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Resumo: O estudo da tecnologia lítica do Sítio Guaibituguçu foi desenvolvido dentro da perspectiva 
tecnológica, com o objetivo de uma primeira caracterização e contextualização da tecnologia a partir do 
conceito de cadeia operatória. Os artefatos líticos apresentaram duas técnicas de produção, lascamento 
e picoteado/polido. Ambas as técnicas são bem difundidas em sítios de ocupações ceramistas da tradição 
arqueológica tupi-guarani, como parece indicar a ocupação do referido sítio arqueológico. O acervo 
estudado apresentou poucos instrumentos tanto lascado ou polidos, porém, observou-se que todas as 
etapas de produção também foram realizadas no sítio uma vez que foram identificados testemunhos de 
todas as etapas da cadeia operatória (núcleos, lascas de debitagem, fragmentos e instrumentos, além dos 
artefatos picoteado/polido). O artigo pretende apresentar os primeiros resultados da análise dos 
artefatos líticos que irá servir para que em pesquisas futuras seja possível investigar qual a correlação da 
cadeia operatória com a funcionalidade do sítio e da necessidade de instrumentos específicos (lascados e 
polidos). Palavras-Chaves: Tecnologia Lítica; Grupos Ceramistas; Sítio Arqueológico Guaibituguçu. 

Abstract: The study of the stone technology from the Guaibituguçu site was conducted from the 
technological perspective, with the objective of first characterizing and contextualizing the technology 
within the concept of the chaîne opératoire. The lithic artifacts studied are of flaked and polished 
production, techniques well represented at sites occupied by horticulturists that fabricated pottery in the 
Tupinambá archaeological tradition. While only a few complete instruments were recovered from the 
excavations, all the production stages of the chaîne opératoire were observed (core, debitage, fragments 
and tools, in addition to polished instruments). In this text, we present the preliminary descriptive analysis 
of the lithic artifacts that serves to establish a baseline for future research that can shed light on the site’s 
function or functions in relation to the stone technologies and techniques observed. Keywords: Lithic 
Technology. Potters Groups; Guaibituguçu Archaeological Site. 
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Introdução 

O sítio arqueológico Guaibituguçu se situa às margens de uma planície de maré no litoral norte 

do estado de Alagoas, apresentando um contexto multicomponencial. Cerâmica de tecnologia 

indígena (tradição tupinambá) associada à faiança, bem como a cartografia seiscentista, indicam 

que o local teve papel importante para o abastecimento de embarcações e possivelmente para 

os moradores locais, como São Bento, durante e depois do século XVII.  

Questão aberta quanto à cronologia é se o sítio teve uma ocupação contínua (pré e pós-contato), 

interrompida (ocupação pré-contato, abandono e reocupação) ou se tratava de um 

assentamento novo pós contato3. Além disso, não se sabe ainda se o sítio teve papel voltado à 

extração de recursos marítimos apenas (função limitada) ou se abrigava uma comunidade que 

exercia diversas atividades além da pesca e coleta.  

Para responder essas questões fundamentais, e abrir caminho para intepretações mais amplas 

e interessantes, diversas pesquisas estão em andamento, incluindo sobre a cerâmica de 

tecnologia indígena, documentação e contextos históricos, geofísica e material lítico, tema do 

presente texto4. Escavações arqueológicas no sítio Guaibituguçu revelaram artefatos líticos 

confeccionados por lascamento e polimento/picoteamento, técnicas bem difundidas em sítios 

afiliados aos grupos horticultores, se quer no litoral ou no interior.  

O estudo do artefato lítico dentro da perspectiva da abordagem tecnológica utiliza-se da noção 

da cadeia operatória para compreender os processos (de produção) que compõe a tecnologia 

desenvolvida por determinados grupos humanos. A noção de cadeia operatória foi desenvolvida 

por Mauss (1947) na antropologia (na discussão da etnologia sobre o gesto, a ação como uma 

expressão de conceitos desenvolvidos por cada cultura) e posteriormente aplicado na 

arqueologia por Leroi-Gourhan (1964) como uma ferramenta conceitual de análise do objeto 

enquanto produto resultante de um conjunto de operações técnicas e gestos comportamentais, 

organizados em fases sucessivas, e concebidas a partir de um esquema mental pré-determinado.  

  

 

3 A datação de amostras cerâmicas por Termoluminescência (TL) está em processo pelo Departamento de Energia Nuclear, UFPE.  

4 Pesquisa Arqueológica no Sítio Guaibituguçu (Iphan, processo nº 01403.000075/2020-72) 
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A ideia central do conceito de cadeia operatória está fundamentada numa concepção geral que 

toda realização técnica é um processo cujas etapas técnicas (aquisição de matéria-prima; 

obtenção do suporte e confecção do instrumento) “podem ser distinguidas não só pela teoria, 

mas também pela observação” (Campos de Mello, 2005:65). 

A abordagem tecnológica então irá permitir – a partir da identificação dos gestos, técnicas e 

métodos – como se caracteriza todo o processo de produção dos artefatos líticos e dessa forma 

caracterizar o esquema de produção artefatual desenvolvido levando em consideração as 

influências que os artesões sofrem em todo o processo. De acordo com Leroi-Gourhan (1964), a 

tecnologia pode ser influenciada por dois fatores, o meio externo – adaptação ao contexto 

ambiental, que diz respeito às necessidades de possuir um acervo instrumental eficiente para a 

sobrevivência e também a disponibilidade de matéria-prima para produção dos artefatos e ou a 

contatos com outras tecnologia – e ao meio interno, que corresponde às transformações 

provocadas pelo contexto social de cada cultura que pode ser um dos motores para 

modificações da tecnologia, por exemplo.  

Pelegrin (1993) traz dois conceitos que são importantes para contextualizar e aprofundar o meio 

interno mencionado por Leroi-Gourhan (1964): a noção de conhecimento técnico (todo o acervo 

do esquema conceitual de determinadas culturas, ou seja, o acúmulo de conhecimento 

tecnológico) e o saber-fazer (que corresponde as habilidades técnicas e gestuais que cada grupo 

cultural possui). Esses dois conceitos são importantes pois irá permitir compreender a 

tecnologia como resultado de uma reflexão da tecnologia a partir da concepção que 

determinada cultural tem da tecnologia e como ela é transmitida dentro da sociedade, o que 

reforça a noção de que a tecnologia não é apenas um reflexo de uma adaptação (seja ao 

contexto externo) mas também de uma formulação ou aceitação (contato com outras 

tecnologias) que é resultado do contexto social. 

