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RESUMO 

 

O presente trabalho é resultado de pesquisa realizada acerca de vestígios 

arqueológicos e análise da paisagem na área interfluvial dos rios Guaporé/RS e 

Carreiro/RS, localizada na Serra Gaúcha, na região nordeste do Rio Grande do Sul. 

A área foi alvo de pesquisas arqueológicas esporádicas, com as primeiras 

investigações tendo sido realizadas no início da década de 1970, e com breves 

incursões no início dos anos 2000, sendo que houve um grande hiato nas 

investigações durante muito tempo. Este trabalho surge da necessidade de uma 

investigação aprofundada da presença de grupos pré-coloniais na área. Considerando 

a potencialidade da presença humana na região, objetivou-se identificar e registrar 

pontos de interesse arqueológico com a presença de vestígios materiais entre os rios 

Guaporé/RS e Carreiro/RS. A metodologia aplicada baseou-se na localização e 

registro destes pontos a partir de modelos de parâmetro locacional e intensivas 

atividades de campo, e posteriormente, análise das evidências, relacionando-as com 

a literatura. Identificou-se 23 pontos com presença de vestígios materiais nas 

atividades de campo. A variabilidade dos padrões ambientais onde os pontos estão 

localizados, somados à ampla tecnotipologia dos artefatos demonstram a presença 

de diferentes grupos, estratégias e temporalidades da presença humana na área. Este 

trabalho serve de base para pesquisas arqueológicas a serem realizadas na região. 

 

Palavras-chave: Arqueologia – Evidências – Paisagem – Rio Guaporé – Rio Carreiro 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work is the result of research carried out on archaeological remains and 
landscape analysis in the area netween the rivers Guaporé/RS and Carreiro/RS, 
located in Serra Gaúcha, in the northeast region of Rio Grande do Sul. The area was 
the target of sporadic archaeological research, with the first investigations having been 
carried out in the beginning of the 1970s, and with brief incursions in the beginning of 
the 2000s, with a long hiatus in investigations for a long time. This work arises from 
the need for a thorough investigation of the presence of pre-colonial groups in the area. 
Considering the potential of human presence in the region, the objective was to identify 
and record points of archaeological interest with the presence of material remains 
between the rivers Guaporé/RS and Carreiro/RS. The applied methodology was based 
on the location and registration of these points based on locational parameter models 
and intensive field activities, and later, analysis of the evidences, relating them to the 
literature. 23 points were identified with the presence of material traces in the field 
activities. The variability of the environmental patterns where the points are located, 
added to the wide technotypology of the artifacts demonstrate the presence of different 
groups, strategies and temporalities of human presence in the area. This work is the 
basis for archaeological research to be carried out in the region. 

 

Keywords: Archeology - Evidences - Landscape – Guaporé River – Carreiro River 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

 

Esta dissertação foi desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Ambiente e Desenvolvimento da Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES, na 

linha de pesquisa de Espaço e Problemas Socioambientais. 

 As primeiras conversas a respeito da realização desta dissertação surgiram a 

partir da percepção de uma lacuna nas pesquisas arqueológicas regionais, em 

especial na área entre os rios Guaporé/RS e Carreiro/RS, que havia sido pesquisada 

de forma breve no início da década de 1970 e mais adiante, na década de 2000 

passou por breves intervenções.  

Estas intervenções, apesar de importantes e de terem contribuído para o 

resgate histórico pré-colonial da área, não tiveram continuidade e deixaram questões 

em aberto. Além disso, desde as primeiras pesquisas, ocorreram significativas 

mudanças nas ciências arqueológicas e ambientais. 

 De toda forma, percebeu-se que pouco se sabia a respeito de ocupações pré-

coloniais na região, e que a falta de uma investigação intensa neste espaço em 

específico poderia trazer algumas respostas e levantar novos questionamentos, 

esclarecendo aspectos da presença humana entre os rios Guaporé/RS e Carreiro/RS 

e contribuindo para futuras pesquisas a serem realizadas. 
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 Sendo assim, percebeu-se a oportunidade e necessidade de realizar um 

levantamento na área delimitada, em busca de vestígios que esclarecessem aspectos 

da história pré-colonial desta região, através da localização, registro e análise de 

locais com presença de vestígios arqueológicos.   

 Para isso, tomou-se o cuidado de, a partir de bases teóricas e metodologias 

adequadas, a partir de um modelo preditivo, aliado às contribuições advindas da 

História Ambiental, Arqueologia Espacial, Arqueologia da Paisagem e Sistemas de 

Assentamento, buscar compreender a relação entre o homem pré-colonial e o 

ambiente neste espaço pouco investigado. 

 A problemática centrou-se na identificação de presença humana pré-colonial 

na área a partir de vestígios materiais e na articulação do espaço antigo entre os rios 

Guaporé/RS e Carreiro/RS, em uma área operacional que será descrita mais adiante, 

através do registro destes vestígios arqueológicos e de seus locais na área. 

 Como proposta para resolução deste problema, objetivou-se investigar os 

potenciais locais que pudessem apresentar a ocorrência de vestígios de presença 

humana antiga na região e sua paisagem, identificando e registrando estes pontos 

com presença de artefatos arqueológicos e analisando como estes locais distribuem-

se na área, buscando-se padrões de ocupação e relacionando-os com a literatura que 

permitisse uma aproximação dos dados obtidos com dados de pesquisas realizadas 

principalmente em regiões próximas.  

 Desde o início, trabalhou-se com a hipótese de que a área esteve ocupada por 

grupos diversos, caçadores coletores e horticultores, que ocuparam o território em 

questão e apropriaram-se da paisagem e dos recursos disponíveis para a manutenção 

de sua sobrevivência. 

 A escolha por um recorte da área entre os rios Guaporé/RS e Carreiro/RS como 

unidade de operação da pesquisa deu-se em primeiro lugar principalmente em função 

do reduzido número de trabalhos arqueológicos realizados na região, além de ter-se 

levado em consideração suas características ambientais, que por apresentarem-se 

com variabilidade de condições, demonstram condições favoráveis ao 

estabelecimento de grupos humanos de diferentes períodos temporais e estratégias 

de sobrevivência. 
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 A presente dissertação está estruturada em cinco capítulos. 

 O Capítulo 1 é a presente Apresentação. 

 O Capítulo 2 apresenta um resgate das primeiras pesquisas realizadas na área, 

ocorridas nas décadas de 1970 e 2000, com uma descrição dos sítios arqueológicos 

já registrados nestes estudos, que foram revisitados para a realização do presente 

trabalho. Posteriormente, apresentam-se os pressupostos teóricos e a proposta 

metodológica utilizados na construção desta pesquisa. Por fim, fez-se uma breve 

síntese acerca das ocupações pré-coloniais do atual território do Rio Grande do Sul, 

com o intuito de perceber quais foram os grupos que podem estar relacionados a este 

espaço. 

 No Capítulo 3, são apresentados os resultados obtidos durante as atividades 

de campo. Optou-se por apresentar os pontos de interesse arqueológico seguindo a 

ordem cronológica com que estes foram localizados e registrados durante as 

atividades de prospecção e identificação destes locais. A apresentação destes pontos 

é realizada através de uma breve descrição das características dos locais, citando as 

coordenadas geográficas, compartimentos geográficos, altitude, vegetação, 

geomorfologia, declividade, solo, proximidade de recursos hídricos, seguidos de uma 

breve descrição tecno-tipológica dos vestígios matérias encontrados em cada ponto. 

 No Capítulo 4 buscou-se analisar e refletir sobre os dados obtidos nas 

atividades de campo, relacionando-os com literatura e outras reflexões pertinentes 

sobre o comportamento de sociedades antigas, com o objetivo de esclarecer aspectos 

da presença humana na área. É realizada uma aproximação hipotética com os grupos 

humanos que habitaram regiões próximas a esta afim de se perceber aspectos 

semelhantes e discrepantes da presença de grupos antigos nestas áreas e naquelas. 

Também é apresentada uma Análise de Componentes Principais, com o objetivo de 

destacar possíveis padrões ambientais nos pontos prospectados, afim de podermos 

elucidar características ambientais comuns dentre os locais. 

 Por fim, no Capítulo 5 estão compiladas as considerações finais acerca desta 

pesquisa, com algumas interpretações realizadas em seu decorrer e após a 

observação dos dados; e indagações a respeito dos resultados. 
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 Espera-se que esta dissertação possa lançar novas perspectivas para análises 

arqueológicas e ambientais acerca da presença de grupos humanos pré-coloniais no 

território do atual estado do Rio Grande do Sul, e que possa servir de base para futuras 

pesquisas na área entre os rios Guaporé/RS e Carreiro/RS. 
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2 ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS NO INTERFLÚVIO DOS RIOS 

GUAPORÉ/RS E CARREIRO/RS: HISTÓRICO E BASES 

 

 

O surgimento e fortalecimento de diferentes abordagens teóricas nas últimas 

décadas tem contribuído para a pesquisa arqueológica. Estas diferentes abordagens 

permitem à pesquisa incorporar elementos das mais variadas ciências para a 

realização do objetivo de compreender o passado do homem. Os referenciais teóricos 

utilizados em pesquisas arqueológicas, assim como suas propostas metodológicas, 

impactam diretamente em seus resultados. Sendo assim, optou-se por uma 

abordagem teórica interdisciplinar. 

Objetiva-se neste capítulo abordar no primeiro momento o histórico das 

pesquisas arqueológicas na área interfluvial dos rios Guaporé/RS e Carreiro/RS, 

elencando e descrevendo os trabalhos já realizados. Na sequência, são apresentados 

os referenciais desta pesquisa, sendo estes: Arqueologia da Paisagem, Arqueologia 

Ambiental, História Ambiental e Sistemas de Assentamento, numa abordagem acerca 

do Território. Mencionam-se também os procedimentos metodológicos pertinentes à 

construção desta pesquisa e, finalmente, uma breve revisão bibliográfica sobre as 

populações pré-coloniais que ocuparam o atual território do Rio Grande do Sul. 
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2.1 Pesquisas Arqueológicas anteriores na região 

 

A pesquisa arqueológica teve início no Brasil ainda no século XIX, a partir de 

pesquisas realizadas por Peter Lund na região de Lagoa Santa. A partir da década de 

1960, iniciaram-se pesquisas de forma sistemática, através da criação do PRONAPA 

(Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas), a partir da necessidade do resgate 

e preservação do passado brasileiro. Desde o seu surgimento, as pesquisas 

arqueológicas focaram-se na criação de cronologias, que resultaram nos conceitos de 

Fase1 e Tradição2 (PROUS, 1992). A metodologia era principalmente baseada na 

abertura de sondagens e coletas superficiais, em sítios localizados geralmente ao 

longo dos cursos dos rios. 

Inúmeros sítios foram identificados desde então ao longo do território brasileiro. 

Entretanto, poucas pesquisas foram realizadas na área delimitada para este estudo. 

Estas apresentam diferentes propostas teórico-metodológicas, englobando análises 

do ambiente e da cultura material3.  

Ao objetivar-se o entendimento macro-espacial da ocupação pré-colonial da 

Área entre o Rio Carreiro/RS e Rio Guaporé/RS, sob perspectivas ambientais e 

arqueológicas, estas pesquisas servem como alicerce da compreensão dos 

assentamentos e ocupação dos espaços adjacentes a estes. Sua existência 

demonstra a potencialidade de instalação de grupos pré-coloniais na região. 

A partir das fichas de registros de sítios arqueológicos nos arquivos do IPHAN-

RS, constata-se a presença de seis sítios arqueológicos ou áreas com presença de 

material imediatamente dentro da área delimitada, e mais dezoito em áreas próximas, 

nos mesmos municípios da pesquisa. 

Os primeiros sítios arqueológicos registrados na área, são o RS-081 e RS-082, 

os dois pesquisados por Guilherme Naue, em trabalho realizado pelo Instituto 

Anchietano de Pesquisas, no ano de 1971. O RS-081 continha estruturas 

 
1 “Qualquer complexo de cerâmica, lítico, padrões de habitação, relacionado no tempo e espaço em um ou 
mais sítios.” (PRONAPA, 1976, P.131). 
2 “Grupo de elementos ou técnicas que se distribuem com persistência temporal” (PRONAPA, 1976, P.145). 
3 Entende-se por cultura material objetos produzidos por grupos humanos e que resistem à ação de fatores 
pós-deposicionais. 
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subterrâneas e semi-subterrâneas e presença de material lítico lascado. Localiza-se 

em atual área urbana e hoje não contém mais vestígios, uma vez que o local foi 

transformado em área de lazer municipal e escola. 

O RS-082, registrado na mesma época, localiza-se em via rural, aos fundos do 

Seminário São Carlos, em Guaporé. Trata-se de um abrigo rochoso, onde registrou-

se material lítico lascado e cerâmica Guarani. O local hoje serve como capela, onde 

são realizadas missas periodicamente, sendo que não há mais vestígios de ocupação 

pré-histórica.  

O RS-131, registrado em 1972 também por Guilherme Naue, localiza-se no 

município de Guaporé. Trata-se de um conjunto de estruturas subterrâneas sobre um 

terraço. O sítio não foi localizado para averiguação in loco devido à falta de registros 

detalhados de informações. 

Alheio ao âmbito acadêmico, o Rio Carreiro foi alvo de investigações 

arqueológicas realizadas pelo Centro de Ensino e Pesquisas Arqueológicas da 

Universidade de Santa Cruz do Sul, que prospectou a região de Cotiporã, Dois 

Lajeados, Fagundes Varela, Serafina Corrêa, Guaporé, Nova Bassano e Vista Alegre 

do Prata, na ocasião da construção das PCHs Caçador, Linha Emília e Cotiporã. 

Foram encontrados 21 sítios e pontos de interesse arqueológico. A partir dos dados 

encontrados, registrou-se a presença de vestígios arqueológicos associados a três 

filiações culturais: a tradição Umbu (caçadores-coletores); a tradição Tupiguarani e a 

Tradição Taquara (ceramistas-horticultores). 

Destes 21 sítios, o sítio RS-CR22 encontra-se dentro da área delimitada para 

nosso estudo. Trata-se de um sítio a céu aberto, onde foram coletadas lascas de lítico 

relacionados à Tradição Taquara. Atualmente o local é utilizado para cultivo agrícola 

e pecuária. Há também a presença de mais dois locais com incidência de lítico 

lascado. 

Outro trabalho que investigou a área foi o Diagnóstico Arqueológico na Linha 

de Transmissão SE-Guaporé/SE-Nova Prata, RS, realizado em 2009 pela equipe da 

CEPA-UNISC, que realizou prospecções e salvamentos de material nos municípios 

de Guaporé, Vista Alegre do Prata e Nova Prata. Foram localizados doze locais com 

presença de material arqueológico, nomeados em ordem crescente de ponto 01 a 

ponto 12, sendo que dois destes encontram-se dentro da área de operação delimitada 
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para este trabalho, denominados aqui pelo autor como PT1 e PT2, afim de não 

confundi-los com os pontos prospectados durante a realização desta pesquisa. 

Desta forma, observa-se um cenário de ocupação pré-colonial com o registro 

de 6 locais de interesse arqueológico, sendo 4 sítios e 2 pontos com ocorrência de 

material. Destes, 4 locais são associados à presença de grupos caçadores coletores 

enquanto 2 à horticultores ceramistas. Todos os pontos estão localizados na porção 

centro-leste da área. 

 

Quadro 01 - Sítios e pontos com ocorrência de material arqueológico identificados na 

área entre os rios Guaporé/RS e Carreiro/RS. 

SÍTIOS E PONTOS COM OCORRÊNCIA DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO 

IDENTIFICADOS NA ÁREA ENTRE OS RIOS GUAPORÉ/RS E 

CARREIRO/RS 

Sítio Localização Associação 

RS-081 Guaporé Caçador Coletor 

RS-082 Guaporé Horticultor Ceramista 

RS-131 Guaporé Caçador Coletor 

RS-CR22 Guaporé Horticultor Ceramista 

PT1 Guaporé Caçador Coletor 

PT2 Guaporé Caçador Coletor 

     Fonte: Do autor (2020). 
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Figura 01 - Sítios e locais com material arqueológico identificados em estudos na área. 

 

     Fonte: Do autor (2020). 
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 Deve-se salientar também que as áreas no entorno tem sido alvo de pesquisas 

arqueológicas sistemáticas, principalmente a região entre os rios Guaporé/RS e 

Forqueta/RS, que nos últimos anos tem sido investigada e tem gerado grande número 

de trabalhos (WOLF, 2012; 2016; WOLF et. al, 2016; ROSA, 2017; SCHNEIDER et. 

al, 2017; MACHADO et. al, 2018; 2019). 

 

2.2 Bases Teóricas 

 

As bases teóricas priorizadas neste trabalho tem por foco a relação entre o 

homem e o ambiente na área de interflúvio dos rios Guaporé/RS e Carreiro/RS. 

Entende-se que para a compreensão dos problemas desta pesquisa, estas diferentes 

abordagens contribuem cada qual à sua forma, com o objetivo de obtenção de uma 

maior diversidade de dados e um leque maior de possibilidades de análise. 

Por regra, a cultura material, e suas conexões com o local, constituem o cerne 

da arqueologia. Entretanto, neste trabalho de caráter exploratório, a abordagem 

teórica assume papel fundamental para a compreensão da inserção destes locais de 

ocorrência arqueológica dentro da paisagem. 

 

2.2.1 Arqueologia Espacial e Arqueologia da Paisagem 

 

Considerar a paisagem apenas um espaço físico onde ocorre interação 

homem-ambiente a reduz à dimensão de território geográfico. A paisagem não existe 

sem a presença humana. Ela é, antes de tudo, resultado da ação humana sobre o 

meio ambiente (SCHIER, 2003). Desta forma, ela pode apresentar junto a seus 

elementos naturais, elementos artificiais, modificações propositais ou não, realizadas 

pelo homem. 

Para Boado (1997) a paisagem surge a partir do uso de um espaço físico, 

recriado e rearranjado a partir de concepções sociais, através de uma ordenação 

imaginária simbólica.  
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A Ecologia da Paisagem surgiu na década de 1940. Durante as décadas 

subsequentes, tornou-se uma disciplina emergente e na década de 1980, já estava 

consolidada, influenciada por geógrafos e biólogos norte-americanos. Ela tem como 

foco a preservação da biodiversidade e manejo de recursos naturais, e o conceito de 

paisagem é descrito como um território heterogêneo onde há a interação de 

ecossistemas, diferentes relevos, vegetação e ocupação (METZGER, 2001). 

Durante as décadas de 1960 e 1970, com a difusão tecnológica nas 

universidades, houve a facilitação da aplicação de ciências aplicadas na arqueologia. 

