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RESUMO  Neste artigo, apresentamos as análises e os resultados obtidos com base no estudo da 
coleção lítica do sítio arqueológico Vallone, localizado na região do baixo Paranapanema. reali-
zamos um estudo da tecnologia, buscando investigar as etapas da cadeia operatória de produção 
dos artefatos líticos lascados. Com os resultados obtidos, foi possível levantar considerações e 
comparações sobre a indústria lítica do sítio Vallone, com as pesquisas produzidas no baixo 
Paranapanema. Tal análise buscou contribuir com questões relacionadas à dinâmica regional em 
que se inserem os sítios na área estudada e, com isso, entender a tecnologia de produção como 
transmissora de símbolos culturais próprios da população que os produziu.
PALAVRAS-CHAVE  Pedra lascada, cadeia operatória, rio Paranapanema, site Vallone.

AbStRACt  This article presents the analyses and results obtained from a study of the lithic collec-
tion at the Vallone archeological site in the lower Paranapanema region. We undertook a study of 
the technology involved in the production of flaked stone artifacts to investigate the stages of the 
operational chain. The results obtained made it possible to delineate considerations and compare 
the lithic industry at the Vallone site with the results of other studies undertaken in the lower 
Paranapanema region. That analysis sought to contribute to elucidating questions concerning the 
regional dynamics in which the sites in the study area were inserted and in that way obtain an 
understanding of production technology as a transmitter of the cultural symbols of the population 
that produced the objects.
KEywORdS  Knapped stone, operational chain, Paranapanema river, Vallone site.
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