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RESUMO 

BEIER, Elissandro Voigt. Levantamento e mapeamento da distribuição de 

material arqueológico na microbacia hidrográfica do município de Cristal-

RS. 2018. 172. f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Engenharia 

Ambiental) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2017. 

Nesta dissertação, foi realizado o levantamento, caracterização e o 

mapeamento do material arqueológico em uma parcela da zona rural da bacia 

hidrográfica do município de Cristal, estado do Rio Grande do Sul. Foram 

analisados e identificados os processos de ocupação pretéritos por meio da 

bibliografia e material arqueológico identificado in locu e constatou-se os 

diferentes elementos populacionais que se instalaram na região e que 

deixaram suas marcas na paisagem por meio de alteração do ambiente,  

implantação de sítios arqueológicos, uso de artefatos e ferramentas 

característicos pelos antigos habitantes. Considerou-se uma região com 

características ambientais que configuram um ambiente de transição, entre 

uma porção serrana da serra do Sudeste e a região do baixo curso do Rio 

Camaquã, denominada planície litorânea interna. A área de estudo abrange 

aproximadamente 60 km2, fragmentadas em 18 microbacias hidrográficas, 

onde inclui-se o rio Camaquã. Esse território apresenta formas de atualmente 

ocupação e exploração do solo, condicionado pela ocupação de descendentes 

europeus e que pelo processo de fragmentação da terra, modela esta 

diferenciação e a apropriação dos espaços naturais. Esta mesma área que na 

atualidade apresenta forma diversificada de exploração do solo esta 

sobreposta a as áreas em que é identificada densidade expressiva de sítios 

arqueológicos não pesquisados, sendo que estes sítios arqueológicos 

apresentaram um elevado número de artefatos. Para a identificação dos locais 

com ocorrências arqueológicas foi adotada a metodologia de fragmentação de 

uma grande área em parcelas menores, considerando para esta divisão as 

características naturais do ambiente e divisão da área em 04 parcelas (região 

do vale do rio Camaquã; região da planície de meandros; região do arroio 

Sapata e região do alto da serra). Sobre estas parcelas foi implantada a 

metodologia do caminhamento sistemático, que consiste em gerar linhas 



 
 

 
 

paralelas entre si sobre terrenos com diferentes coberturas vegetais, 

abrangendo uma prospecção superficial dos terrenos em busca de artefatos 

arqueológicos que caracterizem um sítio arqueológico. Estes locais com 

material arqueológico foram identificados, mapeados e descritos. Os materiais 

identificados nos locais foram acondicionados conforme sua localização, 

contabilizados em campo. Em laboratório os mesmos foram lavados, secos, 

contabilizados conforme sua origem, analisados visualmente com a ajuda de 

lupa para identificação de ranhuras e cicatrizes de mecanização, fotografados 

em escala e posteriormente sendo acondicionados em sacos plásticos, 

identificados conforme sua origem em campo. O material identificado em 

campo por meio do caminhamento contabilizou uma soma de 75 sítios 

arqueológicos não identificados por nenhuma pesquisa anterior, dispersos nas 

04 regiões ambientais distintas pesquisadas, foram identificados ainda 109 

locais com ocorrência de material arqueológico em pequenas quantidades que 

podem apresentar relação com as grandes ocorrências. Quanto aos materiais 

localizados nos sítios arqueológicos foram contabilizados 4.647 fragmentos e 

artefatos de natureza lítica, de litologias internas e externas a área de 

pesquisa, incluindo-se instrumentos denominados de instrumentos guia, porque 

delimitam sua confecção a determinados grupos ao longo do contexto histórico 

de ocupação e 5.633 fragmentos cerâmicos de diferentes colorações e 

caracterização morfológica na face externa dos recipientes, caracterizando 

diferentes funcionalidades do recipiente e dos locais de ocorrência, quando 

contextualizados. Como principal resultado, pôde-se inferir a relação entre os 

processos antrópicos (revolvimento do solo, de pedoturbação e atividade 

agrícolas mecanizadas) e sua interferência sobre os espaços culturais, 

acarretando alterações nas configurações destes espaços e a destruição e/ou 

alteração estética de peças arqueológicas, esta observação foi constatada na 

totalidade dos 75 sítios arqueológicos identificados. Como resultado final 

cruzaram-se os dados de densidade de materiais em cada sítio, com a 

localização dos mesmos no território, ocorre ainda a diferenciação dos sítios de 

acordo com os materiais encontrados, sendo classificados com sítios líticos, 

cerâmicos e lito-cerâmicos, assim gerou-se um produto cartográfico final. 