A partir de então, surgiram trabalhos revolucionários que usavam estatísticas 

matemáticas na investigação arqueológica. Além disso, surgiu uma nova subdisciplina 

da arqueologia, a Arqueologia Espacial, desenvolvida na Inglaterra, sob influência da 

geografia quantitativa. (COPÉ, 2006). A autora afirma que  

 

A adoção do positivismo conferiu uma respeitabilidade cientifica para a 
arqueologia e resultou numa rápida especialização subdisciplinar: a 
Arqueologia Espacial que ocupou uma posição central porque tratou 
relacionamentos em todos os níveis: os estudos intra-sítios (mapas de 
distribuição espacial da cultura material), os estudos intersítios (padrões de 
assentamento), os estudos regionais e contatos culturais (sistemas de 
assentamento). (p.115) 

 

 

Para Reis (1980), há uma relação dialética entre os ambientes que os grupos 

humanos selecionam para viver e seus sistemas culturais. Desta forma, todas as 

variáveis devem ser consideradas e investigadas. Para a compreensão dos sistemas 

sócio-culturais é preciso compreendermos as formas de ocupação do espaço e a 

organização dos assentamentos, e isso pode ser feito através do estudo da tipologia 

dos sítios e sua implantação no relevo. 

O uso da abordagem teórica da Arqueologia Espacial permite a produção de 

uma grande quantidade de informações qualitativas e permite indagar sobre o 

conceito e função dos sítios arqueológicos. Segundo Copé (2006, p.116) o estudo 

intra-sítio pode esclarecer a função do sítio, enquanto “estudos intersítios dariam os 

padrões de assentamento, os estudos regionais e contatos culturais explicariam os 

sistemas de assentamento”.  

Para Copé (2006, p. 117-118), “a Arqueologia da Paisagem pode ser 

considerada um refino da Arqueologia Espacial vinculada a ‘nova arqueologia’ ou um 
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produto mais recente das tendências teóricas do pós-processualismo4”. Segundo a 

autora, a partir da década de 1990 houve um enfoque culturalista nos estudos sobre 

espaço e paisagem, e desde então o espaço passou a ser percebido como uma esfera 

socialmente concebida de forma ativa pelo homem, onde ocorrem mudanças e 

interação constantes. 

Assim como a Arqueologia Espacial, a Arqueologia da Paisagem investiga em 

diversas escalas, com diferentes enfoques. A crítica maior à Arqueologia Espacial era 

a de que esta não incluía em suas investigações os processos da formação do registro 

arqueológico, registro este que pode ser analisado a partir de informações 

etnoarqueológicas, geomorfológicas e geoarqueológicas, além de estudos 

ambientais. Um dos fatores essenciais da paisagem arqueológica é a compreensão 

da utilização do espaço por populações humanas, através da aplicação de conceitos 

da ecologia da paisagem e da biogeografia (ROSSIGNOL, 1992 apud LANATA, 1997, 

p.153). 

Foi a partir da década de 1970 que a Arqueologia da Paisagem passou a ser 

tratada como disciplina, influenciada pela Ecologia da Paisagem e Arqueologia 

Espacial, e passou a ter papel fundamental na investigação arqueológica. Segundo 

Metzger (2001, p.2) o conceito de Ecologia da Paisagem, citado primeiramente pelo 

geógrafo Carl Troll, refere-se às “inter-relações da biota (incluindo o homem) com seu 

ambiente, formando um todo”. 

Metzger (2001) ainda afirma que a Arqueologia da Paisagem está diretamente 

relacionada à uma abordagem geográfica, influenciada por pesquisadores europeus. 

Nela, problematiza-se as relações humanas com o espaço. Ou seja, é menos focada 

nas questões ecológicas e percebe a paisagem a partir de uma visão de construção 

e interação social. 

A Arqueologia da Paisagem também está relacionada à outras disciplinas que 

estudam a dimensão espacial, como a Arqueologia Espacial e Território. Segura 

 
4 “O pós-processualismo, movimento iniciado em meados dos anos 1980, engloba várias abordagens 
(arqueologia contextual, estrutural, cognitiva, marxista) que compartilham uma rejeição ao positivismo e um 
interesse em compreender a distribuição espacial da cultura material através da construção de significativas 
analogias estruturais, de analisar as pressões sociais e políticas sobre o comportamento humano e advogam que 
os bens materiais atuam como “capital simbólico” como proposto por Bordieu (1977), portanto, a cultura está 
significativamente constituída no sentido em que cada traço material é produzido em relação a uma série de 
esquemas simbólicos (Hodder, 1992).” (Copé, 2006, p.118). 
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(2007) afirma que a Arqueologia da Paisagem aproxima a realidade espacial de 

grupos humanos a partir do entendimento de que a construção da paisagem é 

resultado de ações simbólicas destes grupos. 

Segundo Morais (2000, p. 6), a Arqueologia da Paisagem insere-se no campo 

multi-disciplinar. De acordo com o autor  

 

Em termos de estruturação orgânica, ela [a Arqueologia da Paisagem] 
concorre com algumas outras [disciplinas] – Geoarqueologia, Arqueologia 
Ambiental, Etnoarqueologia e Arqueometria, completando um interessante 
ciclo de processos interdisciplinares. 

 

Fagundes (2009) afirma que além da proposta multidisciplinar, a Arqueologia 

da Paisagem permite compreender como a paisagem foi modificada por grupos pré-

coloniais a partir de suas relações econômicas, sociais e culturais, assim como estes 

grupos foram influenciados pelo ambiente em seu entorno. Ou seja, a paisagem é 

uma construção social além de um espaço físico. Na mesma linha, Boado (1991) 

afirma que a paisagem é resultado das relações sociais dos grupos. Desta forma, a 

Arqueologia da Paisagem nos permite reconstruir e compreender o espaço físico a 

partir dos objetos que a constituem. 

A análise da paisagem nos permite vislumbrar a construção das relações entre 

os grupos antigos e o ambiente, nos dando a possibilidade de compreender o 

processo desta construção ao longo do tempo (ANSCHUETZ, et al., 2001). 

De todo modo, Morais (1999) afirma que compreender a paisagem é 

fundamental na investigação arqueológica. Através da metodologia da Arqueologia da 

Paisagem, pode-se questionar padrões de ocupação, suas diferenças e 

consequências no cenário ambiental; o uso de recursos disponíveis através da análise 

material; a relação entre os padrões de assentamentos; bem como identificar 

atividades de produção e extração. 

Boado (1993, p.12) ressalta a necessidade de compreendermos o espaço 

como algo além de um local físico. Para o autor 

lo que supone reconocer que el espacio, en vez de ser una entidad física "ya 
dada", estática y mera ecología, es también una construcción social, 
imaginaria, en movimiento contínuo y enraizada con la cultura. 
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A partir do momento em que se propõe compreender o cenário de ocupação 

pré-colonial da área interfluvial dos rios Guaporé/RS e Carreiro/RS, nos seus 

diferentes espaços, as abordagens da Arqueologia da Paisagem são essenciais e 

foram adequadas ao ambiente desta pesquisa. 

Sendo assim, busca-se compreender a localização dos assentamentos, 

através da análise de fatores geográficos, tais como altitude, declividade, geologia, 

geomorfologia, pedologia e vegetação, a relação existente entre estas ocupações e a 

análise dos recursos. 

 

2.2.2 História Ambiental 

 

Durante muito tempo as ciências sociais ignoraram o fato de que o ambiente 

interfere nas construções sócio-culturais das sociedades de qualquer época. 

Drummond (1991) afirma que isso se deu em consequencia de fatores deterministas 

biológicos e raciais do século XIX, que fez com que a história humana fosse 

interpretada quase que exclusivamente a partir do viés cultural. Desta forma, a História 

Ambiental “visa ajustar o tempo geológico, desconhecido na investigação histórica, ao 

tempo histórico” (WOLF, 2012, p.31). 

A História Ambiental surge na década de 1970 com o objetivo de compreender 

o papel do ambiente na trajetória humana, ou seja, como a natureza influenciou a 

construção das sociedades (WORSTER, 1991). Ela surge no contexto da crise 

ambiental ocorrida naquela década, em um período marcado pelo complexo 

crescimento de um viés ambientalista de grande força pública (PÁDUA, 2010). 

Gerhardt (2009) compartilha da ideia de que a História Ambiental é resultado das 

preocupações da sociedade referentes à preservação do ambiente. 

A História Ambiental, tal como a Arqueologia da Paisagem, também adentra no 

âmbito multi-disciplinar, pois além da investigação histórica, ela objetiva investigar o 

ser humano através de vieses biológicos e sócio-culturais, e, a partir da ligação entre 

estas disciplinas pode-se quebrar as barreiras de análise entre natureza e sociedade, 

resultando em uma análise integrada das relações homem-ambiente (PÁDUA, 2010). 

Além disso, devemos atentar-nos ao fato de que a História Ambiental permite 

uma análise mais do que econômica da sociedade. Martinez (2007) afirma que na 

História Ambiental, analisa-se a utilização de recursos sob os vieses econômicos, 
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culturais e sociais. Desta forma, articula-se uma investigação histórica, cultural, social, 

econômica e ambiental.  

Drummond (1991) afirma que qualquer análise na temática da História 

Ambiental deve apoiar-se em contribuições das Ciências Naturais, uma vez que suas 

análises são baseadas em uma diversidade de fontes, análises de recursos, saídas 

de campo e interdisciplinaridade.  

Neste estudo, a História Ambiental e suas abordagens foram utilizadas com o 

objetivo de problematizar as relações e consequentes ações dos grupos com o seu 

espaço e com o ambiente. Não se pretende medir impactos, mas sim alcançar novos 

pontos de vista destas ocupações.  

 

2.2.3 Sistemas de Assentamento 

 

Esta pesquisa teve como objetivo compreender de que forma apresentam e 

articulam-se os espaços pré-coloniais na área interfluvial dos rios Guaporé/RS e 

Carreiro/RS. Desta forma, é necessário esclarecer os conceitos de Sistemas de 

Assentamento, Padrões de Assentamento e Padrões de Distribuição, com o objetivo 

de inferir sobre as características dos locais encontrados. 

Apesar das pesquisas arqueológicas muitas vezes concentrarem-se na 

investigação de sítios isolados, a arqueologia tem como um de seus objetivos 

entender o comportamento das comunidades do passado através do estudo destas 

unidades. Assim, Binford (1983) sugere metodologias para que se possa investigar o 

papel de cada sítio dentro de um sistema. Para o autor, os sítios de uma região devem 

ser estudados como pertencentes a um mesmo sistema, com sua distribuição espacial 

pensada de forma proposital a partir de contextos ambientais e sociais. Rogge (2005) 

também aborda o tema a partir deste viés, afirmando que os sítios arqueológicos são 

carregados de uma ampla orientação tecnoeconômica, social e simbólica.  

Para Dias (2003), as comunidades não estão ligadas apenas a um único sítio, 

sendo necessário o estudo da relação espacial entre os sítios, através de perspectivas 

intra e inter sítios. Desta forma pode-se compreender a relação dos sítios dentro de 

um mesmo sistema. Morales (2007) afirma que há a necessidade de entendimento 

dos espaços internos para a análise das formas de uso e articulação do espaço 

regional dos assentamentos. 
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Wolf (2012, p.36) ao realizar investigação arqueológica no Vale do Taquari/RS, 

destaca que “as unidades básicas do registro arqueológico, tais como os vestígios 

materiais de atividades humanas e o local onde são encontrados não podem e não 

devem ser vistos isoladamente, mas sim em uma perspectiva de conjunto”. 

O termo Padrão de Assentamento foi primeiramente definido por Gordon Willey 

em 1953, como “the way in which man disposed himself over the landscape in which 

he lived” (WILLEY, 1953, apud ARAÚJO, 2001, p. 94). Na mesma linha, Chang o 

define como “the local context where the community is presumed to have resided and 

to have gone about about it’s daily business”. (CHANG, 1968, p.3). 

Araújo (2001, p.97) afirma que há diferença entre a identificação de sistemas 

ou padrões de assentamento e a distribuição de vestígios arqueológicos na paisagem. 

Para ele “(...) arqueólogos não observam ‘padrões de assentamento’, tampouco 

sistemas de subsistência ou organização comunitária, mas sim a distribuição de 

vestígios arqueológicos na paisagem”. Sendo assim, o autor aborda o uso do conceito 

de Padrão de Distribuição. 

O Padrão de Distribuição aborda a descrição das relações espaciais que os 

vestígios arqueológicos apresentam com a paisagem e entre si. O Padrão de 

Distribuição pode refletir a organização comunitária e o sistema de subsistência de 

dada comunidade. Seguindo esta abordagem, o mapeamento de locais com vestígios 

arqueológicos não irão resultar em um entendimento completo do sistema de 

assentamento, pois sabe-se que os registros arqueológicos não refletem a totalidade 

dos locais prospectados e nem os vestígios deixados para trás. 

Binford (1983) afirma que grupos caçadores coletores não exploram apenas 

um território, pois em função de sua mobilidade acabam explorando recursos de 

diferentes áreas. Além disso, os sítios podem ter ligação com diferentes níveis 

organizacionais, a citar diferentes propósitos de uso, sazonalidade de recursos e 

ocupação por indivíduos de diferentes estratos sociais dentro do grupo (FORSBERG, 

1985, apud ROGGE 2005). Para o autor, os assentamentos classificam-se em 

residenciais (multifuncionais e de permanência contínua) e exploratórios (locais de 

atividades específicas e temporários). A identificação destes é realizada através da 

diversidade de cultura material, tamanho e estruturas. 

Sobre a discussão entre sistemas de assentamento e a mobilidade dos grupos, 

Rogge (2005) argumenta que a exploração e ocupação dos espaços físicos 

demandam estratégias que envolvem intenso conhecimento da área e uma 
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movimentação sistemática na mesma, a fim de realizar-se atividades de captação de 

recursos (para alimentação e fabricação de artefatos), o que resulta em sítios 

relacionados a funções específicas nas proximidades daqueles mais estáveis. Ainda 

de acordo com o autor, os grupos horticultores não se restringem a um único espaço, 

podendo estender-se por locais distantes, denotando sua mobilidade e variabilidade 

de sítios dentro de um sistema. 

Sendo assim, a arqueologia deve visualizar os sítios como componentes de um 

amplo sistema. A investigação exploratória torna-se importante ao fornecer uma 

ampla visão da relação entre os padrões de distribuição de vestígios com os aspectos 

do ambiente. Desta forma, buscou-se compreender a distribuição dos locais com 

vestígios materiais como sendo parte de um sistema, com diferentes funcionalidades. 

 

2.2.4 Território 

 

O espaço geográfico onde ocorrem a presença e interações das sociedades 

humanas, carregadas de sentido e significação cultural, ocorrem em um território. 

O conceito de território abrange as mais diversas abordagens. Dentre elas, 

duas se destacam. Uma referente à visão antropológica, relacionada ao simbolismo e 

outra oriunda da geografia, ligada ao espaço físico e o domínio sobre este. A partir da 

proposta de pesquisa desta dissertação, fica evidente a ligação entre estas duas 

correntes. 

O território está inevitavelmente relacionado às dinâmicas sociais de grupos 

humanos com o ambiente físico. Garlet e Assis (2009) enfatizam que as sociedades 

possuem uma referência espacial necessária para organizar-se culturalmente. O 

território é o local onde a sociedade vive, desenvolve sua ordem cultural e se reproduz 

a partir de seus preceitos. 

Saquet (2007) compartilha da mesma perspectiva, ao afirmar que a 

materialidade do território ocorre nas relações subjetivas da necessidade de produção 

e sobrevivência, o que liga o sujeito à materialidade do ambiente, provoca uma 

interação inevitável entre homem e ambiente. 

Assim, cada sociedade apresenta uma visão diferente de território, abrangendo 

elementos que fazem parte da concepção e da construção de sua identidade. Porém, 

pode-se afirmar com certa segurança que todas estas diferentes visões abrangem 
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mais do que o espaço físico, de onde são extraídos os recursos de subsistência, 

alcançando dimensões sociais, políticas e cosmológicas (SEEGER; CASTRO, 1979). 

Diferentemente das visões de território sob perspectivas sócio-cosmológicas, 

Cashdan (1985) aborda o território a partir de uma perspectiva centrada no aspecto 

econômico. De acordo com o autor, o território é uma área onde seus habitantes 

controlam o uso dos recursos ambientais. Porém, para que o território seja 

caracterizado pelo controle dos recursos, este não pode ultrapassar certo limite, de 

forma que os custos de defesa não se tornem altos. Caso isto ocorra, são necessárias 

novas estratégias de defesa de fronteiras. Ao demarcar um território, demarca-se um 

espaço de poder. 

Explorar um espaço economicamente requer profundo reconhecimento 

territorial. A partir dele que as sociedades estabelecem estratégias de controle e 

distribuição de recursos. Neste sentido, Rogge (2005, p.41) relaciona o 

reconhecimento do território a estratégias de exploração. Deve-se assim,  

 

(...) ser entendido como o reflexo, em um dado espaço físico, de uma 

estratégia territorial e sua delimitação irá depender da distribuição de 

recursos críticos, a partir da sua abundância e densidade e do seu grau de 

previsibilidade (no espaço e no tempo). Estes fatores indicarão a tendência 

de uma sociedade humana ao uso de uma determinada estratégia territorial. 

 

O território está diretamente relacionado às concepções culturais e 

necessidades físicas e simbólicas dos grupos humanos. Desta maneira, a construção 

do território passa pela modificação do território para se obter uma paisagem cultural. 

Claval (2002, p.23) destaca que o território nunca é um lugar neutro para o individuo 

ou para o grupo, está sempre carregado de alguma significação. Para o autor, o 

espaço “(...) resulta da ação humana que mudou a realidade natural e criou paisagens 

humanas e humanizadas”. 

Vale destacar também que os seres humanos estão constantemente 

apropriando e reapropriando-se dos espaços em que vivem, realizam suas atividades 

e estabelecem suas interações sociais. Através das relações sociais produz-se 

territórios de curta, média ou longa duração. Ao transformar um espaço em 

propriedade – individual ou do grupo – define-se um território (Barros, 2006). 

O território apresenta-se em amplos sentidos, mais do que um espaço 

geográfico, está relacionado a concepções culturais e simbólicas. A modificação da 
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paisagem implica na construção do território, a partir das necessidades culturais e de 

subsistência dos grupos. Assim, aborda-se o território a partir de uma perspectiva 

econômica, a partir da exploração de recursos para subsistência, considerando 

aspectos culturais. 

 

2.3 Procedimentos Metodológicos 

 

 Nos últimos anos, tem surgido muitas pesquisas arqueológicas com enfoque 

regional no Brasil. A Arqueologia Regional vem sendo debatida e testada em 

diferentes contextos, principalmente em áreas pouco estudadas (MILHEIRA, 2008). 

Araújo (2001), apontava a escassez bibliográfica de trabalhos acerca de métodos de 

prospecção no contexto da Arqueologia Regional na época de sua tese, e também 

salientava que o entendimento da história regional de longa duração e seus contextos 

de ocupação encontram-se fortemente ligadas em enfoques regionais. Assim, 

objetiva-se discutir a compreensão e análise de padrões locais de estabelecimento de 

grupos humanos na área pesquisada. 

 O método foi pensado e estruturado com base nos problemas levantados para 

a realização do projeto, além de levar em consideração fatores logísticos e financeiros. 

