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EXPANDINDO A ABORDAGEM DE ANÁLISE SOBRE O LÍTICO DO VALE DO 

TAQUARI/RS. Fernanda Schneider, Diego Gheno, Marcos Rogério Kreutz, Patrícia Schneider, Neli 

Teresinha Galarce Machado (orient.) (UNIVATES). 

O Vale do Taquari/RS, região mediada por vales e entrecortada por rios, apresenta um considerável potencial 

arqueológico em suas áreas. Atualmente as pesquisas no Vale do Taquari concentram-se no sítio RS T 114, em 

Marques de Souza, concretizadas através do projeto Análises e perspectivas geoambientais da arqueologia e seus 

reflexos na cultura humana do Vale do Taquari – RS, sob o apoio da Fapergs. Dentro do universo de cultura material 

encontrada no sítio, o presente trabalho propõe apresentar o estudo enfocado para o material lítico, no qual, um dos 

objetivos pensados recai sobre o entendimento da dinâmica e formação do sítio RS T 114. A despeito, portanto, 

torna-se relevante analisar a dispersão espacial do material lítico sobre o sítio e entender as possíveis áreas de 
captação de recursos e matéria-prima - quartzo, calcedônia, basalto, arenito. Para além dessas contribuições de nível 

macro sobre o sítio, o trabalho deseja também detalhar-se sobre a cultura material lítica, usando, para isso, as bases 

de uma abordagem gestual para os instrumentos. Essa análise proporciona a visualização dos sistemas diacríticos 

materializados nas retiradas do instrumento, exigindo atenção tanto para o instrumento como para as lascas e os 

detritos de lascamentos. Os processos de lascamento dos instrumentos e a valorização da dinâmica cognitiva do 

artesão estão entre os objetivos intencionados através da abordagem gestual proposta. Desenrolando os dados 

correntes nas atuais pesquisas, o RST 114 - sítio horticultor -, apresenta o basalto como matéria prima majoritária 

(65, 69%), provindo, geralmente dos afloramentos cascalheiras. Ainda, mesmo não advindo das escavações no talude 

do rio, são os bifaces de seixos basálticos os instrumentos líticos que mais pontuam no RS T 114. 
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