Palavras-chave: Microbacia hidrográfica. Sítios arqueológicos. Atividades 

Antrópicas. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

BEIER, Elissandro Voigt. Survey and mapping of the distribution of 

archaeological material in the hydrographic microbasin of the 

municipality of Cristal-RS. 2018. 172 f. Dissertation (Master of Science in 

Environmental Engineering) - School of Engineering of São Carlos, University of 

São Paulo, São Paulo, 2017. 

In this dissertation, a survey, characterization and mapping of archaeological 

material was carried out in a portion of the rural area of the river basin of the 

municipality of Cristal, state of Rio Grande do Sul. Previous occupation 

processes were analyzed and identified through bibliography and 

archaeological material identified in locus and it was verified the different 

population elements that settled in the region and that left their marks in the 

landscape by means of alteration of the environment, implantation of 

archaeological sites, use of artifacts and characteristic tools by the old 

inhabitants. It was considered a region with environmental characteristics that 

constitute a transition environment, between a mountainous portion of the 

Southeastern mountain range and the region of the lower course of the 

Camaquã River, called the internal coastal plain. The study area covers 

approximately 60 km2, fragmented in 18 micro-watersheds, where the Camaquã 

river is included. This territory presents forms of current occupation and 

exploitation of the soil, conditioned by the occupation of European descendants 

and that by the process of fragmentation of the land, models this differentiation 

and the appropriation of the natural spaces. This same area that currently 

presents a diversified form of soil exploration is superimposed on the areas in 

which an expressive density of unsearched archaeological sites is identified, 

and these archeological sites have a high number of artifacts. For the 

identification of sites with archaeological occurrences, the methodology of 

fragmentation of a large area into smaller plots was adopted, considering for 

this division the natural characteristics of the environment and division of the 

area into 04 plots (Camaquã River region; meanders; region of the Sapata river 

stream and region of the mountain range). On these plots the methodology of 

systematic walking was implemented, which consists in generating parallel lines 

between them on lands with different vegetation cover, covering a superficial 



 
 

 
 

survey of the lands in search of archaeological artifacts that characterize an 

archaeological site. These sites with archaeological material were identified, 

mapped and described. The materials identified in the sites were conditioned 

according to their location, counted in the field. In the laboratory they were 

washed, dried, counted according to their origin, analyzed visually with the aid 

of a magnifying glass to identify grooves and mechanized scars, photographed 

in scale and later being packed in plastic bags, identified according to their 

origin in the field. The material identified in the field by means of the trip counted 

a sum of 75 archaeological sites not identified by previous research, dispersed 

in the 04 different environmental regions surveyed, were still identified 109 

places with occurrence of archaeological material in small quantities that may 

have relation with the occurrences. As for the materials located in the 

archaeological sites, 4,647 fragments and artifacts of a lithic nature were 

recorded, from internal and external lithology’s to the research area, including 

instruments called guide instruments, because they delimit their confection to 

certain groups along the historical context of occupation and 5,633 ceramic 

fragments of different stains and morphological characterization on the external 

face of the containers, characterizing different functionalities of the container 

and the places of occurrence, when contextualized. As a main result, it was 

possible to infer the relation between the anthropic processes (soil revolving, 

pedoturbation and mechanized agricultural activity) and their interference on 

cultural spaces, causing alterations in the configurations of these spaces and 

the destruction and/or aesthetic alteration of pieces archaeological findings, this 

observation was verified in all the 75 archaeological sites identified. As a final 

result, the material density data were cross-referenced in each site, with the 

location of the sites in the territory, and the site differentiation according to the 

materials found, being classified with lithic, ceramic and litho- ceramic sites, and 

final cartographic product was generated. 

Keywords: Hydrographic microbasin. Archaeological sites. Anthropic activities. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
 Segundo Ab’Sáber (2003, p. 09) a paisagem é herança, seja de 

processos fisiográficos e biológicos, e patrimônio coletivo dos povos que 

historicamente as herdaram como patrimônio de atuação. 

