muito estreitas (foto 4):
Embora sejam objetos raros na coleção antiga do MHN, merecem
figurar numa categoria à parte, pois encontramos peças semelhantes em
escavações e coleções de outros lugares; também apresentam uma
morfologia muito típica - que deve corresponder a uma função específica.

Foto 4 - Picaretas
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Trata-se de objetos que não devem ter sido encabados, e foram,
provavelmente, utilizadas como cinzéis, talvez para abrir cavidades (em
cabos de machados, por exemplo).
Uma das peças da coleção do MHN quebrou-se transversalmente,
evidenciando a relativa fragilidade destes objetos.
Um dos cinzéis, encontrado nas escavações de Santana do Riacho
(n° 898), mede 8 cm de comprimento e apenas 1,8 de largura, com gume
largo de apenas 1,5 cm; apesar de muito estreito (1,2cm), apresenta
uma boa robustez, pois é feito de silimanita.
Outra lâmina, proveniente de uma coleção recém-adquirida pelo
MHN-UFMG e ainda não estudada, apresenta um formato único, com
sua parte proximal larga, adaptada para a preensão (tanto manual
quanto através de um cabo de tipo dobrado) e uma zona mesio-distal
estreita, semelhante à dos cinzéis clássicos (foto 4). Trata-se do maior
cinzel que conhecemos: mede quase 18 cm de comprimento e 4 cm na
parte de preensão.
4) Lâminas trapezoidais alongadas
Com 77 peças (27,8 %), formam a segunda categoria mais representada nas coleções.
O gume forma o maior dos dois lados menores, sendo quase sempre
convexo. A seção transversal mesial é elipsoidal, mas torna-se quase
retangular perto do talão.
Pode ocorrer um discreto estreitamento na parte mésio-distal (logo
antes do gume);
Seu comprimento varia entre 5,7 e 25,2 cm, com 80 % entre 6,2 e
15,9 cm; a largura varia entre 3,9 e 9,3 (80 % entre 5,2 e 8,5 cm), enquanto a espessura vai de 2 a 4,8 cm (80% entre 3,1 e 3,8cm). O peso
vai de 100 a 1950 g (80% entre 100 e 803 g). O polimento tanto pode
invadir a peça inteira quanto limitar-se à extremidade do gume.
Todos são de rocha verde, com exceção de uma peça de silimanita e
outra de hematita.
Assim como nas peças triangulares e elipsoidais, nota-se um maior
esmero na regularização e polimento de algumas lâminas.
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5) Lâminas trapezoidais largas e curtas (foto 5):
Poucas foram observadas: existe apenas uma no MHN, outra proveniente do salvamento de Nova Ponte e mais uma foi encontrada em
Araguari, no Triângulo Mineiro. Outros exemplares aparecem periodicamente em coleções particulares.
O talão, bem largo mas pouco espesso, corresponde ao menor dos
lados maiores enquanto o gume, levemente convexo, forma o lado maior
de todos. Os gumes são os mais agudos dentro da margem de variação
encontrada nas demais categorias, embora não cheguem a ser cortante
por simples pressão.
São lâminas relativamente delgadas, com uma face quase plana e
a outra levemente convexa, com bordas estreitas e arredondadas.
A lâmina do MHN mede 20 (largura do gume) x 10 x 2,5cm (espessura), com ângulo do gume próximo de 70 graus e um peso de 760 g.
O exemplar de Araguari, analisado por H. Piló, media 13,5 (gume)
x 8,5 cm do talão até o gume e 2 cm de espessura. O terço distal polido,
o resto picoteado  com vestígios de lascamento no flanco.
Não se vê nesses artefatos nenhuma preparação que facilite um
encabamento firme.
A forma destes objetos é a mesma de uma lâmina de enxada  um
instrumento nunca observado entre indígenas não aculturados. É difí-

Foto 5 - Lâmina trapezoidal larga em forma de enxada.
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cil imaginar qual seria a forma de encabamento, se houve algum. Como
o gume polido não seria muito eficiente para cortar, se fosse utilizado
por pressão, não acreditamos que se trate de uma faca. Manipulado com
força para arrastar (enxada) ou para cortar, necessitaria um cabo muito resistente, ao qual sua forma apenas permitiria fixá-lo com um grude, sem encordoamento  o que seria pouco seguro.
Trata-se, portanto de instrumentos de uso desconhecido.
Todos são de rocha verde.
6) Lâminas elipsoidais (foto 6):
Esta categoria tem uma forma menos diferenciada que as outras,
havendo peças bastante parecidas com as lâminas triangulares de gume
convexo  a não ser pelo talão, cônico nestas, mas elipsoidal naquelas. A
coleção antiga do MHN comporta 19 exemplares (6,8%).
Apresentam um gume muito convexo, pouco mais largo que o talão. Este pode ser picoteado, mas há peças totalmente polidas. Todas são
de rocha verde, a não ser um exemplar feito de quartzo leitoso e uma
lâmina de silimanita, com tamanho excepcional.
Podemos distinguir duas variantes: a primeira, inclui as peças maiores, com uma relação largura/comprimento próxima de 1/3; a outra
corresponde a exemplares nitidamente menores, mas com a mesma lar-

Foto 6 - Machados elipsoidais
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gura e cuja relação largura/comprimento é próxima de 2/3. Como nada
sugere tratar-se de peças retrabalhadas após quebra do gume, o que
provocaria uma significativa redução do comprimento, podemos pensar
que corresponderiam a um uso diferenciado; por outro lado, um dos exemplares é, obviamente, uma miniatura não funcional.
A primeira variante apresenta comprimento entre 9,6 e 35,6 cm
(80% de peças entre 10 e 15,8), largura entre 3,6 e 8,7 cm (quase todas
as peças com cerca de 6 cm) e a espessura entre 1,8 e 4,4 cm. O peso
varia de 235 a 3165 g (80 % entre 235 e 930 g). O comprimento da
segunda variante mede geralmente (80%) entre 5,1 a 11,9 cm, com peso
entre 40 e 267g apenas.
A parte proximal não difere muito daquela do tipo triangular, e
deve ter sido encaixada no cabo. Algumas dessas peças apresentam alto
grau de elaboração, pela regularidade da forma e a beleza da matériaprima; o melhor exemplo é uma lâmina de quartzo encontrada em urna
funerária da aldeia Sapucaí de Ibiá, cuja fragilidade não permitiria utilização para o corte de madeira.
7) Lâminas cordiformes (foto 7):
Encontramos 26 lâminas com esta forma (9,4% da coleção estudada).
São as únicas peças que apresentam partes lascadas não obliteradas
pelo picoteamento ou pelo polimento. Não se trata de pré-formas, pois
apresentam uma série de outras peculiaridades. São totalmente lascadas bifacialmente, com o gume geralmente mais estreito que o talão e
assimétrico, mais convexo numa face que na outra. A forma é geralmente
dissimétrica e o aspecto tosco, sem nenhuma preocupação estética.
Suas dimensões variam menos que as das demais categorias  comprimento entre 6,5 e 14,6 cm (80% entre 8,5 e 13,3cm); largura entre
3,6 e 6 cm, e espessura entre 2 e 4,8cm (80% entre 3,1 e 3,8 cm); são as
peças que apresentam a maior largura em relação ao seu comprimento:
mais de 1:2 (a não ser uma única exceção) e muitas acima de 2:3. O peso
varia entre 155 e 580 g (80 %, entre 205 e 504g) .
Não há, portanto, nem miniaturas, nem peças de tamanho avantajado ou com esmerado acabamento, que possam ser vistas como objetos
de prestígio.
O polimento pode restringir-se a poucos centímetros quadrados (no
estreito gume) ou se estender também ao longo dos flancos (provavelCanindé, Xingó, nº 2, Dezembro de 2002
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mente, para retirar os ângulos cortantes deixados pelo lascamento); pequenas facetas de polimento aparecem nas faces, em conseqüência do
ângulo da peça durante o polimento do gume: não refletem o propósito
de criar superfícies lisas. As marcas de picoteamento, por sua vez, são
raras e costumam resultar dos esforços desprendidos para destacar uma
lasca de adelgaçamento não do desejo de obter uma superfície rugosa.
Praticamente todas as peças em hematita entram nesta categoria,
assim como raras peças de grão fino e cor escura, possivelmente, basalto.
A maioria destas lâminas foi encontrada em contexto pré-cerâmico antigo, na região arqueológica de Lagoa Santa ou da Serra do Cipó. Foram
observadas, no entanto, também nos arredores de Diamantina.
Não há nenhum indício de preparação para encabamento, e a própria
forma indica que poderiam ter sido utilizadas manualmente. A freqüente
dissimetria da parte ativa combina-se com os vestígios de utilização para
sugerir uma utilização como enxó; além disso, os micro-estilhaçamentos
costumam concentrar-se na face mais plana  exatamente o contrário do
que se espera no uso não diferenciado de um gume simétrico.
As lâminas de machado bifaciais lascadas  sem polimento nem
alisamento  do nordeste de Minas Gerais entrariam nesta mesma categoria morfológica das peças cordiformes. Não estão computadas aqui,
onde apenas contamos os artefatos das coleções antigas da UFMG, mas
estes objetos formam a maioria das lâminas de machado encontradas
nos sítios de horticultores tardios do alto Médio São Francisco.