Ao contrário dos estudos tipológicos – que se concentraram em uma parte dos artefatos líticos, 

principalmente os instrumentos uma vez que o critério fundamental de classificação é a forma 

(morfologia) para o estabelecimento de tipos de artefatos e consequentemente um conjunto 

lítico seria formado pelo indicie de tipos presentes (objetos formais) – o estudo do artefato lítico 

sob a ótica tecnológica requer uma visão global dos artefatos (Perlès, 1987; Boëda, 1997) uma 

vez que o objetivo é compreender os processos na produção e para tal as lascas, núcleos são tão 

importantes quantos os instrumentos pois correspondem, respectivamente, a uma etapa 
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especifica na cadeia produtiva da tecnologia lítica. De acordo com Lourdeau (2014), “trata-se de 

uma abordagem sistêmica: um estudo tecnológico define o sistema de produção” (Lourdeau, 

2014:68). 

Metodologia 

A metodologia desenvolvida para o estudo dos artefatos líticos do Guaibituguçu teve como 

premissa a necessidade da caracterização do sistema de produção e para tal todos as classes de 

artefatos foram analisadas dentro da perspectiva da noção de cadeia operatória. Nesse sentido 

a primeira etapa da análise do artefato lítico diz respeito a organização do acervo de acordo a 

classe à qual corresponde, para tal foram agrupados dois grupos de tipos: artefatos lascados e 

picoteados/polidos. 

O primeiro grupo foi subdividido em cinco classes: núcleos; lascas de debitagem (com córtex e 

sem córtex); fragmentos; instrumentos e natural. No segundo grupo a classificação foi realizada 

utilizando-se da tipologia (morfologia) em reconhecível e não reconhecível. 

O protocolo análise foi adaptado a partir dos princípios de estudos clássicos e aqueles que 

adaptaram a metodologia de análise para o registro arqueológico brasileiro. por Inizan et al 

(1995), Boëda (1995), Parenti (2001), Fogaça (2001), Prous (2004), Rodet (2006), Lourdeau 

(2010), Viana (2005) Leite Neto (2020). 

Artefatos Lascados 

Lasca de debitagem: são todos os produtos do gesto técnico (percussão sob a matéria-prima) 

que tem como objetivo a obtenção de suportes (lascas) dos instrumentos (Inizan et al, 1995:59). 

São lascas sem retoque e que são orientandos pelo ponto de percussão, talão e bulbo, tendo 

como critério também o comprimento do eixo de debitagem5 superior a 1,5 cm. Os atributos 

analisados estão descritos na Tabela 1. 

 

5 Eixo de Debitagem diz respeito a orientação do artefato a partir do direcionamento da retirada da lasca (direção em decorrência 
do gesto de lascamento). 
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As lascas foram subdividas em duas classes, tendo como critério a presença ou ausência de uma 

superfície cortical: lascas com córtex e lasca se córtex. Córtex entendemos como “[...] fazendo 

parte integrante da matéria-prima sobre a forma natural antes de ser lascada. Pela sua presença 

ou ausência nas lascas, ela informa sobre a utilização e origem da matéria-prima “(Inizan et al, 

1995:93).  

Tabela 1: Atributos de Análise da Lasca 

Matéria-Prima 

Silexito 

Quartzo 

Quartzito 

Arenito Grosseiro 

Granito 

Técnica de Retirada 

Percussão Direta Marginal Com Percutor Duro 
(PDMPD) 

Percussão Direta Interna com Percutor Duro 
(PDIPD) 

Percussão Direta Marginal com Percutor 
Orgânico (PDMPO) 

Percussão Direta Interna com Percutor Orgânico 
(PDIPO) 

Percussão Bipolar (PB) 

Ausente 

Indeterminado 

Tipo de Talão 

Puntiforme 

Diedro 

Esmigalhado 

Liso 

Facetado 

Cortical 

Fragmentado 

Retilíneo 

Ausente 

Indeterminado 

Córtex 

Cortical 

Menor que a Metade 

Maior que a Metade 

Ausente 

Bulbo 

Difuso 

Ausente 

Marcado 

Medições 

Comprimento (cm) 

Largura(cm) 

Espessura(cm) 

Acidente 

Siret 

Refletido 

Ultrapassado 

Esquilha bulbar 

Duplo ponto de impacto 

Quebra Oblíqua 

Transbordante 

Ausente 

Indeterminado 

Integridade 

Inteiro 

Fragmentado na parte distal 

Fragmentado na parte mesial 

Fragmentado na parte proximal 
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Núcleos: de acordo Piel-Desruisseaux (1989:25) é um “bloco de matéria-prima (rocha ou 

mineral) de onde se extraem por percussão, lascas” que serão posteriormente transformados 

em instrumentos. Segundo Inizan et al (1995:59) “qualquer que sejam as matérias-primas, as 

técnicas e os métodos utilizados de debitagem empregados, o núcleo possui todos os negativos 

das lascas que foram retiradas” e por isso é de extrema importância tanto para reconstruir as 

etapas da cadeia-operatória como na identificação de determinadas técnicas para retiradas dos 

suportes. 

Os núcleos irão permitir compreender as estratégias e métodos na produção dos suportes e 

consequentemente a estrutura de debitagem, A estrutura de debitagem foi classificada por 

Boëda (2005) em seis níveis e divididos em dois grupos.  

O primeiro corresponde um sistema adicional, tal sistema se caracteriza pela utilização de uma 

parte do bloco (denominado de núcleo) para o objetivo do lascamento (obtenção do suporte) 

enquanto o restante do bloco não terá nenhuma função técnica. 