O procedimento não permaneceu estático, passando por adequações das 

necessidades evidenciadas durante as atividades de campo. 

 Num primeiro momento, realizou-se a etapa de reconhecimento geral da região 

de estudo, através da determinação dos problemas e objetivos da pesquisa, 

juntamente ao resgate bibliográfico de pesquisas realizadas ao longo da área a ser 

prospectada, áreas adjacentes a esta e dos suportes teóricos. 

 Partiu-se então para a definição da unidade de operação e análises. Decidiu-

se por tomar como unidade de operação a área entre os rios Guaporé/RS e 

Carreiro/RS, integrantes da bacia hidrográfica do Taquari/Antas, localizada na porção 

nordeste do Rio Grande do Sul, englobando os municípios de Guaporé, União da 

Serra e Serafina Corrêa, com uma área de aproximadamente 320 km² (Figura 02). 

Pela abrangência espacial da unidade, objetivou-se delimitar a área a partir de fatores 

logísticos, sendo que os limites escolhidos foram:  
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Figura 02 - Área de prospecção da pesquisa 

 

Fonte: Do autor (2020). 
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• Limite Norte: linha entre UTM 395706.31 L / 6819753.51 S. e 416185.00 L / 

6819521.00 S. Limitando-se a partir da estrada de acesso ao município de 

União da Serra, na divisa política com o município de Serafina Corrêa. 

• Limite Sul: linha entre UTM 402256.00 L / 6802820.00 S e 420270.00 L e 

6802576.00 S. Limitando-se a partir do Distrito Colomba, distrito este que 

demarca politicamente a divisa entre os municípios de Guaporé/RS e Dois 

Lajeados/RS. 

• Limite Leste: seguindo o curso do rio, entre UTM 416185.00 L / 6819521.00 S 

e 420270.00 L e 6802576.00 S. Limitando-se a partir do curso do Rio 

Carreiro/RS. 

• Limite Oeste: seguindo o curso do rio, entre UTM 395706.31 L / 6819753.51 S 

e 402256.00 L / 6802820.00 S. Limitando-se a partir do curso do Rio 

Guaporé/RS. 

 

Considerou-se o artefato como unidade de observação. Qualquer ocorrência 

com atributos físicos que possam ser considerados como resultantes de atividade 

humana foi entendida como sendo um artefato.  

O estágio de levantamento arqueológico teve início com o reconhecimento da 

paisagem da área de estudo, através de estudos ambientais, com o objetivo de 

compreender estratégias e padrões de formação de assentamentos na região. 

Por se tratar de uma pesquisa exploratória, optou-se pela abordagem descrita 

por Banning (2002) como survey. De acordo com o autor, uma pesquisa exploratória, 

em uma área pré-definida, com o objetivo de conseguir uma amostragem empírica de 

dados é o que caracteriza um survey. O survey não é apenas uma metodologia para 

a descoberta de novos sítios arqueológicos, pois os seus dados permitem a produção 

de dados referentes a paisagens culturais, como organização social e hierarquia de 

sítios. 

Ainda segundo o autor, a arqueologia tradicional teve por muito tempo como 

principal foco locais bem definidos com contextos de sítios arqueológicos. Porém, nos 

últimos anos, tem havido um crescente interesse em áreas com vestígios de 

atividades diversas. Desta forma, pode-se afirmar com certa segurança que os grupos 

pré-coloniais concebiam sua paisagem e seu território de forma ampla e funcional, 

com áreas de caça, pesca, produção de artefatos, trilhas e caminhos, e não apenas 

“no sítio”.  
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Em relação à denominação de Sítios Arqueológicos, por se tratar de uma 

pesquisa de prospecção, sem intervenções de escavação, optou-se por denominar os 

locais encontrados como Pontos com Evidências Arqueológicas. A discussão a cerca 

do conceito de sítio arqueológico permeia a arqueologia desde muito tempo. A partir 

da perspectiva da arqueologia regional, locais de deslocamento e locais que 

apresentam vestígios arqueológicos fora de algum contexto de assentamento têm sido 

percebidos com potencial para a compreensão das dinâmicas ocupacionais da 

paisagem (BINFORD, 1982).  

Sendo assim, os lugares arqueológicos não são locais delimitados, mas locais 

que podem apresentar significados de ações de grupos humanos. De acordo com 

Zedeño (1997), o lugar pode apresentar-se como uma estrutura subterrânea, um 

vestígio lítico isolado, um caminho, um platô, etc. Compreender estes lugares permite 

o entendimento da mobilidade, localização e interação dos grupos.  

Binford (1983) destaca esta mudança de foco das pesquisas arqueológicas de 

assentamentos e afirma que através destas análises compreende-se a dispersão de 

comportamentos em relação ao ambiente.  

Um survey pode ter objetivos diferentes, tais como estimar parâmetros para 

modelos preditivos, identificar estruturas na distribuição de assentamentos ou testar 

hipóteses específicas (BANNING, 2002). É provável que vários destes objetivos 

apareçam na pesquisa. Entretanto, a pesquisa depende de objetivos prévios, pois 

estes influenciarão os resultados finais. Banning (2002) destaca que os métodos de 

implantação de um deste tipo de pesquisa sejam pertinentes aos seus objetivos. 

Ainda de acordo com Banning (2002) uma estratégia de prospecção bem 

elaborada deve passar por uma base sólida de informações, para que se determine 

quais locais apresentam maiores probabilidades de encontrar-se vestígios 

arqueológicos. No entanto, não apenas estas áreas com grande probabilidade devem 

ser prospectadas, pois deste modo torna-se inviável o estabelecimento de padrões e 

generalizações na área pesquisada. 

Aliado à metodologia, para a etapa de localização e registro das áreas com 

presença de artefatos e estruturas associadas à presença de grupos pré-coloniais, 

concentrou-se nos Parâmetros de Modelo Locacional. 

Os Modelos de Parâmetro Locacional são utilizados em pesquisas 

arqueológicas com o intuito de identificar de forma prévia, locais com alta 
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probabilidade de apresentarem vestígios arqueológicos. Um dos primeiros 

pesquisadores a abordar esta metodologia foi Morais (1999), em pesquisas realizadas 

no Vale do Paranapanema. O modelo proposto por Morais foi adaptado por Milder 

(2000) para pesquisas na região sudeste do Rio Grande do Sul. Kreutz (2008) por sua 

vez, aproximou os modelos de Morais e Milder para a região do Vale do Taquari, 

enquanto Wolf (2012) adaptou o modelo para a Bacia Hidrográfica do Rio Forqueta, 

baseado nos parâmetros e resultados dos dois pesquisadores citados anteriormente, 

com o objetivo de fundamentar um mapeamento de locais com características 

próximas às da sal região de estudo. Segundo Wolf (2012, p.162), 

 

Os parâmetros foram definidos a partir de algumas situações de ordem 
universal, relativas aos padrões de estabelecimento, corroboradas pelos 
autores citados com adaptações locais e regionais. Morais (1999) centrou sua 
análise em compartimentos e ocorrências topomorfológicas, enquanto Milder 
(2000) adaptou os compartimentos. 

 

 

Pela proximidade geográfica e características semelhantes da área desta 

pesquisa com a região trabalhada por Wolf (2012), optou-se por usar a tipologia de 

parâmetros adaptados pelo pesquisador, sendo eles: 

 

• Fundo de Vale: relacionados a terraços fluviais e planícies de inundação, trata-

se de planícies suscetíveis a cheias. Estes locais comportam áreas em amplos 

vales com planícies. Em áreas de altitudes até 200 metros podem estar 

relacionadas à ocupação Guarani, enquanto em locais com altitudes superiores 

podem estar relacionadas à ocupação Proto-Jê ou caçador-coletor. Estão 

ligados à função de moradia ou extração de recursos quando apresentam 

cascalheiras (Morais, 1999). Áreas ligadas ao interior de vales com pequenos 

córregos podem estar relacionadas à grupos caçadores coletores em função 

da oferta de litologia apropriada para o lascamento, conforme Milder (2000). 
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• Vertentes: ligadas a áreas de fundo de vale ou próximas a recursos hídricos. 

Podem estar relacionadas a áreas de exploração de recursos, atividades 

exploratórias ou habitações. Vertentes com declividades menores de 10% 

podem suportar assentamentos, frequentemente horticultores (Morais, 1999). 

Locais com declives mais acentuados costumas apresentar abrigos e grutas, 

podendo estar relacionadas com estabelecimento de assentamentos ou 

atividades ritualísticas. 

• Topo de Morro: relacionados a topos de elevações acima de vales. Em razão 

da ampla visibilidade, suportam o estabelecimento de caçadores coletores, 

ligados à presença de afloramentos basálticos. Associados a presença de 

Floresta Ombrófila Mista, podem estar relacionados a áreas de atividades de 

populações Proto-Jê. Os cursos de água promoveriam o estabelecimento de 

habitações, como estruturas subterrâneas.  

• Divisores de Bacia: relacionados ao estabelecimento de unidades habitacionais 

e áreas de atividade de populações Proto-Jê, devido à boa drenagem, com o 

intuito de obtenção de água potável e proteção de inundações, localizadas em 

topos de elevação ou em bases. Morais (2000) destaca os Divisores de Bacia 

como locais de passagem entre ambientes distintos.  
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Figura 03 - Representação hipotética das áreas de interesse arqueológico que 

fundamentaram a definição de parâmetros locacionais à área de pesquisa. 

 

  Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Wolf (2012). 

 

Com todas as bases técnicas definidas, identificou-se os locais a serem 

prospectados a partir de mapas da região. A partir daí, elaborou-se um modelo inicial 

de deslocamento, com o intuito de alcançar os prováveis locais com vestígios 

arqueológicos, porém também tendo o cuidado de investigar os locais entre estes. As 

atividades de campo foram realizadas entre maio de 2019 e fevereiro de 2020.  

Para alcançar estas áreas, usou-se principalmente os caminhos já disponíveis, 

o que facilitou a atividade, realizada com automóvel. A equipe5 visitou estes locais, 

também aproveitando-se do formato oportunístico de prospecção. A preferência por 

 
5 Equipe composta por Carlos Eduardo Marroni e Jones Fiegenbaum. 



40 
 

investigar as áreas próximas a rotas deu-se também em função da facilidade de 

acesso e alta visibilidade proporcionada nestes locais. 

Este modelo inicial, apesar de ter auxiliado na descoberta de vários locais com 

vestígios arqueológicos, mostrou-se dependente da topografia do terreno. Sendo 

assim, a campanha de dezembro/fevereiro de 2020 também deu enfoque especial 

para as áreas de difícil acesso, com o intuito de investigar áreas de deslocamento 

entre os locais. Desta forma, foram realizados caminhamentos em áreas de vegetação 

mais densa e lugares de difícil acesso. 

Juntamente à análise dos parâmetros técnicos, utilizou-se da estratégia do 

método oportunista, que abrange a “informação oral por parte da população local, bem 

como visitas a áreas propícias à existência de sítios arqueológicos.” (Lima, 2010, 

p.94). Desta forma, além do caminhamento pela área a ser prospectada, utilizou-se 

intervenções presentes que facilitaram a atividade da prospecção, tais como perfis de 

cortes na estrada, trilhas, áreas aradas e terraplanadas ou com cobertura vegetal 

rasa. 

Localizados os locais com evidências arqueológicas, efetuou-se o registro 

fotográfico, de coordenadas geográficas com o uso do aplicativo Altimeter, e de 

informações sobre a inserção da área na paisagem: altitude, vegetação, distância de 

recursos hídricos, acesso a recursos e compartimento topográfico. 

O total das atividades de prospecção resultou em 23 locais com ocorrências 

arqueológicas, todos eles apresentando material lítico. Aproximadamente 95% dos 

locais foram encontrados a partir da metodologia de prospecção enquanto 5% foram 

localizados a partir de indicações de moradores locais.  

 

2.4 Breve resgate da ocupação pré-colonial no atual território do Rio Grande do 

Sul  

 

 A cultura material produzida pelos grupos pré-coloniais nos permite 

compreender aspectos de sua organização. No Brasil, e consequentemente no Rio 

Grande do Sul, a pesquisa arqueológica esteve ligada às definições de Fases e 

Tradições. Apesar das discussões iniciadas na década de 1990 (Dias, 2003) a 

respeito de uma nova visão da ocupação do território do Rio Grande do Sul, as 

pesquisas arqueológicas ainda estão fortemente apoiadas nestes conceitos.  
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 Desta forma, apresenta-se a seguir, de forma breve, os grupos que habitaram 

as regiões próximas à desta pesquisa: os caçadores coletores e horticultores 

ceramistas. 

 

2.4.1 Grupos Caçadores Coletores 

 

 Os primeiros habitantes do Rio Grande do Sul, grupos caçadores coletores, 

ocuparam o território a partir do Rio Uruguai, há mais de 10 mil anos atrás (Kreutz, 

2015). De acordo com Schmitz (2006), as pesquisas sobre os povoadores mais 

antigos foram realizadas por Miller (1976), nas margens do Rio Uruguai com datas 

entre 10.700 a 6.600 a.C. 

 Pesquisas ligadas ao Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas – 

PRONAPA – agruparam estes grupos em duas Tradições: Umbú e Humaitá. A 

caracterização destas duas Tradições ocorre a partir de seus artefatos. 

 Prous (1992, p. 149), ressalta que a Tradição Umbú é caracterizada pela 

ocorrência de pontas de projétil e uma indústria lítica com lascas com retoques, 

frequentemente realizados com cuidado, por toda a superfície de um ou ambos os 

lados da lasca. Já a Tradição Humaitá está relacionada a bifaces6 e talhadores7. 

 Em relação ao espaço geográfico ocupado por grupos pertencentes a estas 

Tradições. A Tradição Umbú estaria relacionada a áreas abertas e pouco arborizadas, 

com raras investidas nas encostas do planalto. Já a Tradição Humaitá tem como 

característica a ocupação de áreas florestadas, com a ocorrência de sítios em áreas 

de floresta tropical em encostas meridionais do planalto, no vale do Alto Uruguai e em 

áreas cobertas de matas de Araucária no norte do estado (PROUS, 1992; SANTI, 

2009). 

 Quanto à sua organização, estabeleciam-se em pequenos grupos nômades. 

Ocupavam acampamentos sazonais, por onde deslocavam-se conforme a 

disponibilidade de recursos. Por não praticarem a agricultura, e devido ao fato de a 

caça e a coleta raramente fornecerem alimentos suficientes para um grande número 

 
6 Objetos lascados, com retoques profundos, com ou sem presença de córtex (Prous, 1992). 
7 Unifaciais ou bifaciais. Os unifaciais são caracterizados por lascamento em uma das faces, geralmente com 
presença de córtex. Os bifaciais apresentam lascamento em uma extremidade, dos dois lados (De Mais e 
Schmitz, 1987). 
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de pessoas, precisavam estar preparados para deslocarem-se conforme a 

disponibilidade de alimentos (MILDER, 1999; HOELTZ, 2005). 

 Segundo Schmitz (1991), a alimentação destes grupos dava-se a partir da 

apropriação dos recursos disponíveis, sem produção humana, caracterizando grupos 

pequenos, com mobilidade e dispersos pelo território. Hoeltz (2005) salienta que além 

da fauna, frutas complementavam a alimentação. Noelli (1999/2000) acredita que 

estes grupos poderiam realizar alguma forma de manejo ambiental, com o cultivo de 

espécies alimentícias e medicinais, apesar da falta de evidências. O autor corrobora 

sua tese em analogias com outras populações de caçadores coletores, que poderiam 

ter em sua dieta uma porcentagem significativa de vegetais.  

 O sistema de assentamento dos caçadores coletores caracteriza-se pela alta 

mobilidade destes grupos, o que demanda um território amplo (DIAS, 2003). Essa 

atestação provém de projeções etnográficas, realizadas através da observação de 

grupos caçadores coletores contemporâneos. Cabral (2005, p.31) destaca a 

similaridade destes grupos, que são “iguais dentro de um mesmo sistema de 

assentamento/mobilidade, seja na África, na Austrália, no Alasca”. 

 Os sítios arqueológicos relacionados a estas populações estão geralmente 

localizados em áreas de céu aberto, em abrigos, normalmente naqueles em que a 

abertura da rocha é maior do que a profundidade do abrigo, e cerritos, (estruturas 

monticulares instalados em áreas alagadiças) (NOELLI, 1999/2000). 

 Dias (2003), ressalta a utilização de matérias primas locais para a fabricação 

dos artefatos líticos. Em relação à funcionalidade dos espaços, os sítios a céu aberto 

correspondem a unidades habitacionais. Entretanto, a curta duração das ocupações 

e a alta mobilidade dos grupos produz baixa densidade de vestígios. A autora destaca 

que os sítios a céu aberto possuem baixa visibilidade e são abundantes na paisagem, 

o que torna pouco provável a reocupação destes locais. Em contrapartida, a constante 

reocupação de abrigos acarretaria em uma concentração ainda menor de sítios a céu 

aberto. Neste sentido, Wolf (2012, p. 49-50) afirma que provavelmente “cada abrigo 

abrigasse mais de uma família por vez, cada qual com sua unidade doméstica própria, 

distribuindo-se as fogueiras familiares próximas entre si”.  
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2.4.2 Grupos horticultores 

 

 Os grupos horticultores ceramistas foram definidos pelo PRONAPA como 

pertencentes às Tradições Taquara e Tupiguarani.  

As primeiras pesquisas com as populações da Tradição Taquara foram 

realizadas na década de 1960, com a identificação de estruturas antrópicas (buracos) 

no solo do planalto do Rio Grande do Sul. Desde então, estas estruturas estão 

associadas a populações falantes do tronco linguístico Jê (SILVA, 2001), e que serão 

tratadas aqui como Proto-Jê Meridionais8. 

Schmitz e Novasco (2013) afirmam que estes grupos estão inseridos no tronco 

linguístico Macro-Jê, dos cerrados do Brasil Central. O grupo teria iniciado seu 

deslocamento para o sul por volta de 3 mil anos atrás, quando um período de seca 

teria ocorrido nas nascentes do Rio Paraná. Ainda de acordo com os autores, este 

deslocamento representou a saída de um ambiente tropical de cerrado em 

deterioração para um ambiente subtropical em expansão. 

 Uma das principais características destes grupos são as estruturas 

subterrâneas, que ocorrem no Rio Grande do Sul, planalto de Santa Catarina e 

Paraná, em Minas Gerais e no sul de São Paulo. Porém, os sítios relacionados a estas 

populações também são compostos por outros elementos. Segundo Schmitz e Becker 

(2006), os sítios podem ser definidos em três categorias: aldeias de estruturas 

subterrâneas no planalto; sítios de abrigos rochosos e galerias subterrâneas; e aldeias 

de choças de palha, em terrenos de menor altitude e maior temperatura. Beber (2004; 

2005) ainda identificou sítios com presença de casas subterrâneas e montículos; 

abrigos com sepultamentos; sítios litocerâmicos; e áreas entaipadas.  