 Para os que não têm consciência do significado das heranças 

paisagísticas e ecológicas, os esforços dos cientistas que pretendem 

responsabilizar todos e cada um pela boa conservação e pelo uso racional da 

paisagem e dos recursos da natureza somente podem ser tomados como 

motivos de irritação, quando não de ameaça, a curto prazo, a economicidade 

das forças de produção econômica (Ab’Sáber, 2003, p. 10).  

 Adentrando no assunto de alteração da paisagem e o que está presente 

nela, é que introduzimos a discussão acerca da alteração do patrimônio 

arqueológico, no município de Cristal, no estado do Rio Grande do Sul. 

 Trata-se de uma problemática recorrente a nível mundial, onde espaços 

culturais são saqueados e depredados, onde a legislação ambiental segue 

caminho contrário à preservação e pode-se observar a inaplicabilidade da 

gestão e preservação de recursos de ordem cultural e patrimonial.    

 Nesse trabalho, abordou-se a problemática observada em escala 

reduzida, mas que se estende e se replica em locais próximos e distantes 

devido a degradação de sítios arqueológicos e espaços culturais por atividades 

antrópicas, como agricultura e sua mecanização em bacias hidrográficas. 

 A área de pesquisa inserida na bacia Atlântica, desembocando na Lagoa 

dos Patos que por sua vez desaguam no estuário de Rio Grande, conforme 

Rambo (2015).  

O trabalho levantou dados “in loco” e buscou discutir a alteração de 

dados e estruturas arqueológicas que estão sendo perturbadas por diversas 

condições antrópicas atuais, resultando na perda dos componentes 

arqueológicos e da sua descaracterização.  

Com o desenvolvimento do estudo, pôde inferir que o processo de 

intervenção pela mecanização resultou na direta destruição da estratigrafia do 

registro e, consequentemente, a descaracterização dos objetos, resultando em 

ranhuras provocadas pelas forças de contato e fricção (no material lítico), 

fraturas e esfacelamento (no material cerâmico). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

   Realizar o levantamento e mapeamento de sítios arqueológicos no 

município de Cristal/RS e verificar a sua degradação devido aos processos 

antrópicos de uso e ocupação da bacia hidrográfica. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 I)  Realizar o levantamento das áreas com ocorrência de sítios 

arqueológicos concomitantes a espaços agrícolas na atualidade, na 

bacia hidrográfica da área de estudo e mapeá-las; 

 II)  Analisar os artefatos arqueológicos encontrados quanto a sua 

degradação e inferir os possíveis fatores responsáveis por essas 

alterações. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

   Considerou-se, como premissa inicial, que o município de Cristal e, em 

especial, a porção geográfica analisada, apresenta uma lacuna no que tange a 

pesquisas sobre o impacto das atividades humanas nas áreas de sítios 

arqueológicos. Esta região apresenta apenas pesquisas pontuais e de caráter 

prospectivo (STESA, 2010) e trabalhos descritivos e que distam 

geograficamente da área analisada (RUTHSCHILLING, 1989; RIBEIRO; 

RIBEIRO; DA SILVEIRA; KLAMT, 1986), portanto, necessitando de trabalhos 

interventivos de caráter interpretativo e de contextualização.  

 Portanto, há a necessidade de novas intervenções científicas de 

natureza abrangente com a prerrogativa de conhecer o potencial arqueológico 

local, bem como analisando o grau de perturbação observado nos sítios 

arqueológicos que por ventura forem encontrados na bacia hidrográfica do 

município de Cristal/RS. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste item, elucidou-se as diversas fontes que abordam a alteração em 

sítios arqueológicos por diferentes processos, tais como a interação de animais 

e insetos com as camadas arqueológicas (faunoturbação); Crioturbação 

(congelamento e descongelamento das camadas do solo); Floraturbação 

(alteração, inversão e mistura das camadas de solo por enraizamento e 

tombamento ou extração dos troncos no solo); dentre outras formas de 

alteração dos perfis do solo, citamos a maior força alteradora da terra, o 

homem e sua capacidade de modificação das paisagens naturais resultando 

em acelerados processos de transformação em superfície e nas camadas de 

subsuperfície.  