Nesse primeiro grupo foram caracterizados quatro sistemas6, denominados A, B, C e D, 

limitando-se a utilização de uma parte do bloco, procurando uma convexidade desejada para o 

lascamento e uma recorrência de retiradas.  

 

6 Sistema A: O objetivo é a obtenção do suporte cortante (com um gume natural desejado ou que será preparado). Os suportes 
(lascas) são isolados e não existe a noção de recorrência das retiradas, o máximo de predeterminação do bloco é no sentido de obter 
um plano de percussão e não existe uma procura por uma convexidade ou superfície de debitagem específica, estas são aproveitadas 
quando apresentam naturalmente no bloco. Nesse sistema não existe o controle do tamanho ou da morfologia da lasca, 
dependendo bastante do tipo de percutor e técnica de percussão a ser utilizado. 

Sistema B: Apresenta o mesmo princípio do Sistema A, entretanto nesse caso já terá uma intenção mínima no controle do tamanho 
do suporte e do gume (a partir da utilização da nervura guia – negativo deixado pela retirada anterior) o que denomina uma procura 
de recorrência de uma séria de retirada que permita ter o controle mencionado. Apesar de ter a busca pela recorrência em uma 
série o restante do bloco não apresenta implicações técnicas, apenas serve como uma reserva de matéria-prima, nesse sistema um 
bloco pode suportar vários núcleos (áreas utilizadas para obtenção de suportes) adicionais sem nenhuma relação. 

Sistema C: apresenta a busca e combinação do princípio de recorrência de uma série e também do controle da convexidade do 
bloco.  

Sistema D: o princípio de lascamento é igual ao Sistema C, utilização da nervura guia (na recorrência de retirada para controle do 
suporte) e convexidade. Entretanto neste caso existe, além da preparação do plano de percussão (quando necessário) e preparação 
de uma convexidade da superfície de lascamento.  
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O segundo grupo7 é caracterizado por ser um sistema de integração total do bloco para o 

objetivo de fornecer suportes. O objetivo desse sistema é de obter suportes com características 

específicas (morfologicamente). Os atributos analisados estão descritos na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Atributos da Análise do Núcleo 

Matéria-Prima 

Método 

Unidirecional 

Bidirecional 

Ortogonais 
Centrípeto 

Técnica de Retirada 

Número de Retiradas 

Número de Planos de Percussão 

Número de Séries 

Fragmentos: uma fratura de um instrumento ou produto de uma etapa da confecção em que o 

“ponto de percussão e direção da fratura não é reconhecível” (Parenti, 2001:15). Na análise dos 

fragmentos, apenas é observado, em seus atributos, o tipo de matéria-prima e o córtex. 

Instrumentos: de acordo com Leroi-Gourhan (1964) são os artefatos em ação. Enquanto o 

artefato é qualquer objeto transformado pela ação humana o instrumento é a materialização 

de um conjunto de atributos tecnológicos estruturados de forma hierarquizada. Dessa forma é 

considerado como sendo “o conjunto constituído pelo objeto e o esquema de utilização 

associado” (Loudeau, 2010:66). Dentro dessa categoria são todos os artefatos retocados, que 

apresentam uma repetição na borda de pelo menos 3 lascamentos contínuos e regulares 

(Parenti, 2003), ou que apresentarem, mesmo sem retoque, mas de utilização (aqui também 

estará presente os percutores). Os atributos analisados estão descritos na Tabela 3. 

  

 

7 Exemplo do sistema integrado são os Sistemas Discóide, Lavalois e Laminar. 
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Tabela 3: Atributos de Análise do Instrumento 

Matéria-Prima Localização Delineação 

Medições Distal Retilíneo 

Técnica de Retirada Mesial Côncavo 

Tipo de Talão Proximal Convexo 

Bulbo Distal Direito Denticulado 

Acidentes Distal Esquerdo Morfologia 

Integridade Mesial Direito Paralelo 

Tipologia Mesial Esquerdo Subparalelo 

Lasca com retoque Proximal Direito Escamosa 

Raspador Lateral Proximal Esquerdo Escalariforme 

Raspador Terminal Mesial/Distal Entalhe 

Pederneira Proximal/Mesial Esquerdo Tipo de Suporte 

Lasca Pontiaguda Proximal/Mesial/Distal Bloco 

Lasca com entalhe Total Lasca 

Retoque Repartição Seixo 

Posição Contínuo Bloco 

Direto Descontínuo  

Inverso Extensão  

Alternado Curto  

Alternante Comprido  

Biface   

Artefatos Polidos 

As técnicas para obtenção de suportes dos artefatos picoetado/polidos foi dividido em três 

grupos: picoteamento; polimento e picotemaneto/polimento O picoteamento “é obtido através 

da percussão repetida de uma superfície por um batedor, o que provoca o seu esfarinhamento, 

com consecutiva abrasão progressiva. Tem como objetivo estético e morfológico de transforma 

a matéria-prima” (Prous, 2004). Esta técnica em alguns casos ser uma etapa anterior ao 

polimento. 
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A técnica de polimento “utiliza a matéria-prima, desejada a trabalhar, sobre um polidor (uma 

superfície plana) tão duro quanto a matéria-prima, com ajuda de um abrasivo (areia rica em 

sílica) e de frequentes lavagens com água” (Prous, 2004 ). O polimento é em muitos casos a 

última etapa da confecção do instrumento e permite moldar um gume mais resistente do que 

realizado com o picoteamento. O picoteamento/polimento são classificados os instrumentos 

que apresentaram as duas técnicas, o picoteamento para dá a formas dos instrumentos e o 

polimento para o acabamento. O polimento neste caso é realizado apenas em uma parte do 

instrumento, principalmente no gume. Os atributos analisados estão descritos na Tabela 4. 

Tabela 4: Atributos de Análise do Artefato Picoteado/Polido. 