Foto 7 - Lâmina cordiforme
Canindé, Xingó, nº 2, Dezembro de 2002
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8) Lâminas semilunares
Foram analisadas 14 peças, das quais apenas 4 integram a coleção
do MHN e se incluem entre as 277 lâminas de referência para fins de
contagem. As demais foram utilizadas apenas com base em dados disponíveis na bibliografia, a título de comparação, e são provenientes de
outras partes do Brasil.
Esta categoria, já mencionada por Y. dEvreux em 1628, interessou os curiosos e pesquisadores por sua forma inusitada e seu aspecto
particularmente bonito, sendo descrita em vários artigos desde o século
XIX (Hartt 1876, Rydén 1937, Bittman Simons 1966, 1967).
O comprimento e a largura do gume das peças são quase semelhantes (C entre 8,4 e 13,8 cm e L entre 6,8 e 14,2 cm). A largura relativa do gume é, portanto, sempre muito maior que nos demais grupos,
atingindo entre 2:3 e 3:2 da distância talão/gume, enquanto a espessura varia pouco, ao redor de 1:4 desta mesma distância; mesmo assim,
nota-se que a espessura das lâminas mineiras analisadas varia entre
0,6 cm (uma miniatura, muito mal feita, provavelmente um brinquedo)
e 2,3 cm, sendo um pouco menor que a das lâminas do Museu Nacional
publicadas por Hartt.
Sua relativa fragilidade em razão da sua pouca espessura (e, até,
da matéria-prima: uma delas, proveniente de Sete Lagoas, foi feita de
xisto) torna pouco provável que tenha servido como instrumento para
trabalhar a madeira, mas não impediria o aproveitamento como arma.
As pinturas rupestres de Caetano (Lagoa Santa) mostram que podiam estar, no passado, fixadas a cabos longos e dissimétricos e não,
como hoje, no meio de um cabo curto. Esta fixação antiga convém melhor ao uso como arma - documentado por dEvreux. Muitas foram encontradas dentro de urnas, em contexto funerário.
Picaretas (foto 4):
Atribuímos esta denominação - de cunho funcional - a quatro peças de formato e tamanho inusitado (1,1 % da coleção analisada); não
se trata de lâminas a serem encabadas, mas de instrumentos completos,
com tamanho de até 58 cm. A menor destas peças parece uma mão de
pilão, à qual teria sido acrescentado um estreito gume polido na extremidade proximal. Apresenta formato cilíndrico (34 x 4,8 x 4,5 cm) e
Canindé, Xingó, nº 2, Dezembro de 2002
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pesa 1,365 kg. Talvez se trate de um instrumento com duas funções. As
duas maiores (uma das quais, de hematita), por sua vez, apresentam
uma seção achatada (58 x 6,3 x 3,8 cm e 44,6 x 6 x 3 cm; pesando 2,392
e 2,237 kg) e gume muito desgastado; foram lascadas e toscamente alisadas, não evidenciando nenhuma preocupação de ordem estética. Apesar de bastante robusta, a maior quebrou-se, na zona mesial.
Acreditamos que estas lâminas poderiam ter sido utilizadas para
cavar a terra, já que seu gume é muito estreito, seu formato desajeitado
e o peso exagerado para que sejam usados como machados.
Considerações gerais sobre as dimensões e a função das
lâminas
O formato e as marcas de encabamento atestam que as lâminas de
formato triangular, e elíptico, eram encaixadas e utilizadas como machados. As retangulares largas, tinham a mesma utilidade, com maiores possibilidades de serem inseridas num cabo dobrado  suposição reforçada pela presença de marcas específicas, como o estreitamento, o
polimento ou o picoteamento em uma faixa mesial.
Peças cordiformes poderiam ser usadas como cavadeiras, conforme
o exemplo etnográfico comentado por Beltrão 1970, mas as lâminas mineiras lascadas com gume polido que observamos, não parecem adaptadas a este uso e poderiam ter sido aproveitadas como enxós manuais.
Enquanto a função das peças estreitas não é muito duvidosa (trabalho
como cinzel), não sabemos qual seria a função das lâminas trapezoidais
mais largas.
Infelizmente, não estamos ainda em condições de reconhecer os
eventuais vestígios de utilização na maioria das peças de coleção. No
entanto, algo interessante que nos foi possível observar é que geralmente os micro lascamentos do gume concentram-se em uma das faces
(peça nº 178 por exemplo). Isso talvez possa evidenciar sempre um mesmo posicionamento da lâmina em relação ao tronco no choque contra a
madeira, com a face onde aparecem os lascamentos voltada para cima.
Nota-se que a ocorrência de reentrâncias ou garganta é raríssima
em MG (apenas 2,5 % na coleção do MHN; algumas peças em Nova
Ponte) e que não há nenhuma ocorrência de sulco estreito ou de orelhas, a não ser nas peças semilunares  provavelmente as únicas que
tinham um encabamento cimentado no Brasil central.
Canindé, Xingó, nº 2, Dezembro de 2002
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Os gráficos mostram que, qualquer que seja o tipo morfológico, o
tamanho mínimo das lâminas não desce abaixo de 5 cm, enquanto as
maiores passam de 35 cm. De fato, as nuvens de ponto evidenciam uma
concentração das peças (reunindo 80 % dos exemplares de cada tipo),
desde pouco acima do tamanho mínimo de cada tipo (6,5 ou 7 cm para
as lâminas triangulares, trapezoidais e retangulares; 10 cm no caso das
elipsoidais), até 13,5/16,5 cm - o que deve corresponder às lâminas realmente funcionais. Podemos pensar que as peças menores de 7 cm seriam brinquedos para criança ou teriam uma função simbólica - merecendo, então, a denominação de miniaturas. No entanto, a repartição das
peças nos gráficos não apresenta a bimodalidade que seria de se esperar
neste caso e, a diferença de tamanho em relação às peças normais, é
pequena. Em compensação, as peças maiores são muito mais isoladas do
grupo central, chegando a pesar mais que o dobro das peças normais.
Não cabe, no entanto, pensar numa função diferenciada, pois estão isoladas umas da outras, não se agrupam ao redor de um valor que
correspondesse à necessidade de artefatos nitidamente mais pesados;
deviam ter um valor muito mais de prestígio que utilitário.
Deste modo, podemos supor que, excluindo os machados
semilunares, na maioria as lâminas de machado em Minas Gerais eram
multifuncionais, ao contrário do que observamos no litoral meridional
(Prous 1992: 232), onde haveria várias categorias de lâminas, para tarefas diferenciadas  o que se expressa na existência de 2 ou 3 modos na
repartição dos pesos, até num mesmo sítio.
A espessura das lâminas de machado estudada em Minas Gerais
varia pouco  a grande maioria apresenta entre 2,5 e 4 cm. O mínimo pouco mais de 2 cm na quase totalidade das peças - reflete provavelmente a espessura indispensável para assegurar a robustez, enquanto
o máximo (cerca de 5 cm) já dificulta o encabamento. A largura maior 
geralmente correspondente ao gume é o fator menos constrangedor para
o fabricante; por isto, a não ser entre as peças elipsoidais, varia bastante: entre 4 e 8 cm para a grande maioria dos exemplares (excluindo,
obviamente as peças semilunares). Os nossos primeiros experimentos
(tanto quando estávamos fabricando zoólitos, nos anos 70, quanto ao
usar uma lâmina polida, agora) mostram a fragilidade de peças com
espessura menor de 2,5 cm.
O corte de árvores evidencia também a necessidade de uma saliência de pelo menos 4 ou 5 cm da lâmina para frente do cabo para cortar
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uma árvore de diâmetro modesto (cerca de 20 cm)  o que implica uma
peça de pedra com pelo menos 7 cm de comprimento. Caso contrário,
precisa-se abrir exageradamente o corte (obrigando a um trabalho dobrado de escavação) ou contornar completamente o tronco em vez de
realizar apenas dois cortes opostos, o que dificultaria o controle da queda do tronco. Obviamente, lâminas um pouco menores ainda serviriam
para abrir uma colméia ou romper a superfície de uma árvore podre.
O ângulo do gume varia entre 70 e 90°. Nota-se que costuma ser
mais agudo nas peças de silimanita e de hematita (mais de 80% das
partes ativas com ângulo inferior ou igual a 80°, qualquer que seja o
tipo morfológico considerado), enquanto o ângulo dos gumes de rocha
verde é quase sempre igual ou superior a 80°.
Lâminas de outras partes do Brasil
Aparentemente, algumas formas ou modos de encabamento são
particularmente típicos de determinadas regiões e, talvez seja possível
algum dia correlacionar certos tipos com determinadas culturas. Vimos,
por exemplo, que a forma cordiforme era característica do holoceno antigo em Minas Gerais, enquanto a forma triangular parece a preferida
dos portadores de cerâmica Sapucaí do Brasil central; de qualquer forma, peças triangulares ou trapezoidais alongadas (categorias muitas
vezes qualificadas de petaliformes) são claramente ligadas aos aldeãos tardios do Brasil central - Sapucaí e Tupiguarani.
Não sendo o nosso propósito neste artigo fazer uma análise detalhada da bibliografia, apenas mencionaremos algumas formas típicas
de outras regiões, e ausentes ou raríssimas em Minas Gerais.
- Peças com orelhas/ombros parecem restritas à Amazônia, particularmente centro ocidental (exemplares de Tefé, Juruá, Manaus, conservados na coleção do Musée de lHomme), embora apareçam casualmente em Pernambuco (Buique). O corpo da lâmina apresenta uma forma
geral trapezoidal, com o gume ocupando o lado menor. A parte proximal
apresenta um sulco, facilitando o encaixe com o cabo; a fixação era por
