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Esta pesquisa pretende mostrar os resultados da análise do material lítico encontrado disperso na superfície de

uma ampla área (antigo milharal) próxima a outras estruturas – conjunto de estruturas semi-subterrâneas e estruturas

anelares – que compõem o RS-PE-29. O estudo deste sítio arqueológico está inserido no projeto Escavações

Arqueológicas em Pinhal da Serra, RS, pesquisa realizada pela equipe do NuPArq – Núcleo de Pesquisas Arqueológicas

da UFRGS.

A área coberta com material lito-cerâmico, localizada durante os trabalhos de inverno em 2007 e escavada durante o

verão de 2009, apresenta grande quantidade de material lítico de debitagem.
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Objetivos e Metodologia

Foi realizada uma análise tecno-tipológica, enfocando a procedência da

matéria-prima, as tecnologias de produção e os passos na transformação das

matérias-primas em artefatos, bem como, o descarte dos resíduos de lascamento

e dos artefatos.

Através dessa análise, objetivo entender o porquê e a função da ocupação

desta área do sitio, seja como uma área de atividades específicas relacionadas

com os rituais funerários verificados através das construções das estruturas

anelares que estariam ocorrendo a poucos metros de distância, seja como

acampamento sazonal de verão verificado em sítios lito-cerâmicos a céu aberto

em outras áreas da região do planalto.

Lascas de calcedônia com modificações.

Resultados preliminares:

• Foram observados 124 fragmentos cerâmicos e 401peças

líticas que sofreram alteração do homem por lascamento.

• As matérias primas empregadas no lascamento são, em

sua totalidade, provenientes de blocos desprendidos de

afloramentos de rochas vulcânicas: basaltos, geodos de

quartzo e de calcedônia.

• Várias atividades cotidianas puderam ser inferidas a

partir da análise do material lítico. A primeira delas

refere-se à produção destes artefatos através da técnica

de lascamento por percussão – 78% do material

analisado.

• A técnica de lascamento por percussão bipolar foi a

mais empregada, correspondendo a 50% do material

lascado, ao passo que 26% do material foi lascado na

forma unipolar.

• Outra atividade que pôde ser observada foi a utilização de

pedras no contexto de fogueiras, uma vez que 6% das peças

não apresentavam indícios de lascamento ou outra atividade

técnica, mas apresentavam alterações térmicas causadas por

fogo, como a quebra e a alteração de coloração e textura em

calcedônias.

• Foi possível observar em 13,5% do material lítico analisado

modificações de retoque ou uso.

• Outra atividade que pode ser levantada diz respeito ao uso

dos artefatos produzidos no sítio. 29 artefatos líticos foram

encontrados (7,5% do material analisado), incluindo

instrumentos sobre lasca, sobre núcleo e artefatos brutos, ou

polidos.

Instrumento sobre núcleo e 
sobre lasca, respectivamente.

Lascas de retoque de calcedônia 
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