Matéria-Prima 2ª Face 

Côncavo 

Convexo 

Plano 

Irregular 

Fragmentado 

Gume Técnica 

Polimento 

Picoteamento 

Picoteamento + Polimento 

Ausente 

Tipo 

Machado 

Polidor 

Alisador Manual 

Calibrador 

Artefato com polimento, mas sem 
morfologia definida 

Calibrador em Canaleta 

Pré-Forma de Machado 

Gume Morfologia 

Côncavo 

Convexo 

Plano 

Irregular 

Fragmentado 

Ausente 

Lado E 

Côncavo 

Convexo 

Plano 

Irregular 

Fragmentado 

Técnica 

1 – Polimento 

2 – Picoteamento 

3 – Picotemanto + Polimento 
Lado D 

Côncavo 

Convexo 

Plano 

Irregular 

Fragmentado 

Integridade: 

Fragmentado na Parte Apical 

Fragmentado na Parte Mesial 

Fragmentado na Parte Basal 

Fragmento Apical 

Fragmento Mesial 

Fragmento Basal 

Fragmento de morfologia não identificado 

Fragmentado em uma ou mais partes 

Fragmentado nas duas extremidades 

1ª Face: 

Côncavo 

Convexo 

Plano 

Irregular 

Fragmentado 

Resultados 

O sítio Guaibituguçu apresenta um total de 133 artefatos líticos lascados e picoteado/polidos 

(Tabela 5). A maior parte do acervo é composto por artefatos lascados em relação aos artefatos 
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picoteado/polido, entretanto na análise realizada foram identificados muitos materiais naturais 

(sem marca de transformação). Os artefatos classificados como naturais não apresentaram 

estigmas de transformação, porém com um estudo mais aprofundado destes artefatos tanto em 

associação especial, vertical e com outros tipos de artefatos podem trazer informações sobre a 

função desempenhada pelos ocupantes do sítio arqueológico. 

Tabela 5: Classes de Artefatos do Sítio Guaibituguçu 

Classe de Artefatos Quantidade % 

Lasca com Córtex 13 10 

Lasca sem Córtex 9 7 

Núcleos 2 1 

Instrumentos 8 6 

Fragmentos 25 19 

Natural 64 4 

Picoteado/Polido 12 9 

Total 133  

Dentre os artefatos lascados observamos que há uma maior presença de lascas com córtex 

seguido das lascas sem córtex. A presença de núcleos e instrumentos, mesmo que em menor 

proporção, faz supor que todas as etapas de produção do artefato lascado foram desenvolvidas 

no sítio arqueológico. 

Com relação a distribuição vertical apenas as UE1, UE2 e UE5 apresentaram todos os grupos de 

artefatos (Gráfico 1).  

Gráfico 1: Distribuição dos grupos de artefatos com relação as Unidades Estratigráficas (UE) 
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Os artefatos lascados estão presentes em quase todas as unidades estratigráficas (UE) seguido 

dos artefatos naturais e por último os picoteado/polidos. 

Caracterização dos Artefatos Lascados 

Os artefatos lascados, como mencionados anteriormente (Tabela 5), apresentaram cinco 

classes, dentro delas a que apresentou maior número de artefatos foram os fragmentos (19% 

de todo o acervo), seguido das lascas com córtex (10%), lasca sem córtex (7%), instrumentos 

(6%) e núcleos (1%). 

Núcleos 

Apenas dois núcleos compõe o acervo do sítio arqueológico (MCJ-1090-1 e MCJ-804-2) e 

apresentaram a mesma técnica de retirada, percussão direta interna com percutor duro (Figuras 

1 a 3). A matéria-prima identificada em ambos os núcleos foi o silexito e outra característica em 

comum foi o método adotado (ortogonal) com a mesma quantidade de sequência de retirada 

(três) e planos de percussão (três). 

O núcleo MCJ-1090-1 apresentou um maior número de retiradas (lascas), total 7, do que o 

núcleo MCJ-804 devido ao maior volume do primeiro núcleo (com maior potencial em produzir 

suportes). 

Ambos os núcleos representam uma procura de recorrência na sequência seja aproveitando-se 

da convexidade natural do artefato – no caso do MCJ-804 a convexidade desejada é a superfície 

natural (com córtex) – ou através do aproveitamento das nervuras guias (lascas retiradas) que 

de certa forma preservou a convexidade almejada da superfície de lascamento – núcleo MCJ-

1090-1 além de ter aproveitado a convexidade natural da superfície de lascamento (com córtex) 

utilizou-se das nervuras guias na recorrência na mesma sequência e apenas iniciando uma nova 

sequência quando perde-se a convexidade desejada. 

O método ortogonal foi uma estratégia utilizada para aproveitar a superfície de lascamento, seja 

a natural (córtex) ou a convexidade advinda das nervuras guias e reforçam que as mudanças dos 

planos de percussão tiveram como objetivo buscar uma convexidade específica. O método, 

número de retiradas e de plano de percussões classificam os núcleos como pertencentes ao 

grupo de sistema adicional do tipo B. 
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Figura 1: Núcleo MCJ-1090-1. Seta indicando o direcionamento das retiradas (lascas). Pelas setas (cor 
preta) podemos observar duas superfícies de lascamento e dois planos de percussões (linha vermelha) 
independentes, em cada sequência o restante da massa núcleo não tem função tecnológica (sendo 
considerada como uma área de reserva). 

  

Figura 2. Núcleo MCJ-804-1 . Seta indica a direção 
da retirada e a linha vermelha o plano de percussão 

Figura 3. Núcleo MCJ-804-1 visto de outro 
ângulo. Seta branca indica um instrumento 
obtido do núcleo com o ponto de impacto. Seta 
vermelha o plano de percussão Seta preta 
direção da produção de um suporte (lasca). 

Lascas 

Com relação as lascas de debitagem (Figuras 4 a 15) foram identificadas duas categorias as com 

córtex e as sem córtex, em ambas as categorias foi possível perceber que a matéria-prima 

predominante foi o quartzo (Gráfico 2) seguido do silexito. 

Apenas duas técnicas de retiradas foram identificadas (Gráfico 3), a Percussão Direta Interna 

com Percutor Duro (PDIPD) e a Percussão Direta Marginal com Percutor Duro (PDMPD). O tipo 

de percussão preferencial pelos artesões que ocuparam o sítio foi a primeira e apresentou um 

talão predominante do tipo diedro e cortical (Gráfico 4).  

