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Iniciamos, nos últimos anos, o estudo dos artefatos polidos guardados em coleções públicas e 
particulares do estado de Minas Gerais. Dentro das centenas de peças disponíveis 
encontramos, lâminas polidas (de diversos tipos), mãos-de-pilão, tembetás e virotes. As 
primeiras a serem estudadas foram as lâminas polidas (mais de quatrocentas), que foram 
descritas e analisadas, observando a morfologia, a tecnologia, os tipos de encabamento. 

Identifi camos nove formas, algumas, provavelmente destinadas a funções específicas (cavadeiras, 
cinzéis, machados, e artefatos de uso simbólico). A análise morfológica e tecnológica permitiu 
fazer algumas atribuições culturais, como uma certa categoria de lâminas que apareceu associada 
a períodos muito antigos (cerca de 8.000 anos). Outras categorias estariam associadas a períodos 
mais recentes, algumas das quais podendo ser consideradas típicas de grupos específicos 
(Sapucaí, Grupos Gê históricos, etc). Uma análise mais cuidadosa permitiu ainda a identifi cação 
de diversas formas de encabamento, a partir da morfologia específica de algumas partes das 
lâminas. 

Embora ainda em fase inicial, a análise das mãos de pilão, evidenciou variações morfológicas e 
tecnológicas, que poderiam estar associadas, umas ao uso cotidiano e outras, a outras atividades 
ainda indefinidas. 

Além das diferenças cronológicas, pretendemos verifi car se há diferenças regionais entre as 
lâminas provenientes de um mesmo complexo arqueológico - por exemplo, Tupiguarani. Neste 
sentido seria particularmente interessante comparar as coleções Tupiguarani de Andrelândia e do 
Rio Doce (as quais em início de estudo parecem já evidenciar diferenças) ou da região serrana, de 
Conceição dos Ouros, com as da região de Juiz de Fora. Outro dado importante seria, a partir do 
estabelecimento de uma sucessão cronológica dentro de uma mesma região e mesmo complexo 
arqueológico, talvez perceber as rupturas ou permanências nas escolhas morfológicas e 
tecnológicas. Além disso, seria interessante verifi car as possibili dades de atribuição cultural, ou 
alteração dos padrões morfo-tecnológicos quando estão presentes dois grupos em uma mesma 
área, em um mesmo período cronológico, como parece ser o caso de Conceição dos Ouros com 
as culturas arqueológicas Sapucaí e Tupiguarani. 

A equipe do museu realizou também experimentações de abate de árvores com lâminas de 
pedra, e de fabricação das mesmas, bem como de seus encabamentos. Essas 
experimentações permitiram avaliar a eficiência e os custos envolvidos na produção e uso 
destes artefatos, desde a fabricação de cinzéis (que produziriam a cavidade na qual seria 
introduzida a lâmina), até o uso, desgaste e reavivamento dos gumes, tanto dos cinzéis quanto 
das lâminas de machado. 



 