cimentação, reforçada por encordoamento das orelhas.
- Na Amazônia oriental, a forma mais comum parece ser retangular (Meggers & Evans)  curta, em razão do uso longo e das constantes
reformas, em regiões onde as matérias-primas são raras e o trabalho da
madeira, constante.
Canindé, Xingó, nº 2, Dezembro de 2002
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- Sulcos estreitos parecem típicos do Nordeste  particularmente da
Bahia e de Pernambuco.
- Partes proximais com reentrâncias ou garganta picoteada aparecem episodicamente em várias regiões, desde Rio Grande do Sul até a
Amazônia central e ocidental, em sambaquis ou entre horticultores.
Enquanto algumas culturas cuidam de dar uma forma geométrica
padrão às lâminas de machado e se importam com seu acabamento,
outras procuram apenas funcionalidade e o menor investimento necessário. Isto ocorre na maioria dos sambaquis do litoral catarinense: quando
o diabásio era facilmente obtido em plaquetas retangulares, esta forma
era mantida para os objetos acabados, dando a falsa impressão de que
seria uma forma culturalmente procurada; mas onde a fonte de matéria-prima eram praias de seixos, procurava-se os que tinham uma formato e tamanho adequado, apenas regularizando-os por lascamento e
polindo o gume; conservava-se as irregularidades que não prejudicassem a utilização.
Em muitos sítios Tupiguarani do Rio Grande do Sul ocorre o mesmo,
sendo apenas o gume trabalhado (por polimento)  particularmente no
caso de rochas basálticas (cf. comunicação pessoal de Adriana Schmidt
Dias, que realizou um levantamento das lâminas conservadas no MARSUL).
Tiburtius & Leprevost já tinham notado uma diferença de cuidado
entre os machados do litoral paranaense e Catarinense (apenas o gume
polido) e os do planalto, geralmente mais bem formatados e completamente polidos.
4 - A FABRICAÇÃO DAS LÂMINAS DE PEDRA (L.X.; M.A. & A.P.)
Apesar de já existirem publicações sobre a fabricação de lâminas de
machado na bibliografia, consideramos ser necessário procedermos a
novas experimentações; além do treino que proporcionava aos estudantes, isto permitia verificar as condições de fabricação com matérias-primas diferentes das que foram descritas até agora (sobretudo sílex na
Europa, xistos e outras rochas metamórficas na Nova Guiné). Com efeito, as lâminas encontradas no Brasil costumam ser feitas de rochas verdes, ricas em olivina (basalto, diabásio, diorito, anfibolitos, gabro).
Desta forma, pudemos comparar os objetos experimentais e o refugo da sua fabricação com os artefatos e o refugo encontrado em sítios
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arqueológicos de Minas Gerais. Por outro lado, decidimos estudar alguns aspectos da fabricação de cabos, que devem ter representado um
investimento bastante alto para os indígenas pré-históricos.
A influência das matérias-primas
Diabásio, diorito, gabro e anfibolitos são rochas bastante tenazes
(semi resistentes) que, portanto, respondem mal ao lascamento; em compensação, são desgastadas pelo picoteamento com razoável facilidade e
quebram menos sob o choque que o sílex; seu polimento é facilitado pela
heterogeneidade e pelo tamanho dos minerais.
Desta forma, os fabricantes de lâminas de sílex costumam, na préhistória tanto quanto na experimentação, elaborar as pré-formas o máximo possível através do lascamento  desenvolvendo uma grande destreza para aproveitar ao máximo esta técnica, que retira rapidamente e
com pouco esforço físico uma grande quantidade de matéria; evita-se o
picoteamento (que poderia quebrar a peça de sílex) passando diretamente para o polimento; este último processo não requer muita destreza, mas é muito longo e cansativo, provocando tendinites quando praticado durante muito tempo.
Em compensação, os artesãos que dispõem de rochas verdes investem menos no lascamento (esta técnica não permite aproximar-se muito
da forma definitiva com este tipo de matéria-prima), mas podem trabalhar mais tranqüilamente através do picoteamento  demorado, porém
pouco arriscado; o alisamento ou polimento final das partes mesial e
proximal pode ser bem rápido. O gume, por sua vez, não pode ser picoteado
até se chegar muito perto da forma desejada, sem risco de quebrar - o
que obriga a trabalhar muito tempo esta parte por polimento.
Nota-se, no entanto, a utilização, no Brasil, de outras matérias. Em
sítios meridionais, o basalto é freqüente; como sua estrutura microlítica
o torna duro de se trabalhar, os artesãos parecem ter procurado ao máximo seixos com forma natural, a mais parecida com o produto final,
limitando-se a polir o gume (comunicação pessoal de Adriana Schmidt
Dias). Em certas regiões de Minas Gerais (Rio Doce, Lagoa Santa) encontram-se lâminas de hematita  matéria que responde um pouco melhor ao lascamento, mas necessita uma abordagem especial - e de
silimanita  também mais difícil de ser polida que as rochas verdes. No
norte do mesmo estado, o sílex foi por vezes utilizado, mas apenas lascaCanindé, Xingó, nº 2, Dezembro de 2002
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do, evitando-se o trabalho de picoteá-lo (riscos de quebra) e o desgaste
do polimento. Na Amazônia, madeira silicificada, granito e arenito foram também utilizados e preparados da mesma forma que as rochas
verdes.
O material de trabalho
Fabricamos três lâminas de pedra (duas de machado e um cinzel) e
reformamos parcialmente uma lâmina arqueológica danificada proveniente das antigas coleções do MHN-UFMG. As peças fabricadas seguiram aproximadamente o modelo de exemplares arqueológicos; as matérias-primas foram um bloco e um seixo de diabásio e um seixo de granito
 rochas utilizadas na confecção de lâminas em várias partes do Brasil.
Os blocos foram escolhidos em função do seu formato e tamanho já parecidos com o das peças a serem produzidas.
Para trabalhar usamos os seguintes instrumentos:
- um batedor para lascamento: pequeno bloco poliédrico de rocha
verde do mostruário da UFMG, com 7,5cm x 5,7cm, pesando 517,6
gramas.
- um picoteador: batedor globular de sílex, com arestas obliteradas
por um início de rolamento num afluente do rio Peruaçu, medindo
6,3cm x 6,1cm e pesando 356 gramas.
- quisemos testar um outro picoteador: um grande cristal de quartzo hialino com cerca de 15 cm de comprimento, para verificar se a
ponta da coroa permitiria um resultado especial.
- um polidor fixo: bloco de arenito muito compacto e grão fino,
trazido da serra do Cipó (100 Km ao norte de Belo Horizonte).
Este bloco apresenta uma forma aproximadamente
paralelepipedal com 38 x 34 x 13,5 cm, pesando 25 Kg. As duas
faces principais, planas, são particularmente adequadas ao trabalho de polimento.
- um polidor manual: bloco de granito proveniente de Andrelândia
(400 Km ao sul de Belo Horizonte) com 10,3 x 6,5 cm e peso de
320 gramas. Aproximadamente romboédrico, mas sem quinas
angulosas, apresentava uma face levemente côncava que proporcionava uma boa preensão manual.
- areia grossa, lavada, silicosa, comprada em loja de material de
construção, com grãos angulosos medindo entre 0,5 e 1,5 mm.
Canindé, Xingó, nº 2, Dezembro de 2002
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Ações, efeitos e evolução dos instrumentos:
O batedor para lascamento
O batedor foi utilizado para descorticar os seixos ou blocos de matéria-prima e desbastar os suportes espessos, ou seja, para adelgaçar a
periferia dos blocos de rochas básicas. Podemos estimar que o lascamento retirou no máximo entre ¼ e 1/3 do volume das lâminas, requerendo 1/
do tempo total de trabalho.
50
Comparando com os gestos usados para picotear, os movimentos
para lascamento são bem mais amplos, com movimentos do antebraço,
sem gerar cansaço e dor; proporcionam mais força, e são mais espaçados, para assegurar precisão.
O batedor/picoteador
Os choques produziram a saída de partículas imponderáveis e deixaram pequenas depressões, que tanto podem ser circulares (quando os
golpes atacam uma superfície perpendicularmente), quanto alongadas,
no caso de ataque oblíquo. Preferimos um batedor mais anguloso (portanto menos confortável para a mão) e mais denso, a um batedor mais
arredondado, pois o resultado para picoteamento é mais satisfatório. Em
relação aos gestos utilizados no percutor para lascamento, os movimentos com o picoteador foram mais curtos (mobilizando principalmente o
punho), menos precisos em geral, embora possam ser precisos se necessário for. (Foto 8). O ritmo é muito mais rápido. Foi necessário um descanso de aproximadamente 15 segundos a cada 5 minutos. Após 40 minutos começa-se a sentir os tendões. Não é bom trabalhar além de 40
minutos sem parar pelo menos 10 minutos. Outro problema é o som
emitido pela ação do picoteador, que ressoa na cabeça, incomodando
muito. Retiramos cerca de 20 g de pó por hora de trabalho em rocha
verde.
O picoteamento de quartzo perdeu rapidamente matéria e transformou-se, em poucas horas, num bloco esférico de 3,5cm de diâmetro.
O resultado não foi tão bom quanto no uso de percutor de sílex e o seu
desgaste foi rápido. Mesmo assim, comprovamos que o quartzo pode ser
aproveitado como picoteador, na falta de matéria mais resistente.
Canindé, Xingó, nº 2, Dezembro de 2002
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Foto 8