Esses dois tipos de talões são diagnósticos do método utilizado na produção do suporte e 

observado nos núcleos, ambos apresentam um aproveitamento do plano de percussão cuja 

superfície de lascamento possui uma convexidade desejável a ser explorada (talão cortical). O 
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máximo de predeterminação no controle do lascamento reside no aproveitamento de nervura 

guias (negativos das retiradas anteriores) para uma série com mais de uma retirada na obtenção 

de uma lasca e aproveitando o mesmo plano de percussão e superfície de lascamento (talão 

diedro). 

Gráfico 2: Relação dos tipos de lascas com os tipos de matéria-prima 

 
Gráfico 3: Relação do tipo de lasca com a técnica de retirada 

 
Gráfico 4. Relação da técnica de retirada e tipo de talão 
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O tipo de talão da percussão direta interna com percutor duro representa um gesto a margens 

do plano de percussão e foi pouco utilizado no sítio. Outra característica que corrobora o 

aproveitamento de uma superfície de lascamento oportunista (quando não há uma formatação, 

seja do plano de percussão ou da superfície de lascamento, para obter lascas com morfologia 

ou volume específico) é que na superfície superior das lascas apresentaram córtex (entre maior 

que a metade e menor que a metade da superfície superior da peça) e no máximo duas ou três 

retiradas anteriores a obtenção das lascas. O córtex e as retiradas anteriores a obtenção das 

lascas, presentes na superfície superior, são testemunhos do aproveitamento de uma 

convexidade natural do núcleo (no caso quando presente o córtex) quanto uma convexidade 

mantida pelas nervuras guias que são aproveitadas para obter novos suportes (lascas).  

Ambas as técnicas de retirada apresentaram tipos de bulbos (Gráfico 5) bem característicos da 

técnica gestual como também da força utilizada, enquanto na PDMPD produz um bulbo difuso 

ou ausente (devido ao ângulo da percussão e força) o bulbo da PDIPD teve maior ocorrência do 

tipo marcado o que denota o aproveitamento da parte interna do plano de percussão (uma 

preocupação de aproveitar o máximo a convexidade natural da superfície de lascamento). 

Com relação as medidas (Gráfico 6) das lascas observamos que se caracterizam como sendo 

mais largas do que compridas e com pouco volume. 

Gráfico 5: Relação da técnica de retirada com o tipo de bulbo. 
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Gráfico 6: Relação entre as medições de cada lasca de debitagem (com córtex e sem córtex). Eixo Y são as 
referências do tamanho (em cm) e Eixo X as lascas. 

 
 

  
Figura 4: MCJ-214. Lasca sem Córtex. Superfície 
superior, é possível percebe retiradas anteriores a 
obtenção da lasca, os negativos serviram como 
nervura guia para a exploração do núcleo. Seta 
cinza indica o ponto de impacto e orientação da 
lasca.  

Figura 5: MCJ-214.Lasca sem Crótex. Superfície 
inferior. Seta cinza indica a orientação da lasca e 
seta vermelha o bulbo difuso. 

  
Figura 6: MCJ-1315-2 Lasca com Cortex Superfície 
superior. Seta cinza indica a orientação da lasca e 
ponto de impacto. 

Figura 7: MCJ-1315-2 Lasca com Cortex Superfície 
inferior. Seta cinza indica a orientação da lasca e 
ponto de impacto. 
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Figura 8: MCJ-186-1 Lasca com Cortex Superfície 
superior. Seta cinza indica a orientação da lasca e 
ponto de impacto. Seta vermelha a direção dos 
negativos anterior a obtenção da lasca. 

Figura 9: MCJ-186-1 Lasca com Cortex Superfície 
inferior. Seta cinza indica a orientação da lasca e 
ponto de impacto.  

  
Figura 10: MCJ-179 Lasca sem Cortex. Superfície 
superior. Seta cinza indica a orientação da lasca e 
ponto de impacto. Seta vermelha a direção dos 
negativos anterior a obtenção da lasca. 

Figura 11: MCJ-179 Lasca sem Cortex. Superfície 
inferior. Seta cinza indica a orientação da lasca e 
ponto de impacto.  

  
Figura 12: MCJ-913 Lasca com Cortex. Superfície 
superior. Seta cinza indica a orientação da lasca e 
ponto de impacto. Seta vermelha a direção do 
negativo anterior a obtenção da lasca. 

Figura 13: MCJ-913 Lasca com Cortex. Superfície 
inferior. Seta cinza indica a orientação da lasca e 
ponto de impacto.  
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Figura 14: MCJ-1031 Lasca com Cortex. Superfície 
superior. Seta cinza indica a orientação da lasca e 
ponto de impacto. Seta vermelha a direção dos 
negativos anterior a obtenção da lasca. 

Figura 15: MCJ-1031 Lasca com Cortex. Superfície 
inferior. Seta cinza indica a orientação da lasca e 
ponto de impacto.  

Fragmentos 

A única informação que pode ser observada em relação aos fragmentos diz respeito ao tipo de 

matéria-prima, o que nos permite perceber a variedade de matéria-prima. Observou-se que a 

matéria-prima predominante foi o quartzo (Gráfico 7), da mesma forma que ocorreu com as 

lascas sem córtex e seguido do arenito grosseiro (como ocorreu nas lascas com córtex). 

Os fragmentos foram a segunda classe dos artefatos lascados que apresentaram a maior 

quantidade de artefatos e apresenta os mesmos tipos de matéria-prima presentes nos 

instrumentos, lascas e núcleos. 

Gráfico 7: Tipos de matéria-prima dos Fragmentos 
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Instrumentos 

Poucos instrumentos lascados (Figuras 16 a 28) fazem parte do acervo do sítio arqueológico, 

totalizando 8 artefatos. A matéria-prima predominante foi o silexito (Tabela 6) seguido do 

quartzo. 

Tabela 6: Relação de tipo de matéria-prima dos instrumentos lascados 

Matéria-Prima Qtd. % 

Silexito 4 50 

Quartzo 2 25 

Granito 1 12 

Arenito Silicificado 1 13 
 

O tipo de suporte escolhido para os instrumentos foi a lasca e apresentaram dimensões que 

coincidem com as lascas de debitagem, mais largas do que compridas e pouco volume (Gráfico 

8). Ao contrário das lascas de debitagem, nos instrumentos as medições foram realizadas pelo 

eixo morfológico, ou seja, tendo como referência a relação da forma do instrumento com a parte 

transformativa (onde está localizado os retoques). 