 Esta variedade de sítios representa locais com diferentes funcionalidades, 

sendo que alguns espaços estão ligados à significados ritualísticos, como por exemplo 

os abrigos com sepultamento e os montículos, enquanto outros relacionam-se a 

atividades específicas, como os sítios a céu aberto (SALDANHA, 2005). Em relação 

às estruturas subterrâneas, Beber (2004) afirma tratar-se de unidades habitacionais 

reocupadas de tempos em tempos. Reis (2007) afirma que as maiores estruturas 

podem estar relacionadas a fins ritualísticos, as médias e médias-grandes são 

 
8 Silva (2001, p. 13) utiliza o termo Proto-Jê Meridional para referir-se a populações “com tradição tecnológica 
e cultural comum, mais ou menos homogênea, falantes de uma protolíngua Jê meridional”. Wolf (2012) utiliza 
o termo para referir-se às populações das Tradições Taquara/Itararé/Casa da Pedra. 
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unidades habitacionais, enquanto as menores serviriam como locais de 

armazenamento de recursos.  

 As ocupações destas populações estão relacionadas a áreas de Floresta 

Ombrófila Mista, com presença de Araucaria angustifólia e a exploração do pinhão 

(SCHMITZ, 2002; BEBER, 2004; ROGGE, 2005). Há pouca informação a respeito da 

horticultura, porém Schmitz (2002) acredita que estas populações cultivavam milho e 

mandioca, além da caça, pesca e coleta. 

 De acordo com Wolf (2012, p.51), “um dos maiores debates acerca da 

subsistência das populações Proto-Jê, diz respeito aos diferentes ambientes 

ocupados”. Há a ocorrência de sítios em áreas de campo com araucária, encostas e 

vales com floresta e na planície do litoral, o que demonstra ampla mobilidade e 

domínio por estes três ambientes distintos. Beber (2004), afirma que a mobilidade dos 

grupos por diferentes ambientes acarretaria em um maior aproveitamento de recursos, 

principalmente em épocas de escassez do pinhão. 

 Já Corteletti (2008) indica uma mobilidade não tão ampla destes grupos. Para 

o autor, é improvável que os grupos tivessem domínio nos três ambientes, 

principalmente se pensarmos nas distâncias a serem percorridas e na manutenção 

destes territórios.  

 Em relação às datas da ocupação Proto-Jê no sul do Brasil, os registros mais 

antigos estão em Santa Catarina (1920+-50 AP), enquanto no Rio Grande do Sul, a 

data mais antiga encontra-se no município de Bom Jesus (1810+-85 AP) (NOELLI, 

1999/2000). 

 Schmitz e Novasco (2013) desenvolveram um quadro da ocupação destes 

grupos, dividido em três etapas: a primeira, com datas de ocupações entre 1950 e 950 

AP, com ocupações na planície costeira de Santa Catarina, relacionados à presença 

de cemitérios e sítios habitacionais, e no planalto do sul, associados à sepultamentos 

em abrigos, assentamentos com casas subterrâneas e habitações a céu aberto.  

 A segunda etapa abrange o período entre 950 e 450 AP. e é caracterizada pela 

redução do número de aldeias litorâneas, devido à expansão Tupiguarani, e aumento 

dos assentamentos a céu aberto, conjuntos de estruturas subterrâneas, 

sepultamentos em abrigos e estruturas cerimoniais no planalto. Os grupos que 

ocupavam os vales dos rios também são expulsos. 

 A última etapa engloba datas menores de 450 anos AP. Neste momento, a 

redução dos grupos Jê-Meridionais é evidente e ocasionada pela chegada do 
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colonizador europeu. Desta etapa, há registros de sítios com casas subterrâneas, 

montículos e sítios superficiais. 

 Já os grupos ligados à Tradição Tupiguarani, falantes de línguas do tronco 

linguístico Tupi, são representados pelos grupos Guarani no Rio Grande do Sul. De 

origem amazônica, os Tupiguarani dividem-se em duas populações portadoras de 

línguas e tecnologias distintas no sul: uma falante do Tupi, habitante do 

Paranapanema e do litoral; e uma falante do Guarani, presente nos estados do sul do 

Brasil, além da Argentina e Paraguai (HOELTZ, 2005). 

 Santi (2009, p.26) ressalta que a ocupação Guarani limita-se a características 

específicas do território, sendo que em raras ocasiões são encontrados sítios ligados 

a estas populações em altitudes superiores a 400 metros, em contrapartida “sempre 

são encontrados a curtas distâncias dos rios navegáveis da zona da mata”. 

 No atual território do Rio Grande do Sul, habitavam áreas de mata subtropical, 

em áreas do Rio Uruguai e seus afluentes, Rio Jacuí, ao longo da costa do mar e 

lagoas adjacentes (SCHMITZ, 2006), com a ocupação tendo inicio junto ao começo 

da Era Cristã nas várzeas dos rios maiores. Os afluentes da margem esquerda do 

Jacuí, a margem ocidental da Lagoa dos Patos e a parte sudeste da Serra foi ocupada 

entre os séculos IX e XIII. Mais adiante ocuparam áreas em zonas mais altas em vales 

que descem do Planalto (ROGGE, 2005). 

 Características básicas relacionadas aos grupos Guarani são a prática agrícola, 

principalmente das culturas do milho e mandioca; a dinâmica de migração através dos 

cursos dos rios em busca de terras férteis para a instalação de roças. De todo modo, 

a caça e a coleta também desempenhavam papel importante na alimentação destes 

grupos (PROUS, 1992; SANTI, 2009). 

 Segundo Noelli (1999/2000, p.247), as poucas diferenças na cultura material 

Guarani indicam uma cultura prescritiva. De acordo com o autor, pessoas e culturas 

diferentes eram incorporadas e enquadradas nos códigos Guarani. Estes, 

reproduziam-se “continuamente, com pouca variabilidade na cultura material. Caso 

contrário, a [...] assimilação de pessoas de outras etnias e a adaptação aos ambientes 

do sul do Brasil poderiam resultar em mudanças significativas e evidentes”. 

 Esta característica expansionista e de domínio cultural da população Guarani 

exerceu influência em áreas dominadas por outras populações, como os Jê 

Meridionais, que vivenciaram uma diminuição de suas áreas de influência em função 

da presença Guarani (CORTELETTI, 2008). 
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 As aldeias Guarani concentravam-se em clareiras na mata, onde eram abertos 

os espaços para a prática agrícola. As aldeias próximas umas das outras eram ligadas 

por caminhos na mata. Geralmente aldeias novas estavam associadas a aldeias 

aliadas nas proximidades. (NOELLI, 1993). 

 Noelli (1993) descreve que as aldeias seriam formadas por estruturas 

habitacionais, que abrigavam famílias numerosas. Junto ou distantes das habitações, 

o autor cita a presença de estruturas anexas onde se realizavam as mais variadas 

atividades, tais como o processamento de alimentos, fabricação de artefatos líticos e 

cerâmicos, atividades de lazer, entre outras. 

 Além dos sítios habitacionais, outros espaços eram explorados em busca de 

recursos naturais. Segundo Milheira (2008), durante o ano, ou sazonalmente, bandos 

deslocavam-se das áreas de habitação e acampavam em outras áreas, 

principalmente para a obtenção de recursos alimentícios. 

 Devido ao crescente aumento populacional e às práticas agrícolas que 

causavam a exaustão do solo, os Guarani precisavam colonizar novos territórios com 

o passar do tempo. De toda forma, os grupos mantinham vínculos através de 

parentesco, casamentos e trocas comerciais (NOELLI, 1993, SANTI, 2008). 

 Quanto à economia destes grupos, baseava-se principalmente na manutenção 

de pequenas roças e hortas abertas na mata. Noelli (1993) e Santi (2009), ressaltam 

a autonomia dos grupos Guarani em relação às ofertas do ambiente, com o transporte 

e manejo de plantas que forneciam alimentos e modificaram a biodiversidade dos 

locais onde habitaram. 

 A partir deste resgate bibliográfico da história da ocupação pré-colonial no Rio 

Grande do Sul, advindo principalmente de estudos arqueológicos e etnográficos, 

pretende-se apresentar no Capítulo 3 características dos locais com vestígios 

materiais encontrados na área entre os rios Guaporé/RS e Carreiro/RS, e no Capítulo 

4, realizar uma breve aproximação hipotética destes pontos com características 

destes grupos. 
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3 A ÁREA INTERFLUVIAL DOS RIOS GUAPORÉ/RS E 

CARREIRO/RS: ASPECTOS AMBIENTAIS E PRÉ-COLONIAIS 

 

 

O entendimento dos processos dinâmicos referentes às estratégias de 

sobrevivência dos grupos humanos requer a caracterização ambiental da área 

pesquisada. A partir de então, pode-se inferir a respeito dos comportamentos que são 

parte do sistema cultural da sociedade e sua relação com o ambiente.  

 A área entre os Rios Guaporé/RS e Carreiro/RS apresenta certa diversidade 

de características ambientais, principalmente a partir das características 

geomorfológicas e pedológicas, registradas durante as atividades de campo. Porém, 

optou-se por apresentar a área em sua totalidade, destacando-se as diferentes 

características separadamente, com a análise das evidências materiais que 

confirmam a presença de grupos humanos na região.  

 Os rios Guaporé e Carreiro fazem parte da grande Bacia do Taquari/Antas, na 

região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, em uma área que corresponde a 9% 

do território do estado (WOLF, 2016). Ambos os rios são afluentes da margem direita 

do Taquari/Antas. 
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3.1 Geomorfologia 

 

 O relevo situa-se na escarpa do Planalto das Araucárias (Região 

Geomorfológica do Planalto das Araucárias), sendo que a porção oeste da área está 

inserida na Unidade Geomorfológica Serra Geral, enquanto a porção leste está na 

Unidade Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais (Figura 04).  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Figura 04 - Geomorfologia da área. 

 

     Fonte: Do autor (2020). 
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 Em toda sua extensão, a área apresenta formas planas além de colinas com 

pequenos aprofundamentos do vale fluvial com controle estrutural (JUSTUS, 

MACHADO E FRANCO, 1986). De forma não contínua ocorrem áreas de inundação 

nas margens de ambos os rios. 

Na porção leste, as formas de relevo desenvolveram-se especialmente em 

rochas efusivas de composição ácida, que normalmente se apresentam tapeando as 

efusivas básicas, pertencentes à formação da Serra Geral. Há a ocorrência de linhas 

estruturais, que estão normalmente ocupadas pelos cursos de água da área e são 

frequentes e generalizadas, apresentando-se com diversas orientações. 

Além disso, esta porção da área é caracterizada por formas de relevo de 

dissecação diferencial, caracterizadas por profundos entalhamentos fluviais 

embutidos em linhas estruturais. Entre uma e outra drenagem ocorrem inúmeros 

arroios incipientes, que também seguem orientações estruturais. 

O relevo apresenta colinas com topo plano e pequena amplitude entre topo e 

vale. Por vezes, apresentam-se em dois níveis topográficos distintos e separados por 

rupturas de declive. Observa-se também uma concentração de morros residuais 

retratados por amplas colinas. 

A porção oeste apresenta um relevo escarpado com desníveis acentuados de 

até aproximadamente 600 metros de altitude. Em geral, a porção oeste da área 

desenvolveu-se sobre rochas vulcânicas básicas, em especial e mais restritamente 

em rochas ácidas da Formação Serra Geral, onde o entalhamento da drenagem foi 

capaz de secionar várias sequencias de derrames, expondo as rochas basais 

areníticas. 

As formas de relevo desta porção são representadas por profunda e intensa 

dissecação com marcante controle estrutural, frequentes ocorrências de sulcos 

estruturais de diversas orientações fluviais a eles adaptados. Há cristas simétricas 

disseminadas pela área e presença esporádica de relevos residuais isolados 

(JUSTUS, MACHADO E FRANCO, 1986). 

Quanto às vertentes, apresentam desde formas esculpidas (declividades mais 

acentuadas), assim como extensas planícies de inundação. Alguns pontos 

apresentam afloramentos rochosos que podem ter sido utilizados para extração de 
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matéria prima para a fabricação de artefatos líticos. Alguns locais ocasionais, 

principalmente ao leste, apresentam falhas características do derramamento 

basáltico, resultando em grutas e abrigos.  

 Em ambos os rios há a presença de depósitos de seixos de arraste fluvial, que 

oferecem matéria prima em grande quantidade para a fabricação de artefatos. Apesar 

da dinâmica dos ambientes fluviais, acredita-se que estas fontes sejam continuas ao 

longo do tempo (BROWN, 2001). 

 A área apresenta um relevo favorável ao desenvolvimento de vegetação 

florestal, e suas formas apresentam uma profunda dissecação com marcante controle 

estrutural e frequentes sulcos estruturais com diversas orientações fluviais. Há 

também cristas simétricas espalhadas pela área e presença descontínua de relevos 

residuais isolados. A erosão fluvial causadora do entalhamento formou um 

escalonamento de patamares nas vertentes (JUSTUS, MACHADO E FRANCO, 

1986). 

 Há também a presença de platôs de vertente, frequentemente interrompidos 

por morros com vertentes abruptas, as vezes alinhados como cristas (EIA/RIMA, 

1997). Os platôs localizam-se em ambos os lados da área em áreas de alta e também 

média vertente. Atualmente, estes locais são em sua maioria utilizados para atividade 

agrícola. São comuns afloramentos areníticos e basálticos.  

 A área é constituída por um relevo escarpado mais rebaixado, com cotas 

altimétricas que caem gradualmente para leste. Nas regiões drenadas pelos afluentes 

do Rio Guaporé a paisagem é marcada pela presença de altitudes maiores, com platôs 

de topo plano e morros com declividade abrupta. Por outro lado, a região drenada 

pelos afluentes do Rio Carreiro mostra-se com altitudes menores, e áreas planas 

intercaladas pelos platôs. 

 Os platôs e topos de morro apresentam declividades menores de 45 graus e 

são largamente usados para cultivo agrícola. Os recursos hídricos em geral 

apresentam matéria-prima para a confecção de artefatos líticos.  

 O clima é o subtropical úmido, com estações relativamente bem definidas e 

chuvas regulares durante todo o ano. Nos meses mais frios as temperaturas médias 
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ficam entre -3°C e 18°C. enquanto nos meses mais quentes a temperatura ultrapassa 

os 22°C. A precipitação anual é entre 1400mm e 1600mm (FENSTERSEIFER, 2014). 

 

3.2 Vegetação 

 

 Na Arqueologia, os estudos fitoecológicos destacam sua importância uma vez 

que auxiliam na compreensão da reconstituição dos ambientes e na disponibilidade 

de recursos naturais para a sobrevivência dos grupos humanos, assim como nos 

permite vislumbrar suas estratégias de captação de recursos.  

 A área encontra-se em um ambiente de encontro entre duas formações 

fitoecológicas distintas, a Floresta Ombrófila Mista e a Floresta Estacional Decidual, 

sendo que esta última abrange a maior parte da área e consequentemente suas 

características são predominantes (Figura 05). 
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Figura 05 - Vegetação da área. 

 

     Fonte: Do autor (2020). 



54 
 

A vegetação original é quase inexistente, uma vez que além da urbanização 

em locais específicos, as práticas agrícolas e a pecuária modificaram a vegetação 

quase em sua totalidade, permanecendo a vegetação original apenas em locais mais 

íngremes, partes altas de encostas e/ou impróprios para cultivo agrícola.  

  Segundo Justus, Machado e Franco (1986, p.580), a Floresta Estacional 

Decidual “é representada por dois estratos arbóreos distintos: um emergente, aberto 

e decípuo, com altura variando entre 25 e 30m, e outro, dominado e contínuo, de altura 

não superior a 20m.” É formada principalmente por espécies perenifoliadas, além de 

apresentar um estrato de arvoretas. A fisionomia da floresta é dominada por 

leguminosas caducifólias, com destaque para a Apuleia leiocarpa (grápia) e 

Parapiptadenia rígida (angico). 

 Teixeira e Neto (1986) destacam a existência de três unidades distintas na 

formação da Floresta Estacional Decidual: a formação Aluvial, formação Montana e 

formação Submontana. Na área de estudo, percebe-se a predominância das 

formações Submontana, em cotas entre 30 e 400M e Montana acima de 400m. 

As formações Montana e Submontana ocupam formas de relevo que variam 

entre suavemente onduladas e dissecadas. A formação florestal caracteriza-se por 

apresentar um estrato arbóreo emergente. Dentre as espécies predominantes no 

estrato emergente, destacam-se a Apuleia leiocarpia (grápia); Parapiptadenia rígida 

(angico); e Myrocarpus frondosus (cabriúva). No estrato contínuo destacam-se a 

Patagonula americana (guajuvira) e Nectandra rnegapotarnica (canela-preta). E no 

estrato de arvoretas, a Actinostemon concolor (laranjeirado mato) é a espécie mais 

abundante (JUSTUS, MACHADO E FRANCO, 1986). 

Ao norte da área, há o encontro com a Floresta Ombrófila Mista, sendo a linha 

limite delimitada pelas formas do relevo. A cobertura florestal original também pouco 

existe, uma vez que o local sofreu perturbação humana no decorrer dos anos, porém 

ela encontra-se em encostas íngremes e de difícil acesso. Dentre as espécies que se 

destacam, pode-se citar a Parapiptadenia rígida (angico), Cedrela Fissilis (cedro) e 

Myrocarpus frondosus (cabriúva). Segundo Justus, Machado e Franco (1986), estas 

espécies penetram na Floresta Ombrófila Mista ao longo do Planalto das Araucárias, 

constituindo ali um expressivo contingente no estrato dominado. 
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Apesar das características da Floresta Estacional Decidual, predominante na 

área, a Araucária angustifolia (pinheiro) encontra-se dispersa pela região. A presença 

da Araucária gera dúvida sobre o limite entre a Floresta Estacional Decidual e a 

Floresta Ombrófila Mista. Entretanto, há indícios de interferência antrópica na inclusão 

desta espécie em altitudes menores. Backes (2009) também salienta a ocorrência de 

Araucária angustifolia em regiões menos elevadas onde estas se desenvolvem 

impulsionadas pela presença de frio e umidade. 

 Conforme supracitado, apesar de a vegetação original quase não existir, os 

locais íngremes, partes altas de encostas e locais impróprios para agricultura e 

pecuária ainda apresentam a constituição florística original, apresentando as espécies 

citadas. Atualmente a maior parte das áreas menos acidentadas é ocupada pela 

cultura de soja, trigo e milho principalmente, além do cultivo do eucalipto.  

  A partir desta compreensão, torna-se evidente a disponibilidade de recursos 

vegetais aos grupos humanos para confecção de artefatos.  

 

3.3 Pedologia 

 

 Pedologicamente a área apresenta três diferentes solos, que abrangem 

determinadas regiões da paisagem: Chernossolo Argilúvico Férrico, Neossolo Litólico 

Chernossólico e Nitossolo Bruno Alumínico. (Figura 06) 
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Figura 06 - Pedologia da área. 

 

    Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Predominante na porção centro-norte da área, observa-se a presença do 

Chernossolo Argilúvico Férrico, caracterizado como um solo pouco profundo. 