Em um panorama geral efetuou-se um levantamento bibliográfico que 

discute as diferentes frentes de ocupação paleoindígenas pretéritas para o 

estado do Rio Grande do Sul, e que deixaram marcas e vestígios nos mesmos 

espaços ocupados pela exploração agrícola, sendo que atualmente os mesmos 

registros estão sendo alterados e destruídos sem um conhecimento holístico 

dos mesmos. 

Discutiu-se as correntes de pesquisa que objetivam conhecer estas 

estruturas e identificá-las da maneira correta em sua totalidade informacional 

para a região, desde o surgimento da pesquisa com caráter amadorista, 

passando por diferentes concepções até a atualidade, discutindo-se a evolução 

de análise da pesquisa, a adoção de diferentes metodologias e, principalmente, 

a incorporação da ferramenta tecnológica na pesquisa geoarqueológica, 

ampliando e diversificando com isso a possibilidade de análises e discussões. 

Encerrou-se este capítulo com a descrição da ocupação do espaço por 

imigrantes europeus, principalmente açorianos e alemães na área de estudo, a 

alteração da paisagem produzida pela fragmentação do solo em pequenas 

propriedades, desflorestamento e implantação da agricultura de subsistência e, 

posteriormente, a ampliação da escala desta produção, o que 

consequentemente alterou os componentes do solo, sua estrutura, 

propriedades e o que nele está contido. 
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4.1 A LITERATURA REFERENTE À ALTERAÇÃO E DEGRADAÇÃO DE 

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS POR PROCESSOS PÓS DEPOSICIONAIS  

  

A preocupação em compreender as interferências sobre os 

paleoespaços, estritamente sítios arqueológicos, seu sedimento, suas 

estruturas e seus componentes relacionados com a agricultura atual, são 

recorrentes e necessitam ser discutidos ao que se refere a preservação dos 

mesmos em ambiente agrícola. 

Para dar prosseguimento a discussão, fazem-se necessárias algumas 

intromições de ordem conceitual, quanto à questão discutida e desenvolvida a 

seguir. 

A problemática da pesquisa circunda a multidisciplinaridade da relação 

entre processos de degradação como agricultura e a mecanização em áreas de 

ocorrência de material arqueológico, especificamente sítios arqueológicos e 

ocorrências isoladas.  

A concepção de sitio arqueológico é um tema pouco discutido no meio 

acadêmico e da pesquisa arqueológica na atualidade, sendo considerada para 

seu entendimento a linha teórica seguida pelo pesquisador.  

O conceito de sítio arqueológico abordado por diferentes pesquisadores 

ao redor do mundo e principalmente ao longo do desenvolvimento da ciência 

arqueológica sofreu atualização e transformações (SILVA, 2014). 

Observa-se uma definição que atendesse ao objetivo da pesquisa 

proposta neste trabalho, para tanto analiso-se os princípios teóricos que 

pudessem contribuir para a adoção de um conceito que atendesse essas 

necessidades. Entende-se o sítio arqueológico como uma etapa fundamental 

que conduz as investigações sobre o registro arqueológico.   

O sítio é um conjunto espacial de características ou itens culturais, ou 

ambos. As características formais de um sítio são definidas pelo seu 

conteúdo formal e a estrutura espacial e associativa das populações 

de itens e características culturais presentes (BINFORD, 1964 p. 

431). 
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Sítio arqueológico é considerado a unidade mínima operacional do 

espaço geográfico e ocupa um papel central na teoria e prática arqueológica 

estruturando boa parte de qualquer discussão sobre o registro arqueológico 

(SILVA, 2014).  

O sítio arqueológico é o local que serviu de ocupação, utilização ou 

passagem para as civilizações pretéritas, no caso os paleoíndios. Estes por 

sua vez utilizaram-se do meio ambiente para sua implantação, na escolha do 

local e da disponibilidade de matérias primas que este meio disponibilizava. 

Esta apropriação do meio ambiente e das matérias primas disponíveis 

resultou na confecção de instrumentos, no registro arqueológico, no produto da 

transformação das matérias primas em artefatos e nos instrumentos utilizados 

nas diversas atividades dos grupos caçador-coletores.  