Gráfico 8: Relação entre as medições de instrumento lascado. Eixo Y são as referências do tamanho (em 
cm) e Eixo X os instrumentos 

 

Na produção do suporte foram identificadas as duas técnicas e com a mesma proporção das 

lascas de debitagem (Gráfico 9). Ainda com relação a técnica de retirada observamos que são 

decorrentes da técnica utilizada para obtenção dos suportes, como ocorreu nas lascas de 

debitagem, cada tipo de talão tem uma correspondência com a técnica de retirada (Gráfico 10), 
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Gráfico 9: Técnicas de Retirada do Suporte dos Instrumentos Lascados 

 
Gráfico 10: Relação da técnica de retirada com o tipo de talão 

 
Gráfico 11: Relação entre técnica de retirada e tipo de bulbo 

 

Em apenas um instrumento (MCJ-1062-1) apresentou façonagem (com objetivo de modificar a 

forma do suporte) que produziu uma ponta (classificado tipologicamente como furador), 

entretanto nos outros instrumentos os negativos presentes na face superior são decorrentes de 
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superior) para instalação do retoque (parte transformativa) o que é corroborado pela estratégia 

utilizada no núcleo e lascas de debitagem. 

Os retoques dos instrumentos tiveram como objetivo a instalação de uma área transformativa 

(funcional) para os mesmos e teve como características retoques curtos, posição predominante 

é a direta, assim como é predominante a repartição (Tabela 7).  
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Tabela 7: Características do Retoque 

Posição Qtd % 

Direto 3 43 

Inverso 2 28,5 

Biface 2 28,5 
 

Repartição Qtd. % 

Contínuo 6 86 

Descontínuo 1 14 
 

  

Morfologia Qtd. % 

Escalariforme 2 28,5 

Subparalelo 3 43 

Denticulado 2 28,5 
 

Morfologia Qtd. % 

Escalariforme 2 28,5 

Subparalelo 3 43 

Denticulado 2 28,5 
 

  
Delineação Qtd. % 

Retilíneo 3 37 

Côncavo 2 25 

Convexo 2 25 

Convexo/Denticulado 1 13 
 

  
Localização Qtd 

Distal 1 
Proximal/Mesial 1 
Distal e Mesial Direita 1 
Mesial e Distal Direita 1 
Proximal Esquerdo 1 
Total 1 
Proximal 1 

 

Cada instrumento apresentou uma localização especifica da área que recebeu retoque (parte 

ativa) de acordo com a necessidade da relação entre as Unidades tecnofuncionais8 (na análise 

realizada não foi objeto de estudo tecnofuncional apenas a localização das UTF a partir da 

identificação dos retoques). A partir da caracterização dos atributos que compõe os 

instrumentos foi realizado uma classificação em quatro tipos (Tabela 8).  

  

 

8 Uma UTF se define, segundo Boëda (1997), como um conjunto de elementos e/ou características técnicas que coexistem em uma 
sinergia de efeitos. Uma parte distal ou proximal, um bordo, um talão, etc., são alguns dos elementos levados em conta. Um ângulo, 
um plano de secção, uma superfície, um gume, etc., constituem características técnicas participantes da definição de uma UTF. 
Segundo Lepot um objeto pode ser decomposto em três partes: “A - Uma parte receptiva de energia que põe o instrumento em 
funcionamento; B - Uma parte preensiva que permite ao instrumento funcionar e C - Uma parte transformativa (Lepot, 1993: apud 
Boëda 1997). 
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Tabela 8: Tipos de Instrumentos 

Tipos de Instrumentos Qtd. % 

Lasca com retoque 4 37 

Lasca Pontiaguda 2 25 

Pederneira 1 25 

Lasca com Entalhe 1 13 

A partir da classificação dos tipos de instrumento observamos que houve a maior predominância 

daquelas voltados para cortar/raspar (lasca com retoque e lasca com entalhe) seguido de 

artefatos com a função de perfurar (lasca pontiaguda) e para criar faísca (pederneira). Entre os 

tipos de matéria-prima (Gráfico 12) o silexito foi utilizada na produção da pederneira e na 

maioria das Lascas com Retoques, as lascas pontiagudas apresentaram dois tipos de matéria-

prima (quartzo e arenito silicificado). 

Gráfico 12: Relação Tipo de Instrumento e Matéria-Prima 

 

Um estudo mais aprofundado dos instrumentos, a partir da perspectiva tecnofuncional irá 

permitir uma caracterização do acervo não apenas dos sistemas de produção, mas também do 

sistema de funcionamento.  

A abordagem tecnofuncional permite compreender e caracterizar cada etapa da cadeia 

operatória, mas também os esquemas de funcionamento presente em cada instrumento e dessa 

forma reconstituir não apenas o processo, mas também como esse processo foi pensado para 

atender um esquema de funcionamento de um instrumento especificamente.  

Com uma abordagem tecnofuncional será possível fazer uma classificação dos instrumentos que 

leve em consideração o esquema de produção (processo) e esquema de funcionamento (a partir 

de uma análise das Unidades tecnofuncionais) e agrupando os instrumentos em tecno-tipos 

(cada técno-tipo é composto pela relação do processo de produção e esquema de 

funcionamento). 
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Figura 16: MCJ-1282-2. Lasca com Retoque, face 
superior. Apresenta retoques curtos e contínuos 
(linha vermelha). Seta cinza direção e ponto de 
impacto. 

Figura 17: MCJ-1282-2. Lasca com Retoque, face 
inferior. Apresenta retoques curtos e contínuos 
(linha vermelha). Seta cinza direção e ponto de 
impacto. 