 Picoteamento da lâmina nº 3 com batedor de sílex

O polidor fixo:
Foi utilizada apenas uma das faces. Os objetos trabalhados eram
inicialmente esfregados com uma ou duas mãos; trabalhamos sentados
no chão, aproveitando um pouco o peso do corpo, além da força do braço.
Gestos circulares, da periferia para o centro. Os movimentos mais longos, na periferia, são mais raros e com menos pressão; já os curtos, no
centro do polidor, são mais numerosos e com mais pressão. A camada
cortical friável que cobria o polidor desapareceu rapidamente em menos de ½ hora e, após cerca de 30 horas de uso total, tinha-se desenvolvido uma bacia oval de 34 x 24 cm, bem rasa - com 0,9 cm de profundidade máxima em seu centro. Estas dimensões correspondem ao raio dos
gestos do braço e correspondem exatamente à média dos polidores da
Ilha de Santa Catarina descritos por Amaral (1995).
O polimento direto no polidor fixo, usando-se apenas água, permitiu nas peças, um polimento fino, sem formação de estrias visíveis a
olho nu, deixando a superfície refletir a luz. Este processo, sendo muito demorado, foi utilizado apenas para finalizar as superfícies trabalhadas. Na maior parte do tempo, no entanto, foi utilizado areia como
abrasivo, produzindo um simples alisamento. Pela nossa experiência,
ainda limitada, avaliamos que a velocidade de polimento de uma peça
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em granito seja cerca de 3 vezes mais rápida que a de outra, em rocha
básica.
Durante os movimentos longitudinais, os poucos vestígios que se formaram no polidor foram mascarados pelos circulares que os sucederam.
Areia
A areia foi utilizada na maior parte do tempo junto com água, na
proporção de um punhado de areia para 100ml de água. Sem água, a
areia tende a sair do polidor, além de soltar um pó que ataca as mucosas.
A pasta abrasiva é lavada com água, quando perde eficiência em razão
do desaparecimento das arestas dos grãos. O gasto médio em areia foi de
100 g para cada 20 minutos de trabalho ininterrupto.
O atrito sobre as peças provocou alisamento e formação de estrias
sobre as peças.
Polidor manual
Utilizamos o polidor manual em várias etapas de trabalho, para
retirar pequenas irregularidades, de preferência ao fixo, por razões de
conforto.
Quando utilizávamos o polidor manual, a peça ficava apoiada sobre uma superfície estável. (foto 9).

Foto 9  Uso do polidor manual na finalização do gume
Canindé, Xingó, nº 2, Dezembro de 2002
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DESCRIÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS DE FABRICAÇÃO OU
REFORMA DE LÂMINAS (L.X.)
Reforma da lâmina n°1
Pretendíamos reformar esta lâmina arqueológica de basalto, descontextualizada e doada ao MHN, que tinha sido desfigurada por alguns lascamentos, tanto no talão quanto no gume.
As duas extremidades foram lascadas, com um batedor de quartzo,
para criar novo gume e refazer seu talão. As lascas penetravam pouco e
eram difíceis de serem retiradas devido ao ângulo muito aberto das superfícies percutidas. A fase seguinte foi de picoteamento da superfície
das faces e dos flancos, com objetivo de diminuir a espessura e a largura. Esta etapa durou 45 minutos, com resultado quase nulo, pois somente marcou a superfície, sem alterar seu volume. O picoteamento foi
então abandonado, depois do espatifamento do batedor. Ficamos polindo a peça durante 2 horas no suporte fixo, com areia. O resultado foi tão
limitado (a área polida foi apenas de 20 cm²) que abandonamos o trabalho, achando que a reforma não compensaria e que seria mais interessante concentrarmos na fabricação de uma nova peça.
Fabricação da lâmina n° 2
O bloco de matéria-prima escolhido foi um seixo de granito achatado e de formato paralelepipedal, proveniente do mostruário de rochas
do MHN; media 13 x 6 x 2,6 cm e pesava 550g.
Como o seixo já apresentava dimensões e formato muito próximos
ao desejado, não foi necessário usar lascamento  o qual, por sinal, não
surtiria bons resultados no granito.
O picoteamento foi aplicado para retirar a parte alterada (córtex) das
faces ou seja, cerca de ½ mm na espessura do seixo, em apenas 20 minutos.
O alisamento das faces e dos flancos foi realizado com gestos circulares no polidor fixo com auxílio de areia e água; foi relativamente rápido, durando apenas 2 horas e 40 minutos. A produção do gume, apenas
por fricção, levou mais uma hora.
O resultado final foi uma peça retangular de 12,4 x 7 x 2,5 cm,
pesando 373,5 g (Foto 10) com gume muito afiado (65°), equivalente ao
ângulo mais agudo encontrado nas coleções estudadas.
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Foto 10  Lâmina nº 2, remontada após a quebra

Fabricação da lâmina n° 3 (figura 8)
Esta lâmina de machado foi feita a partir de um bloco de diabásio,
irregular, mas achatado, proveniente do mostruário do MHN, medindo
20 x 8,5 x 3,9 cm, com peso de 1260 g. (Foto 11).
Houve inicialmente uma sessão de lascamento das faces, dos flancos
e do futuro gume, para dar o formato geral, que durou entre 15 e 20
minutos. Foram retiradas 49 lascas de 1,0 x 1,0 cm até 7,6 cm,
correspondendo a um peso de 128 gramas. As mais largas são oriundas
dos flancos, enquanto as mais compridas correspondem à formatação do
gume. (figura 9).
As superfícies foram a seguir regularizadas por picoteamento durante 12 horas, sendo este mais intenso na região do gume, onde precisava se retirar muito mais matéria. Houve finalmente um alisamento
geral da superfície - aproximadamente 2 horas de trabalho. (Foto 12).
O polimento, limitado à zona do gume (45 cm²) e quase exclusivamente realizado no suporte fixo com gestos circulares de raio curto, durou por volta de 6 horas. (Foto 13).
Canindé, Xingó, nº 2, Dezembro de 2002
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FIGURA 8

Retirada de matéria nos diversos momentos técnicos de fabricação da Lamina 3.
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FIGURA 9

Lascas de fabricação de pré-forma de lâmina do machado n° 3
a. Lasca cortical plana.
b. Lasca semi-cortical.
c. Lasca menos plana e mais comprida. Apresenta pouco córtex, correspondendo a
um momento mais adiantado do processo de lascamento. Perfil alongado.
d. Lasca da região do gume apresentando parte da face externa polida.
e. Lasca destinada a retirar uma protuberância da pré-forma (adelgaçamento);
espessa e com perfil encurvado.
Canindé, Xingó, nº 2, Dezembro de 2002
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Foto 11  Suporte bruto para futura lâmina nº 3

Foto 12  Lâmina nº 3 acabada

Foto 13  Lâmina nº 3 Alisamento do gume
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Fabricação da lâmina n° 4 (cinzel): (Figura 10)
A quarta experiência destinava-se a fabricar uma lâmina de cinzel
para abrir cavidades nos cabos de machado.
A peça foi confeccionada a partir de um bloco de diabásio, selecionado principalmente por sua forma original já próxima do volume procurado; pesava 363,0 gramas, media 13,1 cm x 4,5cm x 2,6cm.
O bloco passou por três fases de trabalho, que o modificaram até
assumir a forma desejada:
a) sofreu lascamentos diretos, unipolares, periféricos - à exceção da
superfície destinada ao gume, que não foi lascada - unifaciais,
contínuos e na maioria dos casos, pouco profundos. Um acidente
deixou um profundo negativo. Esta etapa durou 30 minutos e
retirou 80,3 gramas de matéria.
b) o picoteamento foi realizado com o percutor de sílex em quase
toda a extensão do bloco (exceto no fundo dos negativos e na
zona destinada ao gume, que somente foi polida), com a finalidade de diminuir a convexidade de uma das superfícies. Na face
oposta, naturalmente quase plana, não houve necessidade de
picoteamento. Esta etapa durou cerca de 2horas e 40 minutos
(com intervalos) e abateu 53,3 gramas do peso original.
Dispensamos o alisamento, passando diretamente para o polimento do gume.
c) o polimento, restrito à extremidade distal, foi realizado com o
polidor manual de granito e água, até o gume adquirir um ângulo de aproximadamente 60º. Esta fase durou aproximadamente
1hora.
d) o polidor fixo somente foi usado para o acabamento final do gume,
por volta dos 20 minutos finais, dando-lhe um brilho mais intenso.
Os movimentos, em ambos polidores, foram longitudinais e curtos,
com um ângulo de trabalho por volta de 45º. Esta etapa teve uma duração de 1 hora e 20 minutos. (Foto 15).
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FIGURA 10

Cinzel (experiência de fabricação n° 4)
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Foto 14 - Cinzéis

Foto 15  Cinzel experimental, com vestígios de lascamento, picoteamento e
alisamento