Apresenta um horizonte A chernozêmico, com o horizonte B avermelhado com 

presença de argila (EMBRAPA, 2013). 

 Associado à presença de rochas pouco ácidas e à climas com acentuada 

estação seca. Possui elevada fertilidade e ocorre em áreas de relevo ondulado. 

Devido à sua textura argilosa, compactua-se quando seco. Possui altos teores de ferro 

em sua composição, principalmente nos horizontes superficiais (EMBRAPA, 2013). 

 Ao oeste, em porções da parte sul e nas margens do Rio Carreiro, a área 

apresenta o Neossolo Litólico Chernossólico. Este solo é caracterizado por ser raso, 

não ultrapassando 50 cm seus horizontes, associado a relevos com maior declive. 

Devido à pouco espessura, é um solo pedregoso, não propício para a prática agrícola. 

Na área estudada, possui um horizonte chernossólico, com a presença de solo 

avermelhado (EMBRAPA, 2013). 

 A região centro-leste, partes da região sul e a porção noroeste da área 

apresenta o Nitossolo Bruno Alumínico. Dos três tipos de solo, este é o com maior 

incidência na área.  

 Caracterizado pela cor marrom clara, a diferenciação de horizontes é pouco 

precisa. É um solo argiloso e ocorre em clima subtropical ou clima frio de altitude no 

sul do Brasil. Na área de estudo, apresenta teores elevados de alumínio.  

 

3.4 Evidências de ocupação pretérita 

 

 Em pesquisas realizadas anteriormente na área delimitada para este trabalho, 

conforme descrito no Capítulo 2, registrou-se a ocorrência de 4 sítios arqueológicos e 

2 locais com presença de vestígios, dentre trabalhos de pesquisa acadêmica e 

salvamento arqueológico. 

Afim de contextualizar estes registros realizados em pesquisas anteriores com 

os vestígios arqueológicos encontrados na área durante esta pesquisa, retoma-se as 

informações pertinentes aos sítios e locais já registrados. 
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Segundo registros do IPHAN-RS, o RS-081 (Figura 07), sob as coordenadas 

UTM 412370 L e 6809403 S, em Guaporé, apresentava a ocorrência de estruturas 

subterrâneas e semi-subterrâneas, sob número exato não registrado, além de material 

lítico lascado, também não especificado nos registros. Atualmente a área abriga um 

parque municipal, e o local vem sendo modificado por ações humanas por pelo menos 

50 anos. Os vestígios registrados pela equipe do Instituto Anchietano não podem mais 

ser localizadas. 

       Figura 07 - RS-081 em 2020. 

 

                 Fonte: Do autor (2020). 

O sítio RS-082 (Figura 08), sob as coordenadas UTM 412896 L e 6810672 S, 

em Guaporé, localiza-se em abrigo rochoso, em área rural do município de Guaporé. 

Segundo sua ficha de registro no IPHAN-RS, o sítio apresentava cerâmica Guarani e 

material lítico lascado. O local hoje abriga uma capela, onde anualmente ocorrem 

rituais religiosos, sendo que o local foi completamente descaracterizado pela ação 

humana. Não há mais vestígios de ocupação pré-colonial no local. 
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 Figura 08 - RS-082 em 2020. 

 

   Fonte: Do autor (2020). 

 

O RS-131 não foi localizado. As fichas de registro deste sítio no IPHAN-RS não 

apresentam coordenadas geográficas nem mesmo informações de estradas de 

acesso ou pontos de referência que permitam localizar este sítio. Foi registrado em 

1972, e de acordo com o registro, apresentava um conjunto de estruturas 

subterrâneas, sem número especificado, sobre um terraço. 

Na ocasião da construção das PCHs Caçador, Linha Emília e Cotiporã, o 

Centro de Ensino e Pesquisas Arqueológicas da Universidade de santa Cruz do Sul 

registrou o sítio RS-CR22, localizado em Guaporé, sob as coordenadas UTM 413400 

L e 6809730 S, à céu aberto, com incidências de material lítico lascado. Atualmente a 

área é usada para cultivo agrícola e pecuária.  

Em 2009, na ocasião da construção da linha de transmissão SE/Guaporé-

SE/Nova Prata, a equipe da CEPA-UNISC registrou 12 pontos com ocorrência de 

vestígios arqueológicos. Destes, dois situam-se na área de estudo, aqui denominados 

de PT1 e PT2. O PT1 (Figura 09) está sob as coordenadas UTM 412832 L e 6809879 

S, em Guaporé, próximo 40 metros da estação de distribuição de energia.  
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   Figura 09 - Torre de transmissão sobre o PT1. 

 

   Fonte: Do autor (2020). 

O local sofreu forte interferência, com a construção de uma torre de 

transmissão exatamente no local. O PT2 está localizado no mesmo terreno do RS-

CR22, sob as coordenadas 413360 L e 6809906 S, em Guaporé. Por estar localizado 

em área particular, solicitou-se ao proprietário permissão para adentrar a propriedade 

e fazer o registro fotográfico atual do sítio, porém a permissão foi negada. Desta forma, 

não se sabe o atual estado de preservação do sítio. 

 

3.5 Locais prospectados com vestígios arqueológicos 

 

 Durante as atividades se prospecção, de acordo com a metodologia adotada e 

seguida neste trabalho, foram localizados 23 locais com vestígios arqueológicos na 

área delimitada (Figura 10).     

 

 



61 
 

Figura 10 - Localização dos pontos com vestígios arqueológicos. 

 

     Fonte: Do autor (2020). 
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Optou-se por denominar estes locais como pontos com vestígios 

arqueológicos, uma vez que não foram realizadas atividades de escavação e a 

caracterização de sítio arqueológico requer um aprofundamento na análise destes 

locais.  

Em relação à nomenclatura destes locais, optou-se por usar a letra P (ponto) 

seguida de um número. Os números foram sendo atribuídos conforme estes locais 

foram sendo encontrados. 

 Foram constatados locais a céu aberto com ocorrência artefatos líticos. Não 

foram encontrados fragmentos de cerâmica, abrigos e casas subterrâneas. Os pontos 

encontrados encontram-se em sua maioria localizados nos compartimentos 

geográficos de vertentes e topos de morro. 
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Tabela 01 - Coordenadas dos Pontos prospectados. 

Ponto Município Coordenadas Geográficas 

P01 União da Serra 22J 394753 L e 6818035 S 

P02 Guaporé 22J 411860 L e 6815345 S 

P03 Guaporé 22J 412891 L e 6815230 S 

P04 Guaporé 22J 413350 L e 6815449 S 

P05 Guaporé 22J 412073 L e 6815839 S 

P06 Guaporé 22J 407254 L e 6814879 S 

P07 Guaporé 22J 418151 L e 6807512 S 

P08 Guaporé 22J 413383 L e 6811017 S 

P09 Guaporé 22J 414494 L e 6811118 S 

P10 Serafina Corrêa 22J 407488 L e 6819497 S 

P11 Serafina Corrêa 22J 407110 L e 6819371 S 

P12 União da Serra 22J 401719 L e 6818557 S 

P13 União da Serra 22J 396161 L e 6818232 S 

P14 União da Serra 22J 395702 L e 6818043 S 

P15 União da Serra 22J 394644 L e 6818034 S 

P16 União da Serra 22J 400139 L e 6813065 S 

P17 União da Serra 22J 401176 L e 6812243 S 

P18 União da Serra 22J 400037 L e 6812264 S 

P19 Serafina Corrêa 22J 415300 L e 6819464 S 

P20 Guaporé 22J 417860 L e 6818036 S 

P21 Guaporé 22J 417318 L e 6817940 S 

P22 Guaporé 22J 413553 L e 6817297 S 

P23 Guaporé 22J 413280 L e 6817541 S 

Fonte: Do autor (2020). 
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3.5.1 P01 

 

 O Ponto 01 (Figura 11) está localizado na margem direita do Rio Guaporé, a 

aproximadamente 70 metros de distância do rio, no município de União da Serra, sob 

as coordenadas UTM 394753 L e 6818035 S, a uma altitude de 323 metros. Está 

localizado a 70 metros de distância a leste do Ponto 15, sendo que os dois podem 

estar interligados. Classifica-se no compartimento geográfico de Fundo de Vale. 

      

Figura 11 - P01. 

 

Fonte: Do autor (2020). 

 

Geomorfologicamente situado na unidade da Serra Geral, apresenta como vegetação 

original a Floresta Estacional Decidual/Floresta Ombrófila Mista. Apesar de seu solo, 

classificado como Neossolo Litólico Chernossólico, ser pedregoso, hoje o local serve 

para prática agrícola. Apresenta declividade de aproximadamente 30 graus. 

 Os vestígios apresentam 4 pontas de flecha (Figura 12), de sílex, com 

aproximadamente 2,5 centímetros de comprimento e pedúnculo trapezoidal ou “rabo 
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de peixe” de aproximadamente 1 centímetro. Também foram localizadas inúmeras 

lascas (detritos) de sílex, medindo entre 0,5 e 1,5 centímetros. 

              

  Figura 12 - Pontas de flecha encontradas no Ponto 01. 

 

  Fonte: Do autor (2020). 

 

3.5.2 P02 

 

 O Ponto 02 (Figura 13) localiza-se no município de Guaporé, sob as 

coordenadas UTM 411860 L e 6815345 S, em topo de morro, a uma altitude de 557 

metros, distante 500 metros a sudeste do Ponto 05. 

 Originalmente coberto pela Floresta Estacional Decidual/Floresta Ombrófila 

Mista, atualmente o local é usado para a prática agrícola. Com declividade de 

aproximadamente 15 graus, situa-se a 270 metros de afluente do Rio Carreiro.  

 Quanto ao material encontrado, o local apresenta lascas bifaciais e um talhador 

de arenito (Figuras 14 e 15). 
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Figura 13 - P02.       Figura 14 - Material presente no P02. 

                   

Fonte: Do autor (2020).         Fonte: Do autor (2020). 

 

Figura 15 - Material presente no P02. 

 

Fonte: Do autor (2020). 
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3.5.3 P03 

 

 O Ponto 03 (Figura 16) está localizado no município de Guaporé, sob as 

coordenadas UTM 412891 L e 6815230 S. Situa-se no compartimento geográfico topo 

de morro, a 589 metros de altitude, com excelente visibilidade. Está a 700 metros de 

distância de afluente do Rio Carreiro mais próximo.  

    Figura 16 - P03. 

 

   Fonte: Do autor (2020). 

 

O ponto mais próximo do Ponto 03 é o Ponto 04, distante 500 metros a noroeste. 

Apresenta declividade de aproximadamente 15 graus e sua vegetação original é a 

Floresta Estacional Decidual/Floresta Ombrófila Mista.  

 No local foi encontrado um núcleo unifacial com negativos de lascamento 

(Figura 17).  
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 Figura 17 - Material encontrado no P03. 

 

 Fonte: Do autor (2020). 

 

3.5.4 P04 

 

 O Ponto 04 (Figura 18) está localizado sob as coordenadas UTM 413350 L e 

6815449 S, no município de Guaporé. Classificado no compartimento geográfico 

vertente, apresenta declividade de aproximadamente 15 graus e altitude de 566 

metros. Está 400 metros a oeste de um afluente do Rio Carreiro. 
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Figura 18 - P04 

 

   Fonte: Do autor (2020). 

 

O solo classifica-se como nitossolo bruno alumínico, e a vegetação original é a 

Floresta Estacional Decidual/Floresta Ombrófila Mista. Atualmente, o local é usado 

para a prática agrícola.  

 No Ponto 04 foi localizado um pequeno núcleo de calcedônia, com marcas de 

lascamento. Também um bloco de arenito e um talhador bifacial de arenito (Figura 

19), medindo aproximadamente 28 centímetros. 
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   Figura 19 - Material encontrado no P04. 

 

   Fonte: Do autor (2020). 

3.5.5 P05 

 

 O Ponto 05 localiza-se no município de Guaporé, sob as coordenadas UTM 

412073 L e 6815839 S, em topo de morro, com altitude de 609 metros. Está a 550 

metros à direita de um afluente do Rio Carreiro e 500 metros de distância, ao norte do 

Ponto 02. 

 A cobertura vegetal original é a Floresta Estacional Decidual/Floresta Ombrófila 

Mista, porém atualmente pratica-se agricultura no local. Apresenta declividade de 

aproximadamente 15 graus. 

 Encontrou-se um material lítico, uma lasca cortical de aproximadamente 13,5 

centímetros, com retoques em uma das faces (figura 20).  
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Figura 20 - Material encontrado no P05. 

 

                                   Fonte: Do autor (2020). 

 

3.5.6 P06 

 

 O Ponto 06 (Figura 21) está localizado no município de Guaporé, sob as 

coordenadas UTM 407254 L e 6814879 S, no compartimento geográfico vertente. 

Com altitude de 520 metros e declividade de aproximadamente 15 graus, está a 130 

metros ao sul de um afluente do Rio Guaporé.  
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  Figura 21 - P06. 

 

     Fonte: Do autor (2020). 

 

 Este ponto encontra-se distante dos demais, sendo que os pontos mais 

próximos são o conjunto Ponto 02/05, 4,6 km a leste, o conjunto de pontos 10/11, 4,6 

km ao norte e o conjunto de pontos 16/17, 7 km a oeste.  

 No local foram encontradas lascas de arenito e basalto, com medidas entre 7 e 

15 centímetros e um talhador bifacial de arenito (Figura 22), com 16 centímetros de 

comprimento.    
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Figura 22 - Material encontrado no P06. 

 

Fonte: Do autor (2020). 

 

3.5.7 P07 

 

 O Ponto 07 localiza-se sob as coordenadas UTM 418151 L e 6807512 S, no 

município de Guaporé. Situa-se em topo de morro, com altitude de 459 metros, e 

distante 610 metros ao sul de um afluente do Rio Guaporé. Possui superfície plana, e 

a vegetação original é a Floresta Estacional Decidual/Floresta Ombrófila Mista.  

 Assim como o Ponto 06, apresenta-se isolado dos demais pontos, sendo que é 

o ponto mais ao sul encontrado durante as prospecções. Os pontos mais próximos 

são o conjunto de pontos 08/09, localizados 5,5 km ao noroeste.  

 No Ponto 07 foi encontrado um bloco de arenito lascado, com 13 centímetros 

de comprimento (Figura 23) e lascas detríticas. 
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Figura 23 - Material encontrado no P07. 

 

Fonte: Do autor (2020). 

 

3.5.8 P08 

 

 O Ponto 08 está situado no município de Guaporé, sob as coordenadas UTM 

413383 L e 6811017 S, em fundo de vale, 40 metros ao norte de um afluente do Rio 

Carreiro, com altitude de 396 metros e distante 1.100 metros a oeste do Ponto 09. 

Apresenta declividade de aproximadamente 15 graus.  

 No Ponto 09 encontrou-se 9 vestígios líticos, entre núcleos e lascas basálticas, 

com comprimento de 7 a 25 centímetros e inúmeras pequenas lascas, detritos (Figura 

24). 
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                             Figura 24 - Material encontrado no P08. 

 

                              Fonte: Do autor (2020) 

 

3.5.9 P09 

 

 O Ponto 09 localiza-se no município de Guaporé, sob as coordenadas UTM 

414494 L e 6811118 S, em vertente, com declividade de aproximadamente 15 graus 

e altitude de 409 metros.  

 A vegetação original é a Floresta Estacional Decidual/Floresta Ombrófila Mista, 

porém atualmente o local é usado para a pecuária. O local está poucos metros à oeste 

de um pequeno curso de água, afluente do Rio Carreiro.  

 Os vestígios encontrados no local são lascas basálticas, em sua maioria lascas 

corticais, com retoques em uma das faces (Figuras 25 e 26).  
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Figura 25 - Material encontrado no P09.           Figura 26 - Material encontrado no P09. 

                   

Fonte: Do autor (2020).                    Fonte: Do autor (2020). 

 

3.5.10 P10 

 

 O Ponto 10 (Figura 27) está situado no município de Serafina Corrêa, 

sob as coordenadas UTM 407488 L e 6819497 S, no compartimento geográfico 

vertente, a uma altitude de 564 metros e com declividade de aproximadamente 15 

graus. Está na margem oeste de um afluente do Rio Guaporé, aproximadamente 30 

metros. O Ponto 11 está a 400 metros na direção oeste.  
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Figura 27 - P10 

 

Fonte: Do autor (2020). 

 

 Diferentemente dos demais pontos encontrados, que estão inseridos na 

Floresta Estacional Decidual/Floresta Ombrófila Mista, este, juntamente ao Ponto 11 

localiza-se na Floresta Ombrófila Mista. Atualmente o local é usado para prática 

agrícola.  

 O Ponto 10 apresenta núcleos basálticos bipolares, com comprimentos entre 

17 e 20 centímetros (Figura 28), além de seixos basálticos com retoques, com 

medidas de 4 a 6 centímetros de comprimento e lascas de inúmeros tamanhos. 
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Figura 28 - Material encontrado no P10. 

 

Fonte: Do autor (2020). 

 

3.5.11 P11 

 

 O Ponto 11 (Figura 29) está localizado nas coordenadas UTM 407110 L e 

6819371 S, no município de Serafina Corrêa, a 400 metros oeste do Ponto 10, em 

uma vertente com inclinação de aproximadamente 15 graus e altitude de 575 metros. 

  

 

 

 

 



79 
 

Figura 29 - P11. 

 

          Fonte: Do autor (2020). 

 

Assim como o Ponto 10, sua vegetação original é a Floresta Ombrófila Mista, porém 

o local é usado para agricultura. O solo de ambos os pontos (10 e 11) é o Chernossolo 

Argilúvico Férrico, propicio para a prática agrícola. A oeste do Ponto 11, encontra-se 

um afluente do Rio Guaporé, distante 240 metros.  

 Encontrou-se um núcleo basáltico bipolar, de aproximadamente 21 centimetros 

de comprimento, blocos basálticos com retiradas unifaciais (Figura 30), lascas 

corticais basálticas e um talhador unifacial (Figura 31), também de basalto. 
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Figura 30 - Material encontrado no P11.           Figura 31 - Material encontrado no P11. 

                   

Fonte: Do autor (2020).         Fonte: Do autor (2020). 

 

3.5.12 P12 

 

 O Ponto 12 (Figura 32) localiza-se no município de União da Serra, sob as 

coordenadas UTM 401719 L e 6818557 S, no compartimento geográfico vertente, em 

local plano, a uma altitude de 474 metros. Está situado a 400 metros na direção leste 

de um afluente do Rio Guaporé. 
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 Figura 32 - P12 

 

  Fonte: Do autor (2020). 

 

Em relação à distância dos demais pontos, encontra-se isolado, sendo que o 

Ponto 11 está a 5,4 km direção leste e o Ponto 13, 5,6 km na direção oeste. A 

vegetação original é a Floresta Estacional Decidual/Floresta Ombrófila Mista e 

atualmente o local é usado para a prática agrícola. 