  
Figura 18: MCJ-1040-1. Pederneira, tipo de 
suporte lasca, face superior. Apresenta retoques 
curtos e contínuos (linha vermelha). Seta cinza 
direção e ponto de impacto. Fragmentado na 
parte distal (seta vermelha) 

Figura 19: MCJ-1040-1. Pederneira, tipo de suporte 
lasca, face inferior. Apresenta retoques curtos e 
contínuos (linha vermelha). Seta cinza direção e 
ponto de impacto. Fragmentado na parte distal 
(seta vermelha) 

  
Figura 20: MCJ-337-1. Lasca com Retoque, tipo de 
suporte lasca, face inferior. Apresenta retoques 
(linha vermelha). Seta cinza direção e ponto de 
impacto. 

Figura 21: MCJ-337-1. Lasca com Retoque, tipo de 
suporte lasca, face superior. Apresenta retoques 
(linha vermelha). 
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Figura 22: MCJ-195-1. Lasca com Retoque, tipo de 
suporte lasca, face superior. Apresenta retoques 
(linha vermelha). Seta cinza direção do eixo 
morfológico. Seta azul do eixo de debitagem 
(direção que saiu do núcleo) e local que está 
fragmentada a lasca (parte proximal). 

Figura 23: MCJ-195-1. Lasca com Retoque, tipo de 
suporte lasca, face inferior. Apresenta retoques 
(linha vermelha). Seta cinza direção do eixo 
morfológico. Seta azul do eixo de debitagem 
(direção que saiu do núcleo) e local que está 
fragmentada a lasca (parte proximal). 

  
Figura 24: MCJ-1062-1. Lasca Pontiaguda, tipo de 
suporte lasca, face superior. Parte transformativa 
(linha vermelha). Seta cinza direção do eixo 
morfológico. Seta azul do eixo de debitagem 
(direção que saiu do núcleo). 

Figura 25: MCJ-1062-1. Lasca Pontiaguda, tipo de 
suporte lasca, face inferior. Parte transformativa 
(linha vermelha). Seta cinza direção do eixo 
morfológico. Seta azul do eixo de debitagem 
(direção que saiu do núcleo). 

  
Figura 26: MCJ-1290-4. Lasca com Entalhe, tipo 
de suporte lasca, face superior. Entalhe (seta 
vermelha). Seta cinza direção do eixo 
morfológico.  

Figura 27: MCJ-1290-4. Lasca Pontiaguda, tipo de 
suporte lasca, face inferior. Entalhe (seta 
vermelha).  Seta cinza direção do eixo morfológico.  
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Figura 28: MCJ-804-1. Lasca Pontiaguda, tipo de suporte lasca, face superior. Seta cinza direção do eixo 
morfológico. Seta azul do eixo de debitagem (direção que saiu do núcleo). 

Caracterização dos Artefatos Picoteado/Polidos 

Foram analisados um total de 12 artefatos picoteados/polidos (Figuras 29 a 36) que representam 9% 

do acervo dos artefatos líticos do sítio arqueológico. Esses artefatos foram classificados em 4 (quatro) 

tipos: alisador manual, batedor, pré-forma de machado e artefato com polimento, mas sem 

morfologia definida. A maior parte do acervo dos artefatos desse grupo foram os que apresentaram 

uma parte com polimento porém sem uma morfologia definida (não foi possível identificar se seriam 

fragmentos de artefatos polidos, machados por exemplo), entretanto o índice desse tipo de classe 

de artefatos no sítio requer um maior aprofundamento (em pesquisas futuras) no que diz respeito a 

discussão da associação do contexto arqueológico, ou seja, com outros tipos de artefatos e 

consequentemente na identificação de áreas de atividades especificas que por ventura esses 

artefatos tenham sido utilizados. Os outros tipos de artefatos apresentaram apenas um exemplar 

(Tabela 9). 

Tabela 9: Tipos de Artefatos Picoteados/Polidos 

Tipos de Artefatos Qtd. % 

Alisador Manual 1 9 

Artefato com polimento, mas sem morfologia definida 9 73 

Batedor 1 9 

Pré-Forma de Machado 1 9 
 

Com relação ao tipo de matéria-prima identificamos que a mais utilizada foi o granito, seguido do 

gnaisse e quartzo (Gráfico 13). 
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Gráfico 13: Relação tipo de artefato com a matéria-prima 

 
A técnica de produção (Gráfico 14) dos artefatos foi predominante do polimento enquanto o 

picoteamento e picoteamento-polimento cada um apresentou um único artefato como testemunho.  

A predominância da técnica de polimento reside em dois fatos, primeiro é a técnica que foi 

encontrada nos artefatos com polimento sem morfologia definida (o que inviabiliza em saber se estes 

objetos passaram por um processo de picoteamento para obtenção de uma morfologia especifica e 

tendo o polimento como acabamento) 

O segundo fator é que dependendo de superfície do artefato que apresente polimento pode apagar 

etapas anteriores da produção do artefato (entretanto estudos de arqueologia experimental tem 

observado que mesmo que um artefato apresente em toda a sua superfície com polimento a 

depender da morfologia do artefato terá sofrido um picoteamento para transformar uma massa 

bruta em uma morfologia específica). 

Gráfico 14: Técnicas na Produção dos Artefatos Picoteados/Polidos 

 
Apenas dois artefatos apresentaram gume (alisador manual e a pré-forma de macho) e cuja técnicas 

de produção do gume foram: polimento (alisador manual) e picoetamento/polimento (pré-forma de 

machado). 
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Figura 29: MCJ-561. Batedor em quartzo 
fragmentado 

Figura 30: MCJ-728-1. Pré-Forma de Machado. 
Apresenta polimento nas duas superfícies planas 
(em uma grande área de cada superfície). Uma 
lateral apresenta uma superfície polida e outra 
picoteada. Forma triangular. 