Canindé, Xingó, nº 2, Dezembro de 2002

208 OS MACHADOS PRÉ-HISTÓRICOS NO BRASIL DESCRIÇÃO DE COLEÇÕES BRASILEIRAS E TRABALHOS EXPERIMENTAIS

Discussão (A.P.)
Podemos comparar os tempos de fabricação observados na UFMG
com as experimentações publicadas na bibliografia.
O autor das experiências (L. X.) demorou cerca de 1 hora para fabricar o cinzel (lâmina nº 4). O tempo aumentou para as lâminas de
machado, que são maiores e necessitaram maior regularização: 20 horas para a lâmina de diabásio nº 3, e 4 horas e 15 minutos para a lâmina
de granito de tamanho equivalente.
Estes resultados não são muito diferentes dos de Harding que, por
sua vez, precisou de 7h para fabricar uma lâmina de tufo epidotizado e
entre 26 e 30 h para terminar lâminas de sílex (matéria muito mais
difícil de se polir).
Outros autores falam de tempos bem mais curtos: Bo Madsen necessitou apenas de 4 a 9h (somente na fase de polimento) para terminar uma lâmina de sílex, mas utilizou uma máquina primitiva que
multiplicava muito a eficiência em relação a um polimento manual
tradicional.
Autores mais antigos (Forel, Becker, Olavson) falam de apenas 2
a 4 horas de trabalho, mas não dispomos de informações sobre as matérias, o tamanho das peças e a intensidade de modificação do bloco
original.
O tempo de polimento a partir de uma superfície de sílex lascado foi
estimado a 0,1/2cm2 por minuto por Bo Madsen, com técnica tradicional
e 10cm2 por minuto com seu aparelho.
O tempo de alisamento de uma superfície já picoteada de rocha
básica, pode ser estimado a partir das experiências da UFMG, a cerca de
0,1 a 2cm2 por minuto de trabalho, entrando na margem proposta por
Madsen. Em compensação, o polimento (sem areia) é extremamente
demorado, como evidencia o fato de ter sido necessário 1 hora e 20 parar retirar apenas 0,3 g na lâmina n°4.
Estas estimativas são, obviamente, muito aproximativas, pois evidenciam uma variação em função das matérias-primas e teriam que
levar em conta também a regularidade maior ou menor das superfícies
antes do polimento. Precisaria, além disto, diferenciar sistematicamente
nas experiências o tempo de alisamento (que basta para assegurar a
funcionalidade dos objetos) do tempo de polimento (mais demorado, com
objetivo essencialmente estético).
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FIGURA 6

a: lâmina de diabásio quebrada durante a reforma, depois de um lascamento
longitudinal do gume.
b: quebra acidental, transversal oblíqua.
(peças da oficina de Monte Alegre).
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FIGURA 7

Gráfico mostrando as dimensões principais de 3 categorias morfológicas de lâminas
(Triangulares de Gume Reto, Trapezoidais Alongadas e Cordiformes) analisadas
neste artigo.
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Nota-se que a fase de polimento da lâmina nº 3 durou muito mais
que a de alisamento. Desta forma a lâmina nº 3 poderia ter sido considerada pronta para uso após menos de 15 h de trabalho.
Lâmina Nº 4 (Cinzel)
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5 - O ENCABAMENTO DAS LÂMINAS (M.A.; H.P. & A.L.)
O sistema de encabamento escolhido baseou-se em artefato arqueológico encontrado na superfície da Lapa do Boquete/Januária-MG: trata-se de uma peça de madeira com cabeça alargada feita no nó de um
galho e com uma cavidade para inserção da lâmina, fixação do tipo encaixado. (Foto 16).
Não achamos necessário, nesta primeira etapa das experimentações, fabricarmos as hastes de madeira e as encomendamos a artesãos
(a não ser o cabo nº 3, fabricado a nosso pedido pelo NPA de Andrelândia).
As hastes nº 1 e 2 foram feitas de Laranjeira (Citrus aurentium) e as de
nº 4 e 5, de Tambú (Aspidosperma sp.), uma árvore nativa utilizada
tradicionalmente para fazer cabos para machados de ferro), por Rubens
Duarte Calção, de Roças Novas/MG. Até o momento a madeira do cabo
da Lapa do Boquete não foi identificada, o que nos impossibilitou de
procurar a mesma para confecção dos machados experimentais. Tivemos assim a nossa disposição 5 cabos de tipo embutido- encaixado.
Canindé, Xingó, nº 2, Dezembro de 2002
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Foto 16  Desenho do cabo arqueológico da Lapa do Boquête (modelo para os cabos
experimentais), segundo ROSTAIN (1986/90)

As cavidades
As cavidades de quatro cabos foram realizadas sem se preocupar
com as lâminas que seriam nelas encaixadas, contando-se que a adaptação seria realizada no momento do encabamento, o que fizemos tentando usar técnicas possivelmente indígenas.
Começamos completando a perfuração do cabo nº 3 para que a lâmina fosse trespassada; para tanto, cavamos a face oposta à cavidade
inicial, para que ambos os orifícios se unissem no centro do cabo. Iniciamos, raspando a madeira com um dente de paca e outro de cotia,
encabados da mesma forma que em objeto semelhante encontrado no
estojo do sepultamento nº 5 da Lapa do Boquete (dente com a raiz presa
numa bola, feita com o mesmo grude utilizado para fixar as lâminas).
Este trabalho foi frustrante, mesmo molhando-se a madeira para facilitar a progressão: depois de várias horas de esforços, a nova cavidade
ainda não ultrapassava poucos cm² em superfície e menos de 1 cm de
profundidade. Desistimos desta técnica e introduzimos pequenas brasas na primeira cavidade, soprando para que criassem uma chama; rapidamente, a madeira do cabo começou a se consumir espontaneamente
e, em menos de uma hora, a cavidade aprofundou-se, atravessando o
cabo. A limpeza das partes carbonizadas era feita com os dentes de roedor, mas qualquer instrumento fino poderia ter sido utilizado. Caso seja
necessário impedir que um setor seja alargado, basta não raspar a caCanindé, Xingó, nº 2, Dezembro de 2002
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mada já carbonizada. Nesta primeira experiência, tivemos dificuldade
em controlar o formato da escavação feita através do fogo.
Aprofundamos com brasas a cavidade dos cabos nº 2 e 5; desta vez,
evitamos colocar várias brasas (o que permite a formação de chamas e
acelera o processo, mas impede o controle da escavação); usamos apenas
uma brasa grande, que teve de ser soprada continuamente, mas permitiu um excelente controle da operação. Mesmo no fundo de cavidades
estreitas (diâmetros na boca de 6,4 x 4 cm e 4,7 x 3 no fundo e profundidade de 6,5 cm para o cabo nº 5; diâmetros na boca de 5 x 3,5 cm e 2,3
x 2,3 no fundo, para uma profundidade de 5,7 cm para o cabo nº 2), as
brasas ficavam acesas com o sopro e teria sido possível continuar o aprofundamento se fosse necessário. Após três horas de trabalho no cabo nº
5 conseguimos aprofundar e alargar o buraco em 1cm .
Abrimos dois outros orifícios no cerne vermelho e duro de uma tora
de madeira abatida para comparar o resultado que seria obtido respectivamente com o uso do fogo e com a ajuda de um cinzel de osso.
- Com o fogo, abrimos um buraco de 4,5 x 3,3 cm de diâmetro e 4,5
cm de profundidade (suficiente para inserir uma pequena lâmina
de pedra da nossa coleção) em cerca de 75 minutos.
- A outra cavidade foi realizada com dois cinzéis de osso de porco. A
matéria-prima foi conseguida num açougue; tratava-se, portanto, de um adulto jovem - cujas articulações estavam ainda
cartilaginosas -, pois não conseguiríamos ossos frescos de anta para
copiar o modelo Xetá ilustrado por V. Kozak. Obviamente, estes
ossos de porco jovem devem ser bem mais fracos que os de uma
anta adulta... Os cinzéis foram fabricados retirando-se com um
percutor de pedra a cápsula de uma epífise de fêmur e a de uma
tíbia. Golpes foram a seguir aplicados na extremidade da diáfise
próxima à outra epífise, sendo o osso apoiado na quina de uma
bigorna. A quebra proporcionou os biséis procurados para servir
de gume e os artefatos foram percutidos com uma pedra para escavar o orifício na madeira. Acreditávamos que o cinzel de osso
não agüentaria o trabalho na madeira dura e não serviria para
abrir uma depressão, mas a experiência mudou parcialmente nossa
opinião. Aos poucos, a parte ativa do osso quebrava, refrescando
assim espontaneamente seu gume. Depois de uma hora tínhamos
aberto um orifício de 4,3 x 4,3 cm de diâmetro, com profundidade
de 2 cm e fundo plano. Acreditamos que o trabalho com a brasa
Canindé, Xingó, nº 2, Dezembro de 2002
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avance mais rapidamente quando o buraco se aprofunda e gasta
menos energia, mas exige muito fôlego para soprar e a fumaça
irrita os olhos. Em compensação, a percussão é mais desgastante,
mas a utilização de um cinzel de osso não é impossível. Ter-se-ia
tornado provavelmente muito mais difícil ao aprofundar a depressão, mas ainda não tivemos tempo para verificar esta suposição.
A fixação das lâminas
As lâminas de pedra utilizadas para a experimentação foram uma
peça fabricada por um de nós (L. X.) e outras duas, pré-históricas, retiradas de antigas coleções particulares e sem contexto arqueológico conhecido.
A fixação das lâminas no cabo foi feita com auxílio de uma massa
cuja receita nos foi ensinada por José Elias - índio Xacriabá que acompanha nossas pesquisas desde 1981: uma mistura de resina de Jatobá
(Hymenaea stigonocarpa) e cera de abelhas. A cera evita que a resina
se torne quebradiça e a resina proporciona rigidez à cera.
A resina nos chegou em forma de blocos compactos e quebradiços
(alguns trazidos de campo por L. Ribeiro do Setor de Arqueologia UFMG;
outros, comprados no mercado municipal de Belo Horizonte). Consideramos aceitável usar cera de abelhas mestiças (européia/africana), disponível no mercado, pois seria impossível conseguir cera de abelhas
nativas em quantidade suficiente.
Na preparação destinada ao machado nº 1, iniciamos raspando um
bloco de resina com um raspador de pedra clássico e serrando-o com
uma peça lítica de gume denticulado; foi muito trabalho para pouquíssimo
resultado. Maior sucesso e sem grande demora, tivemos quando passamos a triturar o bloco com um pequeno seixo, sobre uma bigorna. Mesmo com bastante cuidado, uma pequena perda de matéria foi inevitável
(aproximadamente 10% do peso inicial).
Derretemos a seguir a cera de abelha num pequeno pote cerâmico
sobre fogueira aberta, para depois acrescentar o pó da resina de
Jatobá e misturar os ingredientes (30ml de cera liquida - aproximadamente 20g em forma sólida - e 30g de resina em pó). Aquecida, a
resina é encharcada pela cera liquidificada, transformando-se em uma
massa esponjosa de plasticidade limitada, que lembra a da goma de
mascar.
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A mistura foi colocada, ainda quente, no interior do buraco existente no cabo e a lâmina foi ali, imediatamente, encaixada. Exercemos
pressão com as próprias mãos sobre ela, para que melhor se fixasse. A
cera liquida que sobrou foi espalhada ao redor da lâmina, para preencher o estreito espaço que ficou entre ela e o cabo, dando assim um
acabamento mais estético. A lâmina ficou muito bem fixada; depois dela
ter cortado 3 árvores, tivemos que tirá-la à força para poder observar os
vestígios de utilização.
Ao recuperar o cabo nº 5, verificamos que a mistura podia ser
reaproveitada, pois tornava-se de novo pastosa ao ser aquecida num
pote de cerâmica.
Quando o preparado estava aquecendo, num dos processos de
encabamento do mesmo cabo nº 5, deixamos a temperatura da mistura
elevar-se muito e houve uma combustão espontânea que durou alguns
instantes, tornando a massa mais escura e homogênea; uma vez resfriada, verificamos que se tornava quebradiça, soltando lascas concoidais.
Testamos voluntariamente este processo de queima para o cabo nº
5, mas por um período de tempo bem mais curto. A mistura quente ganhou uma consistência de borracha e, ao resfriar, apresentou um aspecto muito parecido com os resíduos encontrados no cabo da Lapa do
Boquete (cuja composição química está atualmente sendo estudada no
CECOR-UFMG).
Em todos os casos, a mistura garantiu uma fixação suficiente da
lâmina para trabalhos leves. No entanto, houve desprendimento de
várias lâminas durante o trabalho pesado, mas isto parece ter decorrido
em parte da insuficiência de profundidade das cavidades onde elas se
encaixavam. Somente o machado nº 1 suportou o corte de três árvores
sem nenhum acidente.
A lâmina do machado nº 2, inclusive, soltou-se da ganga ceroresinosa, mas pode continuar sendo utilizada assim mesmo, pois estava profundamente encaixada no cabo e não saía durante a movimentação do
lenhador.
Parece, portanto, que a mistura não é suficiente por si para segurar a lâmina: precisa que o encaixe da lâmina seja bem justo e profundo, o que implica um trabalho de precisão por parte dos artesãos.