 Encontrou-se um único vestígio no Ponto 12, um talhador bifacial, de arenito 

silicificado, com 18 centímetros de comprimento (Figura 33). 
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Figura 33 - Material encontrado no P12. 

 

Fonte: Do autor (2020). 

 

3.5.13 P13 

 

 O Ponto 13 (Figura 34) está situado no município de União da Serra, sob as 

coordenadas UTM 396161 L e 6818232 S, em topo de morro, com excelente 

visibilidade da área em seu entorno, a uma altitude de 569 metros e declividade de 

aproximadamente 30 graus.  
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             Figura 34 - P13 

 

                      Fonte: Do autor (2020). 

 

 O solo é classificado como Neossolo Litólico Chernossólico e apresenta uma 

enorme quantidade de pedras e pedregulhos basálticos soltos (Figura 35), uma ótima 

fonte de matéria prima para a fabricação de artefatos líticos. Distante 660 metros ao 

sul, encontra-se um afluente do Rio Guaporé. 

 No local foram encontrados blocos com retiradas e lascas uni e bifaciais com 

retoques (Figura 36). 
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Figura 35 - solo do P13.             Figura 36 - Material encontrado no P13. 

                 

Fonte: Do autor (2020).        Fonte: Do autor (2020). 

 

3.5.14 P14 

 

 O Ponto 12 (Figura 37) localiza-se no município de União da Serra, sob as 

coordenadas UTM 395702 L e 6818043 S, em topo de morro, com altitude de 520 

metros e declividade de aproximadamente 30 graus.  
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   Figura 37 - P14 

 

                Fonte: Do autor (2020). 

 

 Encontra-se 500 metros a oeste do Ponto 13, e assim como o ponto mais 

próximo, apresenta solo pedregoso. Ao sul, a uma distancia de 600 metros, encontra-

se um afluente do Rio Guaporé. 

 No local foram encontrados dois núcleos de arenito silicificado lascado (Figura 

38), com aproximadamente 6 centímetros de comprimento. 
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Figura 38 - Material encontrado no P14. 

 

                                Fonte: Do autor (2020). 

 

3.5.15 P15 

 

 O Ponto 15 (Figura 39) situa-se nas coordenadas UTM 394644 L e 6818034 S, 

no município de União da Serra, em fundo de vale. Trata-se de uma cascalheira, na 

margem direita do Rio Guaporé, situada em local próximo ao Ponto 01, a uma altitude 

de 322 metros. 
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  Figura 39 - P15. 

 

         Fonte: Do autor (2020). 

 

 O local representa uma fonte de matéria prima para a confecção de artefatos 

líticos. Foi encontrado um talhador unifacial de aproximadamente 17 centímetros de 

comprimento (Figura 40). 

Figura 40 - Material encontrado no P15. 

 

                                        Fonte: Do autor (2020). 
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3.5.16 P16 

 

 O Ponto 16 está localizado no município de União da Serra, sob as 

coordenadas UTM 400139 L e 6813065 S, em topo de morro, a uma altitude de 501 

metros e declividade de aproximadamente 15 graus. 

 Na direção oeste, a uma distância de 580 metros, encontra-se um afluente do 

Rio Guaporé. Ao sul, distante 800 metros, encontra-se o Ponto 18 e a 1,3 km sudeste 

está o Ponto 17. O local atualmente é usado para agricultura. 

 No Ponto 16 foram encontrados blocos e lascas areníticas com marcas de 

retiradas (Figura 41). 

 

Figura 41 - Material encontrado no P16. 

 

Fonte: Do autor (2020). 
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3.5.17 P17 

 

 O Ponto 17 (Figura 42) localiza-se no município de União da Serra, sob as 

coordenadas UTM 401176 L e 6812243 S. Seu compartimento geográfico é vertente 

e está a 342 metros de altitude. Com declividade de aproximadamente 15 graus, está 

a 130 metros a leste de um afluente do Rio Guaporé. Encontra-se a 1,3 km do Ponto 

16 e 1,1 km do Ponto 18. 

 No local encontram-se núcleos basálticos uni e bipolares, de até 30 centímetros 

de comprimento; lascas detríticas e instrumentos sem forma definida com marcas de 

lascamento (Figura 43). 

 

 

  Figura 42 - P17. 

 

                Fonte: Do autor (2020). 
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Figura 43 - Material encontrado no P17. 

 

  Fonte: Do autor (2020). 

 

3.5.18 P18 

 

 O Ponto 18 localiza-se no município de União da Serra, sob as coordenadas 

UTM 400037 L e 6812264 S, em vertente, a uma altitude de 377 metros e declividade 

de aproximadamente 15 graus. Está localizado à margem direita, 65 metros, de um 

afluente do Rio Guaporé. 

 No local foi encontrado um bloco arenítico com sinais de lascamento em uma 

das faces (Figura 44). 
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Figura 44 - Material encontrado no P18. 

 

                                    Fonte: Do autor (2020). 

 

3.5.19 P19 

 

 O Ponto 19 (Figura 45) situa-se no município de Serafina Corrêa, sob as 

coordenadas UTM 415300 L e 6819464 S, em topo de morro, com altitude de 574 

metros e declividade de aproximadamente 15 graus.  
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Figura 45 - P19. 

 

            Fonte: Do autor (2020). 

 

 Está 390 metros ao norte de um afluente do Rio Carreiro. Seu solo, classificado 

como Nitossolo Bruno Alumínico é avermelhado e apresenta grande incidência de 

rochas. Os Pontos 20 e 21 estão a uma distancia de 2,7 km na direção sudeste, 

enquanto os Pontos 22 e 23 estão 2,7 km na direção sudoeste. 

 No Ponto 19, encontrou-se 10 vestígios, de basalto e arenito. Quanto à tipologia 

do material, há blocos uni e bipolares e lascas de preparação e detríticas (Figuras 46 

e 47). 
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Figura 46 - Material encontrado no P19.           Figura 47 - Material encontrado no P19. 

                 

Fonte: Do autor (2020).      Fonte: Do autor (2020). 

 

3.5.20 P20 

 

 O Ponto 20 (Figura 48) está situado no município de Guaporé, sob as 

coordenadas UTM 417860 L e 6818036 S, em topo de morro, a uma altitude de 493 

metros e declividade de aproximadamente 15 graus. Sua vegetação original é a 

Floresta Estacional Decidual/Floresta Ombrófila Mista, porém atualmente o local é 

usado para cultivo agrícola. Situa-se 520 metros ao sul do Rio Carreiro, e está 550 

metros a leste do Ponto 21. 
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Figura 48 - P20. 

 

             Fonte: Do autor (2020).      

 No local foram encontradas lascas corticais areníticas e um talhador bifacial 

com aproximadamente 12 centímetros de comprimento (Figura 49). 

Figura 49 - Material encontrado no P20. 

 

     Fonte: Do autor (2020). 
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3.5.21 P21 

 

 O Ponto 21 situa-se sob as coordenadas UTM 417318 L e 6817940 S, no 

município de Guaporé. Seu compartimento geográfico é topo de morro, e apresenta 

altitude de 496 metros e declividade de aproximadamente 15 graus. Está a 550 metros 

ao oeste do Ponto 20 e 380 metros a nordeste de um afluente do Rio Carreiro. O 

Ponto 21 encontra-se protegido por uma vegetação florestal, sendo que é um dos 

poucos lugares encontrados onde não é praticada atividade agrícola.  

 Dentre os vestígios, encontrou-se blocos, lascas e instrumentos pontiagudos, 

constituídos por lascas ou blocos de arenito (Figuras 50 e 51). 

 

 

Figura 50 - Material encontrado no P21.           Figura 51 - Material encontrado no P21. 

                  

Fonte: Do autor (2020).        Fonte: Do autor (2020). 
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3.5.22 P22 

 

 O Ponto 22 (Figura 52) encontra-se sob as coordenadas UTM 413553 L e 

6817297 S, no município de Guaporé, em uma vertente, a 495 metros de altitude, com 

declividade de aproximadamente 30 graus, a uma distância de 50 metros de um 

afluente do Rio Carreiro. 

   Figura 52 - P22. 

 

  Fonte: Do autor (2020). 

 Sua vegetação original é a Floresta Estacional Decidual/Floresta Ombrófila 

Mista, e seu solo é o Nitossolo Bruno Alumínico, propicio para a atividade agrícola, o 

que ocorre atualmente no local. 

 Dentre os vestígios, encontrou-se lascas areníticas uni e bifaciais, seixos com 

lascamentos unifaciais, e blocos com lascamentos uni e bifaciais (Figuras 53 e 54). 
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Figura 53 - Material encontrado no P22.           Figura 54 - Material encontrado no P22. 

                  

Fonte: Do autor (2020).       Fonte: Do autor (2020). 

 

3.5.23 P23 

 

 O Ponto 23 (Figura 55) está situado no município de Guaporé, sob as 

coordenadas UTM 413280 L e 6817541 S, em vertente, a 487 metros de altitude e 

com declividade de aproximadamente 30 graus. Está a 50 metros na direção oeste de 

um afluente do Rio Carreiro, e 350 metros na direção noroeste do Ponto 22.  
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Figura 55 – P23. 

 

              Fonte: Do autor (2020). 

 

 No local foram encontradas lascas basálticas de medidas entre 11 e 15 

centímetros e blocos de até 17 centímetros, com retiradas (Figuras 56 e 57). 

Figura 56 - material encontrado no P23.        Figura 57 - material encontrado no P23. 

                            

Fonte: Do autor (2020).               Fonte: Do autor (2020). 
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Percebe-se que os 23 pontos com presença de vestígios arqueológicos 

encontrados na área entre os rios Guaporé/RS e Carreiro/RS apresentam grande 

variabilidade de materiais, compartimentos geográficos e características ambientais. 

No Capítulo 4 serão discutidas algumas questões acerca das evidências e de seus 

locais a partir dos dados obtidos. 
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4 DISCUSSÃO DAS EVIDÊNCIAS DA ÁREA ENTRE OS RIOS 

GUAPORÉ/RS E CARREIRO/RS 

 

 

A relação entre grupos humanos e seu ambiente está intrinsicamente ligada a 

fatores simbólicos e de subsistência. Apesar do significado simbólico das escolhas de 

lugares e paisagens, uma análise processual destes fatores através da investigação 

arqueológica resulta em parâmetros de ocupação. 

 Desta forma, busca-se a partir de agora, agrupar os dados apresentados no 

Capítulo 3, com o objetivo de interpretar as características, padrões e diferenças dos 

cenários dos pontos prospectados nesta pesquisa. Este exercício possibilitará uma 

aproximação das paisagens e dos padrões de ocupação existentes na área entre os 

Rios Guaporé/RS e Carreiro/RS. Sendo assim, vale-se de informações coletadas nos 

pontos de interesse arqueológico encontrados na área com presença de vestígios 

materiais, relacionadas com bibliografias acerca das ocupações pretéritas presentes 

em áreas próximas à da pesquisa. 
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4.1 Considerações do ambiente 

 

 Conforme evidenciado no Capítulo 3 deste trabalho, foram encontrados e 

registrados 23 pontos com vestígios arqueológicos na área entre os Rios Guaporé/RS 

e Carreiro/RS. Todos os 23 pontos estão associados a locais à céu aberto, embora 

tenha-se conhecimento de abrigos na área e que pesquisas anteriores tenham 

registrado 1 sítio em abrigo. 

 Em relação à altitude (Figura 58), a área apresenta cotas entre 200 metros em 

alguns pontos próximos ao Rio Carreiro e 700 metros na região sudeste, sendo que 

os pontos com vestígios materiais ocorrem entre 322 metros (Ponto 15) e 609 metros 

(Ponto 05). 
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Figura 58 - Altitude dos pontos. 

 

      Fonte: Do autor (2020). 
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Dos 23 pontos, 21 estão em área de transição entre a Floresta Estacional 

Decidual e Floresta Ombrófila Mista, enquanto 2 pontos (Ponto 10 e Ponto 11) situam-

se em área de Floresta Ombrófila Mista (Figura 59). Este cenário fitoecológico não 

reflete a realidade, uma vez que houve alterações climáticas entre períodos mais frios 

e mais quentes, úmidos e secos nos últimos 12.000 anos9, o que alterou a fisionomia 

da área (BEHLING, 2002; DIAS, 2012). De toda forma, a Floresta Estacional Decidual 

e a Floresta Ombrófila Mista apresentam características favoráveis à obtenção de 

recursos alimentícios, medicinais e para a fabricação de artefatos para os grupos que 

habitavam a área, além da presença da Araucaria angustifólia por toda sua extensão, 

que constituía-se em uma rica fonte de alimento (SCHMITZ e BECKER, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Período das datações existentes no território do Rio Grande do Sul. 
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Figura 59 - Vegetação dos pontos. 

 

Fonte: Do autor (2020). 
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Em relação ao compartimento topográfico, destaca-se a presença dos pontos 

com vestígios em vertentes, totalizando 10 pontos, e topos de morro, também 10 

pontos. Apenas 3 pontos estão classificados como em fundo de vale, e nenhum ponto 

foi encontrado no setor de divisor de bacia. Os pontos situados em vertente estão em 

altitudes entre 342 metros e 575 metros e com distâncias acima de 30 metros de 

cursos de água, e apresentam declividades entre 15 e 30 graus. Já os pontos situados 

em topo de morro, apresentam altitudes superiores a 459 metros, com ampla 

visibilidade das regiões mais baixas, distâncias superiores a 270 metros de cursos de 

água e apresentam a possibilidade de obtenção de matérias-primas para fabricação 

de artefatos líticos, associadas principalmente à afloramentos basálticos. Os pontos 

01, 08 e 15 estão em fundo de vale próximos a cursos d’água que apresentam 

recursos abundantes para obtenção de matéria-prima lítica. 

 Deve-se lembrar que a presença e classificação dos pontos nestes 

compartimentos geográficos deve ser relativizada, visto que áreas propícias à 

atividade agrícola geralmente apresentam vantagens para a observação de vestígios 

arqueológicos, ao contrário de áreas florestadas, onde o acúmulo de detritos vegetais 

dificultam a observação de vestígios e estruturas. Entretanto, a preservação de sítios 

a céu aberto é rara (CABRAL, 2005). Estes locais podem gerar uma grande área de 

dispersão material em função das atividades realizadas (DIAS, 2003). 

Quanto à pedologia, 14 pontos estão situados sobre o Nitossolo Bruno 

Alumínico, 5 sobre o Neossolo Litólico Chernossólico e 4 sobre o Chernossolo 

Argilúvico Férrico (Figura 60). Conforme evidenciado nas atividades de campo, o 

Nitossolo Bruno Alumínico é um solo argiloso, seco, de coloração bruna avermelhada. 

Não foi realizada análise do solo para esta pesquisa, porém a bibliografia pertinente o 

descreve como um solo derivado de rochas eruptivas basálticas, com fertilidade 

natural muito baixa, de forte acidez, com necessidade de correção da acidez para a 

atividade agrícola.  
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Figura 60 - Pedologia dos pontos. 

 

Fonte: Do autor (2020). 
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Já o Neossolo Litólico Chernossólico, como evidenciado nas atividades de 

campo, apresenta-se como um solo raso, muito pedregoso, com rochas em 

decomposição. Apesar de apresentar boa fertilidade natural, a pouca profundidade e 

a alta pedregosidade são fatores limitantes para a prática agrícola. Por fim, o 

Chernossolo Argilúvico Férrico, que se desenvolve sobre rochas básicas, apresenta 

perfil pouco profundo e rochas, principalmente na superfície. Trata-se de um solo 

altamente fértil, apesar de a presença excessiva de rochas em determinados lugares 

dificultar a atividade agrícola. 

 

4.2 Considerações arqueológicas 

 

Dias (2003) sugere um sistema de assentamento caçador coletor com presença 

de unidades habitacionais relacionados à abrigos sob rocha e locais com 

funcionalidade específica, com duas atividades distintas: extração de matéria-prima e 

simbologia do grupo. De acordo com a autora, locais destinados à extração de 

matéria-prima estão associados a afloramentos rochosos ou ao longo de cursos de 

água que concentrem seixos ou derivados do arraste fluvial. Em contrapartida, os 

locais simbólicos estão associados a pinturas rupestres ou abrigos sob rocha. 

O Ponto 01 apresenta vestígios associados à grupos caçadores coletores 

(pontas de flecha e lascas). Além disso, está a 70 metros da margem direita do Rio 

Guaporé, e poucos metros distante do Ponto 15, uma cascalheira na beira do mesmo 

rio. Presume-se que os dois pontos estejam interligados, devido à sua proximidade e 

características. Partindo-se desta perspectiva, percebe-se uma afinidade destes dois 

pontos com os dados apresentados pela autora em relação à funcionalidade destes 

espaços como um possível local de obtenção e fabricação de artefatos líticos 

associado a grupos caçadores coletores.  

Dias (2003) ainda afirma que os sistemas de assentamento de grupos 

caçadores coletores das áreas com floresta apresentam três características. A 

primeira seria a alta mobilidade destes grupos, o que demandaria um amplo território. 

A segunda está associada às estratégias de mobilidade destes grupos, que 

envolveriam a potencialização da capacidade produtiva do ambiente e a manutenção 
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dos vínculos sociais entre os bandos que faziam parte de uma mesma afiliação e 

compartilhavam o mesmo território. Por fim, a terceira característica desta alta 

mobilidade refletiria-se em breves intervalos de ocupação, o que geraria vestígios 

dispersos e pouco densos na paisagem. 

Desta forma, pode-se deduzir que a ocorrência destes vestígios específicos, 

evidenciados apenas em um dos pontos prospectados, possa estar relacionada, além 

da antropização da área no último século, também a alta mobilidade dos grupos e 

dispersão de seus vestígios na paisagem.  

Apesar de não se ter evidenciado abrigos rochosos que pudessem reforçar a 

ideia da presença de grupos caçadores coletores na área durante as prospecções, 

deve-se lembrar do sítio RS-082, registrado em Guaporé, o qual trata-se de um abrigo 

rochoso. Também salienta-se que há registros de abrigos relacionados à grupos 

caçadores coletores na Bacia do Rio Forqueta (WOLF 2012; 2016). Pela proximidade 

das áreas, pode-se pensar em locais com funcionalidades diferentes para estes 

grupos. 

Em relação aos vestígios encontrados na área, todos os pontos evidenciaram 

material lítico, basáltico ou arenítico e em poucos casos provenientes de outros tipos 

rochosos, e quanto à sua tipologia, percebeu-se grande variedade, de blocos a lascas, 

em diferentes estados de desenvolvimento das peças, ou seja, desde detritos até 

ferramentas com formas precisas. 

O que chama a atenção é a ausência de evidências cerâmicas na área. Apesar 

de tratar-se de um trabalho onde as atividades de campo realizadas foram de caráter 

prospectivo, ou seja, sem escavação, não houve nem mesmo relatos dos agricultores 

proprietários das terras quando questionados sobre evidências cerâmicas.  