  
Figura 31: MCJ-728-1. Outra face da Pré-Forma de 
Machado 

Figura 32: MCJ-728-1. Gume fragmentado (pode 
ter-se fragmentado no processo de produção pois 
o gume ainda apresenta um fio ativo ainda 
abrupto) 

  
Figura 33: MCJ-155-1. Alisador Manual. Apresenta 
polimento em toda a superfície do artefato 

Figura 34: MCJ-560-5. Artefato com Polimento 
mas Sem Morfologia Definida 
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Figura 35: MCJ-1121-1. Artefato com Polimento 
mas Sem Morfologia Definida 

Figura 36: MCJ-616-1. Artefato com Polimento 
mas Sem Morfologia Definida 

Considerações sobre os Artefatos Líticos do Sítio Guaibituguçu 

Apesar da pouca ocorrência de artefatos líticos, principalmente de instrumentos (objetivo final da 

confecção do artefato lítico), pode-se observar que todas as etapas de produção também foram 

realizadas no sítio uma vez que foram identificados testemunhos de todas as etapas da cadeia 

operatória (núcleos, lascas de debitagem, fragmentos e instrumentos, além dos artefatos 

picoteado/polido). 

Os artefatos picoetados/polidos apresentaram uma grande quantidade do tipo com polimento sem 

morfologia definida, não foi possível perceber, devido ao grau de integridade desses artefatos, se 

pertenciam a um fragmento de um instrumento ou se foram utilizados de forma para uma finalidade 

até então desconhecida (que poderá ser identificada com o aprofundamento dos estudos desses 

artefatos). Todas as etapas de produção desse grupo de artefatos foram também realizadas no sítio 

uma vez que temos por exemplo uma pré-forma de machado (testemunho da produção in situ). Não 

foi observado no sítio arqueológico a presença de fontes de matéria-prima utilizada nos artefatos 

picoteados/polidos, o que indica que estas foram selecionadas em alguma área próxima do sítio 

sendo transformado no próprio sítio. A cadeia operatória desses tipos de artefatos é composta 4 

etapas, a primeira diz respeito a aquisição da matéria-prima (realizada fora do sítio) seguido da 

transformação da morfologia e atribuição de uma parta ativa (transformativa) que ocorreu no 

próprio sítio utilizando da técnica de picoteamente, polimento e picoteamento/polimento. Após a 

produção dos instrumentos a etapa seguinte foi da utilização e por último o descarte dos artefatos 

(quando estes não mais atendiam a sua utilização pelo desgaste do gume ou fragmentação do 

instrumento). 
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A cadeia operatória da produção dos artefatos lascados é composta por cinco etapas, sendo a 

primeira correspondente a aquisição da matéria-prima para produção dos suportes dos 

instrumentos. A matéria-prima utilizada foi selecionada a partir de critérios bem delimitados pelo 

grupo, um dos critérios observados nos núcleos e lascas foi a de uma convexidade almejada e um 

certo volume (que pudesse fornecer vários suportes no mesmo objeto). As lascas de com córtex e a 

presença de córtex na superfície de lascamento são testemunhos da seleção de matéria-prima que 

atendesse aos critérios dos artesões. Quartzos e quartzitos podem ter sido aproveitados do próprio 

sítio, entretanto outros tipos de matéria-prima, por não apresentarem disponibilidade no sítio 

arqueológico foram coletados em outras áreas (ainda não definidas, entretanto, pesquisas futuras 

na região poderão elucidar tal questão). 

Figura 37: Fluxograma da Cadeia Operatória dos Artefatos Lascados. 

 
A segunda etapa corresponde a produção dos suportes, o método utilizado foi o ortogonal com a 

tentativa de recorrência em uma série de mais de um suporte a ser produzido, entretanto quando 

havia a perda da convexidade desejada o artesão iniciava uma nova série em outra área da mesma 

massa de matéria-prima (o que caracteriza como pertencendo a um sistema adicional do tipo C, 

descrito por Böeda:1995 mencionado na metodologia). A técnica utilizada para a produção das lascas 

foram a percussão direta interna com percutor duro e a percussão direta marginal com percutor 

duro, as duas técnicas foram identificadas nas lascas e nos instrumentos. A morfologia dos suportes 

produzidos apresentou ser mais largos do que compridos e com pouco volume (poucos instrumentos 

apresentaram um volume superior a 2 cm) e não houve uma padronização dos suportes o objetivo 

não era produzir suportes idênticos. 

Posterior a obtenção dos suportes, a próxima etapa correspondeu a instalação de uma área ativa 

(funcional) dos instrumentos, sendo utilizado para tal a técnica de retoque com uma percussão direta 

marginal com percutor duro. Os retoques se caracterizam por ser curtos, contínuos, localizados em 

sua maioria em uma única área do instrumento – apenas uma lascas com retoque e a pederneira 

apresentaram a instalação da UTF transformativa em mais de uma área do instrumento – e na 
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maioria dos casos não apresentou a necessidade de façonagem para alteração da morfologia ou 

controle do volume do instrumento, tendo como exceção a lasca pontiaguda que utilizou-se da 

façonagem (lascamento com o objetivo de alterar a morfologia) para produção de uma área com 

ponta. 

As duas últimas etapas da cadeia operatória correspondem a utilização e o posterior descarte dos 

artefatos, não foi identificado reaproveitamento (seja de reavivar um gume desgastado, por 

exemplo) dos instrumentos o que indica que a partir do momento que os instrumentos não foram 

pensados para ter um período de utilização mais longo ou com mais de uma utilização, porém que 

atendesse a uma necessidade específica. 

Os artefatos líticos do sítio Guaibituguçu apresentaram duas técnicas de produção, lascamento e 

picoteado/polido. Ambas as técnicas são bem difundidas em sítios de ocupações ceramistas da 

tradição arqueológica tupiguarani. Entretanto o acervo estudado apresentou poucos instrumentos 

tanto lascado quanto polidos (Prous, 1991, Martin, 1998). 

A ausência de um maior número de artefatos lascados ou polidos deverá ser alvo de uma 

investigação futura, tendo como objetivo compreender se houve outros tipos de artefatos que foram 

utilizados para processamentos de alimentos ou confecção de outros tipos de instrumentos que 

substituíram os artefatos líticos. Também deve-se levar em consideração se os artefatos líticos 

presentes no sítio foram utilizados como suplementar a outros recursos artefatuais do grupo que 

ocupou o sítio (através de uma comparação entre outros tipos de artefatos coletados do sítio e uma 

discussão dos contextos os quais estão associados e qual a finalidade foi dado pelo grupo). 
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