Canindé, Xingó, nº 2, Dezembro de 2002

216 OS MACHADOS PRÉ-HISTÓRICOS NO BRASIL DESCRIÇÃO DE COLEÇÕES BRASILEIRAS E TRABALHOS EXPERIMENTAIS

Foto 17  Trabalho das faces no polidor fixo.

Foto 18  Preparação do grude
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6 - A UTILIZAÇÃO DOS MACHADOS PARA CORTAR TRONCOS
(M.A.; H.P. & A.L.)
O corte de árvores com dois dos machados foi iniciado no dia seguinte ao da fixação das lâminas no cabo, para assegurar uma secagem
mais completa. Três a cinco pessoas revezaram-se em cada experimentação.
As experimentações
As primeiras experimentações foram realizadas em árvores de
madeira branca, que apresentam uma diferença de dureza moderada entre o cerne e o alburno. Seu diâmetro era de cerca de 20 cm, o
que proporcionaria postes para construção de malocas de pequena
dimensão.
Experimento n° 1:
Iniciamos com o machado n° 1, que tem um peso total de 1624,5g.
Sua lâmina  arqueológica - pesa 708 gramas, tem as dimensões: 16cm
x 5,8cm x 4,1cm (CxLxE). O ângulo do gume era de 80 graus. O cabo
mede 53cm de comprimento e pesa 916,5gramas.
Escolhemos um tronco de cedro (Cedrela sp) com 33,5 cm de diâmetro. Nele fizemos em 8 minutos, uma incisão de aproximadamente 5cm
de profundidade por 20 cm de altura, na parte logo abaixo da casca da
madeira, denominada alburno. Este resultado superou a nossa expectativa. Não chegamos a cortar completamente o tronco, para conservar
um testemunho das características do corte. (Foto 19). Com efeito, obtivemos um resultado muito diferente do corte limpo feito com uma lâmina metálica e os gestos também foram distintos.

Canindé, Xingó, nº 2, Dezembro de 2002

PROUS, ANDRÉ; ALONSO M.; PILÓ, H.; XAVIER, L. A. F.; LIMA, ÂNGELO P.; SOUZA, G. N.