Entretanto, deve-se ressaltar que pesquisas anteriores descrevem a ocorrência 

de cerâmica Guarani na área. O sítio RS-082, registrado por Guilherme Naue em 

1972, apresenta em sua descrição nas fichas do IPHAN-RS a presença de material 

cerâmico Guarani, apesar de não apresentar maiores descrições das evidências. 

Pode-se levantar ao menos duas hipóteses em relação a esta ausência de 

evidências cerâmicas. Em primeiro lugar, a antropização dos locais investigados, 

muitos deles usados para a prática agrícola, pode ter descaracterizado a área e ou 
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destruído evidências nos níveis superficiais, sendo necessária atividade de escavação 

para que estas evidências apareçam. 

Em relação a esta possível descaracterização da área, lembra-se que além dos 

fatores antrópicos, também os fatores naturais podem ter contribuído para que as 

evidências não tenham sido localizadas. Milder (2000), por exemplo, ressalta que 

evidências líticas e cerâmicas de menor densidade podem ser transportados pelas 

cheias dos rios e acabam sendo depositadas em outros locais. 

Em segundo lugar, percebeu-se algumas características relevantemente 

distintas na área entre o Rio Guaporé/RS e o Carreiro/RS, em relação a locais onde a 

presença, principalmente de grupos horticultores Guarani, é evidenciada. 

Wolf (2012; 2016) ressalta a presença de sítios relacionados a grupos 

ceramistas Guarani na Bacia do Rio Forqueta em altitudes entre 38 metros e 166 

metros, enquanto Kreutz (2008) apresenta uma altitude média de 64,56 metros para 

locais com potencialidade para ocorrência de grupos horticultores Guarani no Vale do 

Taquari.  

Na Bacia do Rio Forqueta (WOLF, 2012), os sítios relacionados aos grupos 

horticultores Guarani apresentam-se principalmente ao longo de planícies de 

inundação e nas bases das vertentes, distantes em média 50 metros das margens do 

Rio Forqueta. 

Outro ponto a se destacar é a característica pedológica da área. Wolf (2012) 

afirma que os sítios Guarani da Bacia do Rio Forqueta concentram-se sob o 

Chernossolo Háplico Órtico, um tipo de solo fértil quimicamente (STRECK et. al, 2008) 

e que devido à característica horticultora dos grupos Guarani, a alta fertilidade deste 

solo permitiria uma ampla utilização das planícies de inundação às margens do rio 

para ocupação. 

Ocorre que na área pesquisada neste trabalho, o solo do tipo Chernossolo 

ocorre apenas em uma porção do centro-norte da área, sendo que nas áreas de fundo 

de vale, tanto nas margens do Rio Guaporé quanto na do Rio Carreiro, o solo presente 

é o Neossolo Litólico Chernossólico, caracterizado por ser raso e pedregoso, e apesar 

de fértil, não propício à prática agrícola devido à alta pedregosidade. Além disso, a 

menor altitude registrada nas planícies de inundação da área pesquisada é de 219 
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metros. Ou seja, tanto as altitudes quanto às características do solo diferem do padrão 

encontrado para ocupações Guarani em regiões próximas.  

Todavia, não se descarta a presença destes grupos na área pesquisada. Santi 

(2009) descreve sítios relacionados à presença Guarani, no Vale do Rio Soturno, em 

encostas e topos de morro. Segundo a autora, naquela região as alterações do terreno 

permitem situar os sítios em áreas distantes das cheias dos rios e com uma boa 

visualização das áreas no entorno. A área entre os Rios Guaporé/RS e Carreiro/RS 

apresentou a maioria de seus vestígios nestes compartimentos geográficos. 

Além disso, os pontos 06, 10, 11 e 12 situam-se em vertentes e estão sobre o 

Chernossolo Argilúvico Férrico, propício para o desenvolvimento agrícola. Estes 

pontos apresentam a ocorrência de lascas, blocos, núcleos e talhadores, de arenito e 

basalto.  

Quanto aos artefatos líticos Guarani, De Masi e Schmitz (1987) citam uma 

significativa diversidade de peças em pesquisa realizada no nordeste do Rio Grande 

do Sul. Os autores citam a ocorrência de núcleos, lascas, furadores, pontas de projétil, 

bifaces, talhadores, entre outros. 

Fiegenbaum (2009) contribui de forma significativa em relação ao material lítico 

Guarani. O autor afirma que o material lítico associado a grupos Tupiguarani é 

tradicionalmente descrito com escassez de detalhes. Artefatos como talhadores e 

bifaces, geralmente associados a grupos caçadores coletores, ocorrem de forma 

abundante em sua pesquisa, em um sítio de contexto Tupiguarani. 

Hoeltz (2005) afirma existirem duas classes de artefatos, uma relacionada a 

atividades domésticas e outra ao manejo e exploração ambiental. A variabilidade dos 

artefatos, conforme Dias e Hoeltz (2010, p.49), está relacionada à funcionalidade de 

cada espaço. Conforme os autores, 

[os artefatos] podem estar associados ao contexto doméstico, caracterizando 
os sítios lito-cerâmicos, ou a áreas de atividades específicas situadas além 
do perímetro das aldeias relacionadas às práticas de cultivo ou à exploração 
dos afloramentos rochosos, caracterizando sítios onde apenas os vestígios 
líticos estão presentes. 

 

Sendo assim, devido às características da altitude e do solo da área mostrarem-

se distintas daquelas onde ocorre a presença de sítios relacionados a grupos 
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horticultores Guarani, pode-se trabalhar com a hipótese de não ter havido uma 

ocupação efetiva destes grupos na área. Porém, pode-se tratar de um espaço onde 

estes grupos transitavam e praticavam atividades específicas. 

Outro importante fator percebido na investigação da área foi a ausência de 

estruturas subterrâneas durante as prospecções. De acordo com os registros do 

IPHAN-RS, o sítio RS-081, registrado em 1971 e hoje descaracterizado, apresentava 

estruturas subterrâneas e semi-subterrâneas, além de material lítico, enquanto o sítio 

RS-131 (não localizado por falta de informações) continha um conjunto de estruturas 

subterrâneas (não especificado) sobre um terraço. 

Porém, as intensivas buscas por estruturas subterrâneas, principalmente na 

área de divisor de bacia, onde normalmente ocorrem estas evidências, não resultaram 

na ocorrência destas. 

 Corteletti (2008) estabeleceu para a região de Caxias do Sul/RS altitudes entre 

688 metros e 959 metros para sítios com presença de estruturas subterrâneas, sendo 

que mais de 50% destes estão em altitudes entre 751 metros e 850 metros. Beber 

(2004) por sua vez, afirma que quase a totalidade (99%) dos sítios com presença de 

estruturas subterrâneas localizam-se em altitudes superiores a 400 metros, com 

concentração em cotas entre 800 metros e 1.000 metros de altitude. 

 Na Bacia Hidrográfica do Rio Forqueta, Wolf (2012; 2016) identificou sítios 

associados a grupos Proto-Jê e Jê Meridional, com a presença de estruturas 

subterrâneas localizadas em altitudes entre 579 metros e 734 metros, com média de 

672 metros. O autor ainda afirma que estes dados condizem com os dados 

apresentados por outros trabalhos em relação ao sistema de assentamento Proto-Jê 

no sul do Brasil. 

 Na área entre os Rios Guaporé/RS e Carreiro/RS, as cotas máximas de altitude 

não ultrapassam os 700 metros, sendo que dos pontos com vestígios arqueológicos 

encontrados durante a pesquisa, o ponto de maior altitude é o Ponto 05, com altitude 

de 609 metros. Os demais pontos localizados em topo de morro apresentam altitudes 

que variam entre 459 metros e 589 metros, com uma média de altitude de 536,7 

metros. Já os pontos em vertente, onde também há a ocorrência de estruturas 

subterrâneas (WOLF, 2012), apresentam altitudes entre 342 metros e 575 metros, 
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com média de 480,9 metros (Tabela 02). Ou seja, a área apresenta altitudes menores 

em relação ao padrão de sítios com ocorrência de estruturas subterrâneas. 

Tabela 02 - Altitude e compartimento geográfico dos pontos. 

Ponto Altitude Compartimento geográfico Coordenadas Geográficas 

P01 323 metros Fundo de Vale 22J 394753 L e 6818035 S 

P02 557 metros Topo de Morro 22J 411860 L e 6815345 S 

P03 589 metros Topo de Morro 22J 412891 L e 6815230 S 

P04 566 metros Vertente 22J 413350 L e 6815449 S 

P05 609 metros Topo de Morro 22J 412073 L e 6815839 S 

P06 520 metros Vertente 22J 407254 L e 6814879 S 

P07 459 metros Topo de Morro 22J 418151 L e 6807512 S 

P08 396 metros Fundo de Vale 22J 413383 L e 6811017 S 

P09 409 metros Vertente 22J 414494 L e 6811118 S 

P10 564 metros Vertente 22J 407488 L e 6819497 S 

P11 564 metros Vertente 22J 407110 L e 6819371 S 

P12 474 metros Vertente 22J 401719 L e 6818557 S 

P13 569 metros Topo de Morro 22J 396161 L e 6818232 S 

P14 520 metros Topo de Morro 22J 395702 L e 6818043 S 

P15 322 metros Fundo de Vale 22J 394644 L e 6818034 S 

P16 501 metros Topo de Morro 22J 400139 L e 6813065 S 

P17 342 metros Vertente 22J 401176 L e 6812243 S 

P18 377 metros Vertente 22J 400037 L e 6812264 S 

P19 574 metros Topo de Morro 22J 415300 L e 6819464 S 

P20 493 metros Topo de Morro 22J 417860 L e 6818036 S 

P21 496 metros Topo de Morro 22J 417318 L e 6817940 S 

P22 495 metros Vertente 22J 413553 L e 6817297 S 

P23 487 metros Vertente 22J 413280 L e 6817541 S 

 Fonte: Do autor (2020). 

  Em relação aos compartimentos geográficos, em sua pesquisa, Beber 

(2004) registra sítios com estruturas subterrâneas concentrados em topos de morros 

junto aos divisores de bacia. Wolf (2012) por sua vez, identifica que 73,5% dos sítios 

com estruturas subterrâneas presentes na Bacia do Rio Forqueta estão também no 

compartimento geográfico de divisor de bacia, enquanto 20% estão em topos de morro 

e 6,5% em vertentes. Nas intensivas buscas por estruturas subterrâneas no 

compartimento de divisor de bacia da área, não foram evidenciados sinais de 

presença de estrutura subterrânea. 
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Desta forma, presume-se que estas evidências tenham sido descaracterizadas 

ou destruídas por fenômenos antrópicos ou naturais, ou que a área, devido às suas 

características, não tenha sido propícia para a construção destas estruturas. 

Lembra-se que nas pesquisas anteriores foram registradas estruturas 

subterrâneas na área, nos sítios RS-081 e RS-131. Conforme supracitado, o RS-131 

não foi localizado por falta de informações, porém o RS-082, apesar de 

descaracterizado, encontra-se a uma altitude de 477 metros. Desta forma, pode-se 

trabalhar com a hipótese de que apesar de haver registros de casas subterrâneas na 

área, a ocorrência destas não fossem comuns, ocorrendo outras estratégias por parte 

destes grupos. 

Em relação aos sítios superficiais sem presença de estruturas subterrâneas, 

Corteletti (2008) afirma que na região de Caxias do Sul, estes ocorrem em altitudes 

entre 650 metros e 800 metros. Já Beber (2004), ressalta que observa-se em muitos 

casos a presença de sítios a céu aberto relacionados a estes grupos em altitudes 

inferiores a 400 metros. Na Bacia Hidrográfica do Rio Forqueta, Wolf (2012; 2016) 

identificou a presença de sítios associados a grupos Proto-Jê e Jê Meridional, sem a 

presença de estruturas subterrâneas em altitudes entre 449 metros e 762 metros. 

Estas cotas de altitude estão mais próximas das encontradas na área entre os Rios 

Guaporé/RS e Carreiro/RS. 

 Em relação aos compartimentos geográficos para estes sítios a céu aberto, 

Wolf (2012) registra 40% destes em divisor de bacia, enquanto os demais localizam-

se em topos de morro e fundos de vale. Como supracitado, não foram localizados 

vestígios de nenhum tipo nas áreas de divisor de bacia deste trabalho, porém, os 

pontos em topo de morro – Pontos 02, 03, 05, 07, 13, 14, 16, 19, 20 e 21 – e fundo de 

vale – Ponto 08 – apresentam material que pode ser associado a estes grupos. 

 Segundo Beber (2004), locais sem a presença de estruturas subterrâneas 

podem estar associados a uma ocupação pré-cerâmica, a grupos portadores da 

Tradição Humaitá, enquanto Copé, Saldanha e Cabral (2002), os sítios líticos podem 

ser parte de um mesmo sistema de assentamento, podendo representar áreas de 

atividades específicas de grupos construtores de estruturas subterrâneas. 

 Pode-se supor que os pontos com ocorrência de evidências líticas sem a 

presença de estruturas subterrâneas estejam associados a um sistema de 
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assentamento Proto-Jê, relacionados ao manejo agrícola e extração de matérias-

primas (DIAS, 2003; SALDANHA, 2005). 

 De acordo com Dias e Hoeltz (2010), nos sítios líticos Proto-Jê de atividade 

específica predominam resíduos de lascamentos, e artefatos em diferentes etapas de 

produção em áreas próximas a fontes de matéria-prima, enquanto áreas de roça e 

manejo florestal predominam artefatos bifaciais associados à derrubada de matas e 

práticas agrícolas. Esta descrição assemelha-se muito à variabilidade do material 

encontrado, principalmente nos pontos de topo de morro. 

 Vários sítios Proto-Jê no sul do Brasil não apresentam cerâmica (BEBER, 

2004). Dentre as hipóteses para este fato, presume-se que as atividades realizadas 

nos sítios poderiam não ser tão intensas, com pouca utilização de recipientes de 

cerâmica, ou a intensa utilização contemporânea do solo para utilização agrícola, 

juntamente à baixa visibilidade do solo pode ter camuflado ou destruído estas 

evidências. 

 Em pesquisa realizada nas bacias dos rios Pardo e Pardinho, Schmitz et. al 

(1987, p.15) descreve os assentamentos ligados a grupos Proto-Jê da região: 

O assentamento era feito predominantemente em aldeias ou acampamentos 
de pequenas choças de material perecível, agrupadas no mesmo espaço e 
que teriam no máximo umas poucas dezenas de habitantes. Nos terrenos 
mais altos e frios as habitações podiam ser cavadas no chão, mas a pouca 
altitude do local geralmente dispensaria tal prevenção contra o frio. Tanto 
num caso como no outro os seus assentamentos não seriam permanentes, 
mas movidos para novos lugares, dentro do mesmo território [...]. 

 

 Desta forma, pode-se trabalhar a hipótese de que os grupos Jê-Meridional 

podem ter ocupado a área, dispensando a necessidade da construção de estruturas 

subterrâneas devido às altitudes não tão elevadas da área e ocupando a área de 

forma não permanente, com certa mobilidade pelo território e, baseado nos vestígios 

materiais encontrados, com locais propícios à atividades específicas. 

Percebe-se que a região sudeste da área não apresentou evidências 

arqueológicas materiais. Esta é a região da área que apresenta as maiores 

declividades, com cotas entre 45 e 75 graus (Figura 61). Trabalha-se com a hipótese 

de que em função da alta declividade, a região era preterida para unidades 

habitacionais. Todavia, não se descarta a possibilidade de a área ser explorada pelos 
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grupos aqui presentes para exploração de recursos em razão da alta mobilidade 

destes. 

   Figura 61 - Declividade da área.  

 

     Fonte: Do autor (2020). 
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A partir dos dados obtidos nesta pesquisa, aliados a informações disponíveis, 

percebe-se que a área foi ocupada por grupos humanos pré-coloniais e que estas 

ocupações podem estar relacionadas a diferentes grupos em diferentes épocas. Esta 

afirmação baseia-se principalmente na variabilidade de materiais líticos encontrados, 

na presença destes em diferentes compartimentos geográficos e na análise das 

características ambientais da área, como aqui demonstrado. 

 

4.3 Análise de componentes principais 

 

 Conforme descrito no capítulo 3, os pontos com evidências arqueológicas na 

área entre os rios Guaporé/RS e Carreiro/RS apresentam-se com variabilidade de 

características ambientais. Em busca de uma leitura apurada destas características, 

decidiu-se por realizar uma Análise de Componentes Principais, ou PCA. 

A Análise de Componentes Principais, ou PCA, tem o objetivo de reduzir um 

grande número de variáveis, formando grupos similares a partir da ordenação dos 

pontos com variáveis semelhantes. Como exemplo ilustrativo, explica-se que, uma 

matriz de 100 amostras, com 50 variáveis, pode ser reduzida para 100 amostras 

reunidas em 5 ou menos componentes. Estes componentes podem ser considerados 

como “super-variantes”, feitas a partir de combinações altamente correlacionadas das 

50 variáveis iniciais. 

Para a realização da Análise de Componentes Principais deste trabalho, reuniu-

se 23 amostras (os pontos com evidências arqueológicas), com 6 variáveis, sendo 

elas altitude, declividade, geologia, geomorfologia, pedologia e vegetação. Estas 6 

variáveis reduziram-se a 3 componentes, ou “super-variantes”. 

Percebeu-se que a geologia e a geomorfologia são fatores comuns a mais da 

metade dos pontos, são os fatores que os ligam, as características que possuem em 

comum, sendo o componente mais importante perante o total da amostragem. Depois 

da relação entre geologia e geomorfologia, vegetação e pedologia mostram-se como 

os fatores em comum que relacionam os pontos. Por fim, altitude e declividade juntas, 

mostraram-se como os fatores com maior variabilidade entre os pontos, tornando-se 

o componente com menor relação entre os pontos.  
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 A partir do cruzamento e análise dos dados provenientes de cada um dos 

pontos, chegou-se ao seguinte resultado (gráfico 01). 

 

     Gráfico 01 - Análise de componentes principais dos pontos. 

 

      Fonte: Do autor (2020). 

 

 O Eixo 1 é representado pela geologia e geomorfologia dos pontos, e explica 

37% da variação dos pontos. O Eixo 2 é representado pela vegetação e pedologia, e 

explicam 33% da variação; e o Eixo 3 é representado pela altitude e declividade, e 

explicam 16% da variação. 

 A partir dos dados, a análise reuniu os 23 pontos em 4 grupos, identificados por 

diferentes cores. Os pontos dentro do ovóide verde estão agrupados principalmente 
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pelo tipo de geologia e geomorfologia, pertencendo às Fácies Caxias (geologia) e 

Planalto dos Campos Gerais (geomorfologia). Ou seja, dos 23 pontos, 12 (52,17%) 

possuem esta característica em comum. 

 Estas duas variáveis mostraram-se as mais importantes, representando 37% 

dos pontos da área. Os demais 11 pontos estão situados na Serra Geral, Fácies 

Paranapanema, e se distinguem principalmente pela pedologia e vegetação. 