219

Foto 19  Corte feito com o machado nº 1

Experimento n° 2:
O machado n° 2 media 43 cm de comprimento e pesava 870,3 gramas. A lâmina também arqueológica mede 10cm x 4,4cm x 3,0cm e pesa
235,8 gramas. Neste caso a largura do gume corresponde à largura
máxima da peça, ou seja, 4,4cm. O ângulo do gume é de 70 graus.
Foi usado para iniciar o corte de um tronco de uma árvore cuja espécie não foi identificada pelos autores, com 20 cm de diâmetro. Este tronco
tinha sido cortado alguns meses antes, de uma árvore que tombou com
uma tempestade de vento; fincamo-lo no solo especialmente para a experiência. Infelizmente, bem antes de conseguirmos corta-lo, a lâmina se
soltou do cabo. Acreditamos que isto se deve ao fato de, ao contrário do
machado anterior, a cavidade entalhada no cabo não ter sido feita especialmente para esta lâmina. Continuamos o corte com o machado anterior
(nº 1), sem reavivar o gume. O tronco foi ao chão após 26 minutos de
trabalho contínuo (mercê ao revezamento dos cinco lenhadores).
Experimento n° 3:
O terceiro tronco, também com 33,5cm de diâmetro, foi cortado em
34 minutos, utilizando-se o machado n° 1 que conservava ainda condições de trabalho, sem reavivar o gume. Durante este espaço de tempo,
revezaram-se os 5 utilizadores.
Canindé, Xingó, nº 2, Dezembro de 2002
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Experimento n° 4:
Inicialmente utilizou-se um novo machado (n°3) diferente dos demais, tanto na lâmina, que era um pouco maior (16cm x 6,7cm x 4,5cm)
e mais pesada (773 gramas), quanto no cabo, mais comprido (83cm) e
feito com uma outra madeira mais leve, fabricado por nossos correspondentes do NPA de Andrelândia/MG.
O instrumento foi usado em um quarto tronco de Cedrela sp, também fincado alguns meses após ter sido derrubado e com 30cm de diâmetro. A experiência durou exatos 20 segundos (15 golpes); com efeito,
a lâmina se soltou do cabo. Neste caso também, o encaixe não tinha sido
feito especialmente para a lâmina; sua cavidade, maior que a peça lítica,
tinha sido preenchida pela mistura de cera e de resina. Isto nos levou a
terminar o corte com o mesmo machado (n° 1) de experimentações anteriores e cujo gume continuava, em boas condições de uso mesmo sem
reavivar.
Após 31 minutos e 15 segundos com o novo machado (além dos 20
de trabalho com o machado inicial), o tronco já estava derrubado.
A madeira do tronco, já seca, estava bastante dura. Este fator, aliado ao desgaste do gume de pedra, que já havia sido utilizada em experiências anteriores, tornava mais difícil a penetração da lâmina. Podese considerar, que numa árvore intacta, alta e pesada (com sua copa), a
gravidade ajudaria na derrubada, diminuindo assim a necessidade de
cortar tão fundo. Certamente, a derrubada teria sido menos custosa e
mais rápida com a árvore original, completa, ainda viva. Com efeito, o
tronco residual no qual trabalhávamos media apenas 3,5 metros acima
do chão e foi cortado numa altura de 1,2 m.
Esta última etapa de corte nos possibilitou observar que, na árvore
viva (árvore n° 1), a parte central foi mais difícil de ser cortada que no
tronco seco. Neste, torna-se quebradiça, lascando com mais facilidade e
consequentemente diminuindo o tempo e os golpes necessários para retirar um pedaço, compensando desta forma a resistência causada pelo
endurecimento da madeira ressecada.
Experimento nº 5
Único experimento com lâmina não arqueológica. Trata-se de uma
peça de granito, pesando 373,3 gramas, medindo 12,4 x 7 x 2,5 cm (lâCanindé, Xingó, nº 2, Dezembro de 2002
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mina nº 2) num cabo de 53,5 cm, pesando 492 gramas. O machado completo pesava 865,3 gramas. Com ele demos início ao corte de uma árvore
de nome Jacaré, com 18,5 cm de diâmetro. Após apenas 1 minuto e 15
segundos de uso do machado, tendo retirado apenas meio centímetro da
madeira, a lâmina se partiu em duas. Continuamos o trabalho com o
machado nº 5; esta lâmina arqueológica - pesava 525,5 gramas e media
11,6 x 7 x 4,1 cm. O cabo era em Tambú, media 60 cm e pesava 914,3
cm. Seu peso total era de 1439,8 gramas. Depois de apenas 45 segundos
de uso a lâmina se separou do cabo, deixando um avanço de meio centímetro no corte da árvore.
Após nova tentativa de fixação da lâmina no cabo, com 1 minuto e
54 segundos de uso o cabo estava novamente sem a lâmina. O corte
tinha sido aprofundado em 1 cm apenas.
A terceira tentativa de encabamento também não logrou bons resultados, a lâmina se soltou após 2 minutos de uso e um progresso de 1,2
cm de aprofundamento no corte. A esta altura do experimento, o corte já
possuía: 14,5 cm de largura, 11,5 de altura e 3,2 cm de profundidade.
Como possível solução para os sucessivos desencabamentos, resolvemos aprofundar o buraco de fixação da lâmina.
Infelizmente, após poucos minutos a madeira do cabo se partiu longitudinalmente, seguindo uma trinca da madeira, durante uma seção
de machadadas sem resultados importantes.
Diante do acidente (fratura na altura da lâmina) com o cabo nº 5, o
machado nº 2, que também foi reencabado, passou a ser usado. Seu
cabo era mais curto (43cm) e sua lâmina menor e mais leve, possibilitando seu uso da forma descrita por CARNEIRO, com apenas uma das
mãos segurando o machado durante o uso e a outra, apoiada no tronco.
Os gestos foram alternadamente de cima para baixo (para abrir a
madeira) e horizontais (para limpar o corte)
Quando o machado nº 2 começou a ser utilizado, o corte do tronco
encontrava-se com 4,3cm de profundidade. Após 15 minutos de uso
aprofundamos o corte em 2,4cm. Neste momento, devido ao pouco comprimento da lâmina e a espessura da cabeça do cabo, o machado tornouse ineficiente, sendo necessário iniciar novo corte no lado oposto do tronco. Em cinco minutos o novo corte estava com 3,1 cm de profundidade;
nos cinco minutos que se sucederam somente aprofundamos 1,3cm devido à mudança de dureza da madeira. Quando alcançamos 20 minutos
de trabalho o segundo corte já se encontrava com 6,3cm de profundidaCanindé, Xingó, nº 2, Dezembro de 2002
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de. Faltando pouco mais de 1 cm para o tronco se separar em duas partes, o cabo se partiu na altura do encaixe da lâmina. (Foto 20).

Foto 20  Quebra do cabo do machado nº 2

Experimento com um machado de lâmina de ferro
Este experimento teve como objetivo verificar as características do
trabalho com um machado de ferro e indicar algumas diferenças e semelhanças entre ele e o de pedra.
A árvore cortada pelo machado de metal foi um Jacaré (Piptadenia
sp) de 20 cm de diâmetro. Os movimentos usados durante o corte foram
seqüências de dois golpes alternados, o primeiro de cima para baixo e
outro na horizontal, retirando a acha. A árvore foi cortada em 8 minutos e 32 segundos. O peso do tronco e copa, contribuiu para que ele
descaísse antes de ser cortado totalmente.
A aparência do resultado dos golpes é diferente se compararmos
com o de pedra: com o de ferro o corte é mais limpo e em degraus, o de
pedra deixa um esmagado, sujo, as achas ficam no local; os negativos
são côncavos. (Fotos 21 e 22).
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Foto 21  Corte feito com lâmina de ferro

Foto 22  Corte feito com lâmina de pedra - machado nº1

Discussão sobre os experimentos
Quando se usa uma lâmina metálica, os gestos são amplos (procura-se força, antes de tudo, para que a lâmina penetre e corte) e com
forte obliqüidade; o resultado é uma grande penetração, que deixa uma
cicatriz plana e relativamente aberta. As achas são separadas através
da alternância de golpes oblíquos (para penetrar no tronco) e de outros,
Canindé, Xingó, nº 2, Dezembro de 2002
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quase horizontais para destacar as achas que apresentam geralmente
uma forma de cunha e bordas sem desfiar.
Com a lâmina de pedra não se obtém a mesma penetração e a técnica de ataque deve ser modificada. Os primeiros golpes são mais próximos da vertical, para aproveitar o fio da madeira, abrindo uma ferida
comprida e não se tenta a todo momento cortar as achas; os golpes
sucessivos visam praticar um novo corte imediatamente acima do anterior, descascando aos poucos o tronco; apenas quando o ângulo de ataque torna-se demasiado vertical, arranca-se com a mão ou corta-se com
o machado as achas ainda presas no tronco com golpes horizontais.
Desta forma, com uso do metal, tanto o toco quanto a parte derrubada da árvore apresentam um corte limpo, com poucas cicatrizes. Pelo
contrário, as peças cortadas com lâmina de pedra caracterizam-se por
uma multiplicidade de pequenas facetas e as achas, de forma trapezoidal,
apresentam extremidades esfiapadas muito típicas. Estas últimas observações concordam com as de Carneiro.
Tanto nossos experimentos quanto os de Carneiro, realizados com
rochas tenazes, permitiram a aplicação de golpes fortes. O contrário ocorria
nas derrubadas praticadas pelos lenhadores dinamarqueses, que estragaram muitas lâminas de sílex até perceberem que deviam usar golpes
moderados, em razão da fragilidade desta matéria.
7 - AS MARCAS DE USO NAS LÂMINAS (M. A.)
Passaram pelo exame de funcionalidade quatro lâminas arqueológicas - sem procedência conhecida (pertenciam a antigas coleções particulares), e uma experimental, fabricada por um dos autores ( L. X.),
todas para cortar árvores.
Meios de observação
O equipamento utilizado nas análises foi uma lupa binocular, equipada com objetivas de 10X, o que possibilita um aumento de até 40X.
Este aparelho, de baixos aumentos e luz incidente, nos permite examinar o grau de arredondamento dos gumes, o aspecto e a presença de
diminutos negativos de lascamento, assim como as estrias de fabricação
sem necessidade de apoiar as pesadas e grandes lâminas de pedra sobre
Canindé, Xingó, nº 2, Dezembro de 2002
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a platina, segurando-as com as mãos. Já, no microscópio metalográfico
de luz refletida (não utilizado nesta etapa da pesquisa), os aumentos são
muito superiores aos da lupa, o que torna necessário uma grande estabilidade da peça a ser observada, tornando o uso das mãos impossível.
O exame das peças ao microscópico será realizado apenas em uma fase
mais adiantada da pesquisa.
Preparação do material para análise
Geralmente, a limpeza  com álcool, acetona e água oxigenada das peças a serem observadas constitui um estágio fundamental no estudo das marcas existentes nos gumes, sejam eles provenientes do uso,
ou não. No entanto, a lâmina do machado nº 1, contrariando esta regra,
foi limpa apenas parcialmente, por conservar uma película de resina
que desejávamos observar.
Resultado das Análises
Lâmina do Machado nº 1
Esta lâmina não apresentava marcas identificáveis de uso quando
a retiramos das antigas coleções arqueológicas do MHN. Foi encabada
para ser utilizada experimentalmente.
Após intenso uso, durante um total de 1 hora e 39 minutos, no
corte de três troncos de diâmetros que vão de 20cm a 33,5cm, sem nenhum tipo de reavivamento do gume, a lâmina foi então desencabada,
à força, para que pudesse ser analisada na lupa.
As primeiras observações, ainda a olho nu, revelaram-nos que o
uso havia deixado sobre o gume uma película de resina, oriunda das
madeiras cortadas. Uma observação um pouco mais atenta evidenciou,
na espessura da resina (saída do tronco cortado), um feixe de estrias
obliquas ao gume, localizadas na face do machado que ficava voltada
para o chão quando de seu uso por pessoas destras(Foto 23). Simulações
nos mostraram que para os canhotos, as estrias teriam direção oposta e
localização na outra face. Esperamos poder, a partir do incremento das
experimentações, identificar na própria rocha, sobre os gumes, marcas
com as mesmas características e origem das encontradas sobre a secreção vegetal (esta, de difícil preservação em material arqueológico).
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Semenov (1981) comenta a formação de marcas lineares fazendo uma
correlação entre sua formação e o movimento aplicado durante o uso do
machado:  El hacha posee um movimiento estritamente expresado en
forma lineal, movimiento que se refleja exactamente em las huellas de
desgaste. La trayectoria del movimiento del hacha, si se la examina
lateralmente, tiene uma forma oblicua. Si se le contempla de frente, el
acha cae rectamente. En el momento del golpe del acha sobre el objeto
de trabajo, su eje se encuentra no en una posición vertical, sino inclinado em un ángulo de 50-60º. Em virtud de semejante posición del eje, su
filo (em el acha, éste es paralelo al mango) está tambiém ubicado em um
ángulo semejante con respecto a la superfície golpeada. (SEMENOV;
81:47)

Foto 23  Vestígios de uso no gume do machado nº 1 (observar as estrias)

De fato, há divergência entre os autores sobre a realidade de verdadeiras estrias de utilização nas lâminas de machado (cf. de Beaune ,
1993).
Depois de retirada a resina de uma das faces, passamos a observar
diretamente a rocha. No gume, apareceram micro negativos de lascamento, menores que 2mm, mais concentrados em sua porção central, na
mesma direção de onde partiam as estrias, que ficam na face oposta. O
fato de estarem na face oposta à das estrias indica que, sendo a força
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exercida numa face (onde as estrias se formaram), os negativos se formam na face oposta àquela onde a força foi aplicada.
O arredondamento dos gumes se pronunciou após os experimentos
- fato comprovado na prática pela nítida diminuição da eficácia do machado, mas sem torná-lo imprestável.
Lâmina do Machado nº 2
O cabo do machado recebeu uma lâmina arqueológica sem procedência conhecida. Antes da experimentação, seu gume estava quase
intacto e algumas estrias de fabricação (alisamento) apareciam nas
faces e foram registradas. Foi utilizado somente durante 1 minuto e
trinta segundos. Após o trabalho experimental, o gume não apresentou nem arredondamento, nem negativos, mantendo-se bem cortante.
Esta lâmina foi reencabada e novamente utilizada, agora por muito mais tempo, com movimentos mais curtos e com uma só mão. A exemplo da lâmina nº 1, ela adquiriu uma película de substância resinosa, na
zona mais utilizada da lâmina; desta vez não se formou tão próximo ao
centro do gume. A resina se depositou na face voltada para o chão, indicando também, ter sido o machado usado por um destro. Infelizmente
antes de passar por uma análise pormenorizada, a lâmina sofreu uma
queda, por acidente, que retirou pequenas lascas do gume, levando a
superfície com a resina e criou também, outros negativos que poderiam
falsear a análise funcional. O gume, após os 35 minutos de trabalho
tornou-se ligeiramente arredondado  ainda bom para o uso  mas sem
alteração mensurável de seu ângulo.
Lâmina do Machado nº3
Quando foi feito o encabamento pelo NPA, esta lâmina arqueológica já se apresentava com o gume bastante danificado: negativos,
arredondamento, etc. É muito provável que os negativos  de aspecto
recente - tenham sido causados por percussões acidentais durante os
vários anos que ficou guardada em gavetas e exposições. Seu uso experimental não durou mais que 20 segundos, após o que não observamos
nenhum novo vestígio.
Canindé, Xingó, nº 2, Dezembro de 2002

228 OS MACHADOS PRÉ-HISTÓRICOS NO BRASIL DESCRIÇÃO DE COLEÇÕES BRASILEIRAS E TRABALHOS EXPERIMENTAIS

Machado nº4  Lâmina experimental nº 2
Machado composto de cabo e lâmina de granito experimental. Foi utilizado para iniciar o corte de uma árvore viva (Piptadenia sp.), trabalho que
durou somente 1 minuto e 15 segundos, tendo retirado um pouco de casca e
apenas machucado a madeira. Após este período, a lâmina se partiu ao
meio, demonstrando a grande fragilidade da rocha para este tipo de trabalho. Além da quebra, nenhum outro vestígio do curto uso, foi identificado.
Lâmina do Machado nº 5
Machado com cabo experimental e lâmina arqueológica, cuja pátina
amarelada impedia a visualização até mesmo de possíveis marcas de
fabricação pré existentes. Uma incisão linear feita por ferramenta de
ferro marcava também esta peça.
Continuou-se, com ela, o corte iniciado pelo machado nº 4, na mesma árvore, durante aproximadamente 4 minutos. Neste gume, também
se acumulou, em seu terço central, um pouco de resíduo resinoso da
matéria trabalhada, indicando ter sido naquele local a área de maior
contato com o material trabalhado, Uma vez retirada a resina, nenhum
vestígio de uso foi detectado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Falta-nos agora ampliar os trabalhos experimentais de confecção de
lâminas em pedra, acompanhar a formação das estrias e dos polidos microscópicos de uso e fabricação para poder diferenciá-los e identificá-los
em rochas básicas. Para isso teremos de superar uma importante limitação: o tamanho e peso que geralmente as peças polidas cortantes têm e
que não permite apóia-las no microscópio. Desta forma seria necessário
substituir as lâminas por réplicas (leves e planas) de parte dos gumes em
materiais sintéticos que ofereçam sua reprodução fiel e contrastada.
Os polidores também serão estudados com o intuito de se entender
as diferenças existentes entre os polimentos neles deixados durante a
confecção, não só de gumes de lâminas de pedra, como também do
alisamento de instrumentos de osso - um trabalho semelhante foi iniciado com sucesso por M. E. Mansur 1996.
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CONCLUSÃO GERAL
Este artigo marcou o final da primeira fase de uma pesquisa bem
mais ampla, na qual pretendemos estudar as indústrias líticas de pedra
picoteada e polida no Brasil  incluindo mãos de pilão, adornos, etc.
A análise preliminar das lâminas de machado de algumas coleções
evidenciou uma relação preferencial  embora não total  entre certas
formas e o sistema de encabamento; também verificamos que determinadas morfologias eram preferidas em determinadas regiões e épocas.
Começamos a perceber que as diversas fórmulas de encabamento deviam ser direcionadas a uso diferenciado (ou, pelo menos, a gestos diferentes no momento do trabalho).
Verificamos que os relatos etno-históricos e etnográficos não são
sempre muito confiáveis e são, em todo caso, insuficientes para se interpretar os artefatos arqueológicos.
As experimentações, destinadas a identificar as técnicas de fabricação, encabamento, os limites da utilização, ainda se encontram em
estágio inicial. Temos ainda muito para aprender e nossas avaliações
atuais do investimento necessário para fabricar um machado ou para
derrubar uma árvore serão certamente revistas para baixo quando tivermos adquirido maior experiência. Novas técnicas devem ser testadas; por exemplo, a utilização combinada do fogo e do machado, para
abater árvores maiores; ou as características específicas de formação
dos micropolidos de utilização em gumes de rochas verdes polidas.
Apesar da grande presença das peças polidas nas antigas coleções
 várias delas comportam centenas de peças  estes artefatos de pedra
polida parecem ter sido relativamente pouco numerosos no instrumental dos homens pré-históricos. Em Lagoa Santa, por exemplo, uma agricultura intensa perturbou as zonas outrora ocupadas pelos antigos portadores da cerâmica Sapucaí, evidenciando estas peças, de alta visibilidade, que vêm sendo coletadas há mais de um século e meio. Podemos
assim fazer uma estimativa do número de peças abandonadas nos sítios; se compararmos seu número aproximativo com o das gerações que se
sucederam ao longo da pré-história (mesmo considerando apenas os grupos horticultores dos dois últimos milênios e imaginando que apenas
homens adultos usariam machados), parece improvável que alguém tenha possuído mais do que umas poucas lâminas durante sua vida. Apesar da existência de algumas lâminas de machado e de mãos-de-pilão de
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tamanho e beleza excepcional, não acreditamos que tenha havido no
Brasil um investimento simbólico muito grande que justificasse uma
produção destes objetos acima das necessidades para o trabalho. O contrário ocorre no Irian Jaya, onde lâminas polidas integram obrigatoriamente um dote para o casamento. No Brasil poderíamos discutir o caso
dos machados semilunares que, sem dúvida, incluem um investimento
de cunho estético, mas estes parecem ter sido produzidos em pouquíssimos
exemplares; talvez apenas as pessoas de prestígio ímpar possuíssem um
e o guardassem a vida toda, por isto, costumam ser encontrados dentro
de sepultamentos.
A zona litorânea meridional poderia ser uma exceção neste sentido, pois oferece acesso fácil às matérias-primas, o trabalho de preparação das lâminas é muitas vezes limitado ao gume e as necessidades na
fabricação de canoas eram muito grandes. Com efeito, os sítios
(sambaquis ou acampamentos, como o Tenório) costumam conter um
número de lâminas muito maior que os sítios interioranos. É interessante notar que esta necessidade implicou a multiplicação de lâminas de
fabricação tosca, enquanto que, no interior das terras, pelo menos no
Brasil central, as lâminas, mais raras, costumam apresentar um investimento muito maior no picoteamento e no polimento,  tanto para garantir uma morfologia mais geométrica, quanto para assegurar uma
textura visualmente mais atrativa.
Esperamos que a continuação dos nossos experimentos, da revisão
aprofundada da bibliografia e das coleções brasileiras, permita avaliar
melhor a importância da pedra polida na pré-história brasileira.
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