 O ovóide azul, agrupa os pontos sobre o solo Neossolo Litólico Chernossólico 

de Floresta Estacional Decidual/Floresta Ombrófila Mista, de baixa altitude e 

declividade entre 15 e 30 graus. Apenas 6 pontos (pontos 01, 13, 14, 15, 17 e 18) 

apresentam estas características. Percebe-se que os pontos 01, 13, 14 e 15 estão 

próximos uns dos outros, enquanto os pontos 17 e 18 também encontram-se 

próximos. Em relação ao material, não destacam-se semelhanças significativas entre 

os pontos próximos. 

 O ovóide amarelo agrupa os pontos sobre o Nitossolo Bruno Alumínico de 

Floresta Estacional Decidual/Floresta Ombrófila Mista, com altitudes e declividade 

variada. Ou seja, estes 3 pontos (pontos 6,12 e 16) diferem da maioria das variantes 

até então abordadas. 

 Por fim, o ovóide vermelho inclui os pontos sobre o Chernossolo Argilúvico 

Férrico de Floresta Ombrófila Mista, e com altitude e declividade variadas. Estes 

pontos (pontos 10 e 11) encontram-se distantes 400 metros e apresentam materiais 

semelhantes. 
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Gráfico 02 - Cluster dos pontos. 

 

     Fonte: Do autor (2020).  

 

Ao analisar-se a localização dos pontos que estão agrupados pelas diferentes 

cores, percebe-se que estes estão distribuídos por toda a área, com a exceção dos 

pontos 10 e 11 – em vermelho –  que apresentam o mesmo solo e vegetação, porém 

foram os únicos pontos encontrados naquela área que apresenta o Chernossolo 

Argilúvico Férrico e Floresta Ambrófila Mista; e os pontos em azul, os quais os pontos 

01, 13, 14 e 15 estão próximos, porém apresentam altitudes, compartimentos 

geográficos e materiais diferentes, e os pontos 17 e 18 que estão distantes deste 

primeiro grupo. 

Uma reflexão a respeito destes dados gera uma leitura das características 

ambientais que eram levadas em conta pelos grupos que estiveram neste espaço. Em 

primeiro lugar, deve-se ressaltar que a área que abrange a Serra Geral é a mesma 

que abrange as Fácies Paranapanema, enquanto a área do Planalto dos Campos 

Gerais é a mesma das Fácies Caxias, não havendo, por exemplo, locais onde a 

geomorfologia abrange a Serra Geral e a geologia Fácies Caxias, ou vice-versa. 

Sendo assim, obviamente todos os pontos sobre determinada geomorfologia também 

estão sobre determinada geologia, o que torna estas características fatores em 

comum. Fato é, que por se tratar de uma área de transição entre estes estratos 
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geológicos e geomorfológicos, ambos apresentam características em comum, como 

afloramentos rochosos parecidos. 

Em segundo lugar, o componente formado pela vegetação e pedologia 

demonstra que estes fatores são comuns em vários pontos. Deve-se lembrar que a 

maior parte da área é coberta originalmente por uma vegetação de transição entre 

Floresta Estacional Decidual e Floresta Ombrófila Mista, sendo que apenas uma 

pequena porção ao norte, onde estão localizados os Pontos 10 e 11 estão em uma 

área exclusivamente coberta pela Floresta Ombrófila Mista. Ou seja, obviamente que 

qualquer local ocupado na área, exceto naquela pequena área ao norte, estaria na 

cobertura de transição.  

Já a respeito da pedologia, tem-se 3 diferentes solos: Nitossolo Bruno 

Alumínico, o com maior presença; Neossolo Litólico Chernossólico, o segundo; e o 

Chernossolo Argilúvico Férrico, na porção centro-norte. A maioria dos pontos, 60,86%, 

estão sobre o Nitossolo Bruno Alumínico, derivado de rochas basálticas e pouco fértil. 

A qual conclusão pode-se chegar a partir destes dados? Uma hipótese é a de que de 

fato, como já citado anteriormente deste trabalho, os grupos que estiveram na área 

não fossem horticultores, ou pelo menos não praticaram a horticultura neste espaço 

entre os rios Guaporé/RS e Carreiro/RS, usando os locais para outras atividades 

específicas. O solo mais propício para a atividade agrícola rudimentar, o Chernossolo 

Argilúvico Férrico apresenta apenas 4 pontos, o que reforça esta ideia. 

Sintetizando, ao pensarmos que a maior parte dos pontos encontra-se coberta 

pela floresta de transição, rica em recursos – como descrito anteriormente no Capítulo 

3 – e que mais da metade dos 23 pontos encontra-se sobre um solo pouco fértil, porém 

sem esquecermos que pelo menos 4 pontos estão sobre um solo fértil, pode-se pensar 

na área como um local onde muitas atividades específicas eram realizadas e talvez 

pouca agricultura. 

O terceiro componente, a junção da altitude com a declividade, mostrou-se o 

mais variável. Deve-se lembrar que a área apresenta um relevo muito acidentado, 

com muitos morros e colinas e consequentemente as altitudes e declividades, por 

regra, variam. A altitude de cada ponto foi registrada in loco, conforme os pontos eram 

encontrados, e depois comparadas com altitudes registradas em mapas, tomando-se 

por certeza que estão corretas. Já a declividade foi tomada a partir da análise de 



121 
 

mapas com escala 1:250000, o que a torna muitas vezes não tão precisa, mas próxima 

de um valor genérico. Todavia, torna-se comum pontos em altitudes e declividades 

diversas em uma área com o terreno acidentado. Difícil afirmar com certeza que as 

cotas de altitude e declividade estejam relacionadas a alguma estratégia específica 

de assentamento sem análises mais profundas. Porém, estes dados podem ser um 

indicativo de que houve a presença de diferentes grupos, com diferentes estratégias 

na área. 

Desta forma, não se percebe elementos que possam refletir em um padrão de 

ocupação relevante dos pontos encontrados a partir das variáveis analisadas. Porém 

percebe-se a área como um espaço com grande biodiversidade, disponibilidade de 

matéria-prima e locais propícios para a realização de atividades específicas e uso de 

estratégias variadas para assentamentos. Esta análise reforça a ideia de que 

diferentes grupos, em diferentes épocas, com estratégias e sistemas de assentamento 

variados possam ter ocupado a área. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Geralmente, o espaço destinado às considerações finais costuma reunir e 

sintetizar os dados obtidos durante a pesquisa. Porém, algumas vezes, como é o caso 

da presente pesquisa, os resultados tendem a transformar-se em uma série de 

indagações, com o objetivo de introduzir diferentes caminhos científicos a serem 

seguidos a partir de então.  

 Por tratar-se de um trabalho exploratório, um primeiro levantamento intensivo 

da área delimitada para este trabalho, as ações realizadas no decorrer da realização 

desta pesquisa concentraram-se na prospecção e identificação dos locais com 

evidências de ocupações humanas pré-coloniais. Dito isso, foi possível o 

estabelecimento de algumas constatações, que serão descritas a seguir. 

 A principal motivação que levou à realização deste trabalho foi o hiato existente 

na história desta área e que poderia esclarecer muitas questões referentes à história 

pré-colonial não só deste espaço, mas a história das populações antigas do território 

do Rio Grande do Sul. 

 Para isso, montou-se uma estratégia que pudesse dar conta dos objetivos. 

Através da escolha cuidadosa das metodologias, buscou-se identificar locais 

potenciais para presença humana na área a partir dos modelos de parâmetro 

locacionais, com o auxilio de mapas e outras informações. De toda forma, dentro das 

limitações logísticas e humanas, a área foi intensamente explorada pela equipe, com 

a exploração até mesmo de locais “fora dos padrões”, em busca de evidências que 
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pudessem ser particulares da área. Foi-se a campo em muitas ocasiões, com a equipe 

realizando buscas intensivas com duração de vários dias em 3 ocasiões, e sendo que 

este pesquisador aproveitou-se de cada oportunidade, sem a equipe, para visitar cada 

local ainda não explorado, em busca de evidências e informações. Estas explorações 

realizadas pelo pesquisador ocorreram incontáveis vezes. 

 Objetivou-se demonstrar através desta pesquisa que a área interfluvial dos rios 

Guaporé/RS e Carreiro/RS foi ocupada por grupos humanos, e que as evidências 

apresentam-se de forma ampla e distribuída no território, com a ocorrência de uma 

variabilidade tipológica de evidências materiais, que podem estar relacionadas a 

diferentes grupos e épocas. 

 A principal hipótese era a de que a área apresentaria características e vestígios 

semelhantes aos encontrados em outras pesquisas realizadas em áreas adjacentes a 

esta, principalmente as pesquisas realizadas na Bacia do Rio Forqueta, pela 

proximidade das áreas e servindo como base devido ao grande número de dados 

obtidos naqueles trabalhos.  

 Argumentou-se, num primeiro momento, que os grupos presentes nestas 

regiões próximas pudessem ter usado as mesmas estratégias na área entre os rios 

Guaporé/RS e Carreiro/RS, utilizando e transformando o ambiente, na criação de 

paisagens que favorecessem sua sobrevivência.  

 As evidências e a natureza do trabalho não deixaram claros quais foram os 

grupos que estiveram pela área entre os rios Guaporé/RS e Carreiro/RS e nem as 

suas estratégias, sendo que muitos vestígios presentes em outras áreas não 

ocorreram aqui, como é o fato da cerâmica ou das estruturas subterrâneas. 

 Porém, de fato, ao final deste trabalho, conseguiu-se demonstrar que esta área 

foi habitada por grupos pré-coloniais. As evidências apresentadas não deixam dúvida 

em relação a isso. Houve civilizações antigas entre os rios Guaporé/RS e Carreiro/RS, 

mesmo que num período de curta duração.  

 Embora o artefato arqueológico tenha papel importante e integre uma das 

principais fontes da análise arqueológica, buscou-se analisar outros elementos que 

fazem parte dos estudos arqueológicos, tais como características da paisagem dos 

pontos encontrados com evidencias materiais.  
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 Como supracitado, devido ao fato desta pesquisa ter sido realizada sob o 

caráter um de trabalho exploratório, sem a possibilidade de obtenção de dados mais 

aprofundados que uma escavação em determinados pontos, por exemplo, poderia 

fornecer, optou-se por, a partir de uma breve identificação tecno-tipológica das 

evidências e da análise de características da paisagem dos lugares onde estas 

evidências foram encontradas, relacioná-las com a bibliografia, a fim de 

compreendermos, neste primeiro momento, possíveis grupos e funcionalidades da 

área. 

 Ressalta-se portanto, a necessidade de análises mais profundas e precisas sob 

diferentes abordagens arqueológicas e ambientais, com outras metodologias, que irão 

fornecer informações essenciais sobre a ocupação da área entre os rios Guaporé/RS 

e Carreiro/RS. Os pontos com vestígios encontrados nesta pesquisa, demonstram 

uma variabilidade de materiais e consequentemente de funcionalidades dos locais. 

Futuras escavações poderão fornecer mais informações, tais como vestígios de 

fogueiras, carvão, vestígios arqueofaunísticos, entre outras ocorrências que poderão 

esclarecer o passado da área. 

 A metodologia utilizada para esta pesquisa mostrou-se eficiente para que se 

alcançassem seus propósitos. Os levantamentos intensivos por toda a extensão da 

área, principalmente nos locais com visibilidade do solo, e locais com potencial de 

ocupação segundo os parâmetros locacionais, possibilitaram o reconhecimento da 

unidade de operação e da dispersão das evidências pela área.  

 A Arqueologia Espacial e a Arqueologia da Paisagem possibilitaram a 

compreensão da distribuição dos pontos com evidências e das áreas de interesse 

arqueológico na paisagem dentro da unidade trabalhada sob diferentes variáveis, tais 

como solo, relevo, vegetação, altitude e declividade, permitindo uma interpretação da 

paisagem onde as evidências foram encontradas.  

Aliadas à História Ambiental, percebeu-se que os grupos que estiveram na 

região aproveitaram-se das variadas características ambientais da área para 

determinar estratégias e funcionalidades dos locais, principalmente quando os dados 

obtidos são comparados com dados de outras regiões. 

Apesar deste trabalho não ousar determinar quais grupos ocuparam a região e 

nem mesmo costurar relações entre os pontos com vestígios arqueológicos, os 
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Sistemas de Assentamento auxiliaram na compreensão de que os locais apresentam 

diferentes funcionalidades. Apesar de não se ter esclarecido as exatas atividades 

realizadas em cada um dos pontos, percebeu-se características favoráveis à 

instalação no ambiente. 

A abordagem de Território, sob o viés da exploração de um espaço geográfico, 

possibilitou a relação entre a oferta de recursos e a distribuição dos pontos no 

território. Apesar de a análise de um território estar sempre carregada de fatores 

simbólicos, percebe-se uma relação da distribuição dos pontos na área com fatores 

específicos de solo, vegetação, altitudes e declividades. 

Apesar de pesquisas realizadas em regiões próximas apresentarem datas de 

ocupação dos diferentes grupos que as habitaram, optou-se por não especular a 

respeito da temporalidade destas ocupações aqui presentes sem uma identificação 

mais apurada dos grupos e sem dados mais aprofundados dos pontos com vestígios. 

A partir da literatura, pode-se interpretar que alguns dos pontos encontrados 

podem se tratar de locais de exploração de recursos e locais de circulação entre um 

espaço e outro. Unidades habitacionais, como abrigos em rocha ou estruturas 

subterrâneas não foram encontradas. Porém, não se descarta que estas evidências 

ainda possam ser encontradas em futuras pesquisas na área ou que até mesmo 

alguns destes pontos possam mostrar-se com características propícias a unidades 

habitacionais. 

Em relação às análises apresentadas no capítulo 4, buscou-se fazer uma leitura 

dos dados obtidos através da relação destes com a literatura. Algumas indagações 

que surgiram durante a realização da pesquisa podem ser discutidas. 

Lembra-se novamente, que este trabalho não objetivou determinar quais 

grupos habitaram a área e nem mesmo inferir a respeito da temporalidade destas 

ocupações. Dito isso, buscou-se relacionar os dados provenientes desta pesquisa 

com dados a respeito dos grupos tradicionais que habitaram regiões próximas, muito 

bem descritos na bibliografia, a fim de se evidenciar um olhar amplo a respeito da 

área. 

Em relação à grupos caçadores coletores, foi evidenciada a ocorrência de 

pontas de projétil compatíveis com as evidências descritas na literatura. Além do mais, 
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levantou-se a hipótese de que a ocorrência destes materiais em apenas um dos 

pontos pode ser proveniente de fatores humanos ou naturais ou possa estar 

relacionada com a alta mobilidade destes grupos, somada à possibilidade de a área 

tratar-se de um local de circulação, com ocupações breves e específicas. 

Sobre uma possível ocupação de grupos horticultores, destaca-se alguns 

pontos que chamaram a atenção. Em primeiro lugar, apesar das intensivas 

prospecções pela área, não foram localizados fragmentos cerâmicos. Novamente, 

pode-se abordar as hipóteses de que estes vestígios apresentem-se em camadas 

inferiores do solo, o que necessita uma metodologia de escavação destes lugares, ou 

que fatores naturais e de antropização do solo tenham descaracterizado estes 

materiais.  

Entretanto, pode-se levantar uma terceira hipótese, que diz respeito ao solo. 

Conforme descrito nos capítulos 3 e 4, grande parte da região apresenta o solo 

Nitossolo Bruno Alumínico e o Neossolo Litólico Chernossólico. O primeiro apresenta 

muita acidez e consequentemente baixa fertilidade. Já o segundo, apesar de fértil, é 

um solo muito pedregoso, onde a agricultura rudimentar pode ser atividade penosa. 

O Chernossolo Argilúvico Férrico, propício para a agricultura, ocorre na região 

centro-norte da área, onde foram localizados apenas 4 pontos com evidências 

arqueológicas, e nenhum material cerâmico.  

Desta forma, ressalta-se que o solo presente na área talvez não fosse propício 

para a instalação mais adequada de grupos horticultores. Porém, lembra-se 

novamente, são necessárias mais análises arqueológicas, com metodologias que 

permitam aprofundar esta hipótese. 

Em relação a grupos construtores de estruturas subterrâneas, não foram 

encontradas tais estruturas na área. Entretanto ressalta-se a hipótese de que as cotas 

de altitude da área diferem das cotas de altitude onde ocorrem a grande maioria das 

estruturas subterrâneas em regiões próximas. Este fator pode indicar que, se estes 

grupos aqui estiveram, podem ter usado de outras estratégias de ocupação, também 

descritas na literatura, como acampamentos com choças. 

A partir das evidências apresentadas neste estudo, é possível concluir que: 
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1. A área entre os rios Guaporé/RS e Carreiro/RS foi ocupada por grupos 

humanos pré-coloniais. 

2. Há condições ambientais que favorecem à ocupação destes grupos, tais 

como oferta de recursos rochosos, principalmente arenito e basalto, em afloramentos 

e cascalheiras, recursos hídricos, vegetais e animais. 

3. A distribuição dos pontos na área, a não ocorrência de um padrão claro 

destes pontos e a variabilidade dos vestígios materiais sugerem a ocorrência de locais 

com funcionalidades variadas.  

4. As características do solo presente na maior parte da área, somados à não 

ocorrência de vestígios cerâmicos sugerem um território não favorável a grupos 

horticultores. Porém, a área apresenta biodiversidade, afloramentos rochosos e fontes 

diversas de matéria-prima, o que indica a presença de outros grupos, como 

paleoíndios e não descarta a presença de horticultores, principalmente em locais de 

atividades específicas. 

5. A ausência de estruturas subterrâneas pode estar relacionada às altitudes 

da área. Apesar de a área apresentar altitudes próximas às cotas de 700 metros e 

haver registro de estruturas subterrâneas em altitudes médias de 670 metros em 

áreas próximas, como a Bacia do Rio Forqueta, a média de altitude dos pontos com 

vestígios entre os rios Guaporé/RS e Carreiro/RS é de 487,69 metros, abaixo do 

padrão onde há presença destas estruturas. As áreas com altitudes superiores foram 

prospectadas, sem resultados. 

Uma das indagações levantadas, que pode orientar futuros estudos da 

ocupação pretérita nesta região, diz respeito à identificação dos grupos e do período 

temporal das ocupações da área entre os rios Guaporé/RS e Carreiro/RS. Que grupos 

eram estes? Quando ocuparam a área? Quais eram as atividades realizadas nos 

pontos com vestígios arqueológicos? São estes pontos parte de um mesmo sistema? 

Era esta área um espaço de circulação ou as ocupações eram longas? 

Junto a estas perguntas a partir de um viés da História Ambiental, pode-se 

questionar: o quanto este ambiente foi manejado por estes grupos? Qual era a 

influência da paisagem e da distribuição de recursos sobre as ações destes grupos? 

Teria a paisagem favorecido ou restringido o desenvolvimento destes grupos? 
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Deixa-se claro, dessa forma, que esta pesquisa não termina com esta 

dissertação. Como citado no inicio deste capítulo, muitas perguntas surgiram, o que 

torna necessária a continuidades de novos estudos, arqueológicos, históricos e 

ambientais. 
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