Este registro arqueológico sedimentado na estratigrafia do solo, 

denominamos de cultura material, terminologia comumente utilizada na 

arqueologia para se referir aos produtos materiais da ação humana, os quais 

são as principais fontes que conduzem à presença humana no passado mais 

remoto (COPÉ; ROSA, 2008).  

A alteração das condições naturais do registro arqueológico, sua 

caracterização enquanto cultura material, consequentemente sua exposição e 

alteração provocada pelo arado ou pela grade refletem a discussão proposta 

enquanto análise da pesquisa.    

 A ação proporcionada pela atividade humana é responsável pela 

alteração das características dos sítios arqueológicos (MIGUEZ, 2012), pela 

desestruturação da estratigrafia e, consequentemente, desestruturação do 

solo, resultando em carreamento de sedimentos e perda do patrimônio cultural 

contido nestas parcelas do solo. 

A distribuição dos artefatos dentro de uma área de sítio arqueológico 

pode-nos falar muito sobre os processos de transformação cultural e não 

cultural em sítios arqueológicos e, consequentemente, interpretar o contexto de 

inserção desses (REINHARDT, 1993). 
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Muitos são os protagonistas responsáveis pela alteração, dos e nos 

sítios arqueológicos, considerando a matriz do sítio como sendo o solo, esse 

está sujeito a modificações e transporte por diversos processos químicos, 

biológicos e mecânicos (WOOD; JOHNSON, 1978). 

Podemos conceituar o processo de revolvimento do solo dentro dos 

sítios arqueológicos de pedoturbação, ou “soil mixing.” Pedoturbação é a 

agitação biológica, química, ou física, misturando e segregando os materiais do 

solo (BUOL et al. 1973, apud WOOD; JOHNSON, 1978); (KAMPF e CURI, 

2012) 

Outra designação apropriada encontrada na terminologia é a proposta 

por (HOLE, 1961), onde, pedoturbacões pro-isotrópicas incluem todos aqueles 

processos que mesclam ou destroem horizontes, subhorizontes ou estratos 

genéticos nos solos ou impedem sua formação. 

São diversas as formas de pedoturbação e perturbação do solo em 

contexto arqueológico considerada na literatura, tais como os descritos 

(WOOD; JOHNSON, 1978), dentre as quais cita-se alguns exemplos:  

 Processos causados pelo congelamento e descongelamento do 

solo, crioturbação, bastante comum em ambientes de permafrost, 

onde há a inversão dos horizontes pedológicos, este processo é 

observável em regiões de baixa latitude onde há a atuação de 

geadas e congelamentos pontuais da superfície e eventual horizonte 

A;  

 Processos de revolvimento e alteração do perfis do solo por abalos 

sísmicos mais comumente observado em áreas de contato de 

placas tectônicas; 

  A cristalização pela perda ou inserção de sais nos horizontes 

pedológicos, onde há a expansão ou retração dos horizontes;  

  Transporte e revolvimento pela ação do vento ou gases internos do 

solo, denominada de aeroturbação;  

 Revolvimento do solo pela energia da água designada como 

aquaturbação, mais especificamente pela pressão artesiana nas 

camadas inferiores do solo;  



23 
 

 
 

 Faunoturbação, Revolvimento por animais, dentre os responsáveis 

estão os mamíferos, répteis e anfíbios (esquilos, tatus, ratos, 

lagartos e sapos); insetos escavadores (cupins, formigas, lagostins e 

vermes) e organismos que compõem a microfauna pedológica, em 

alguns exemplos formam canais preenchidos com detritos animais, 

conhecidos como crotovinas, (geralmente mostram cores 

contrastantes com a matriz vizinha, e são evidências facilmente 

reconhecíveis de bioturbação);  

 A alteração causada por plantas (expansão por enraizamento, 

inversão dos perfis de solo pelo tombamento de troncos, 

decomposição e preenchimento dos canais das raízes) designa-se 

floroturbação ou fitoturbação; 

 Atividades e ações humanas que modificam e controlam processos 

de formação do solo são definidas como processos antropogênicos 

de formação do solo ou antrossolização (KAMPF e CURI, 2012). 

Atividades e processos relacionados a alteração direta pelo homem no 

solo tais como (adição humana de materiais, movimentação de solo, 

fertilização, irrigação, aterramento, decapagem), a este processo a literatura 

denomina de antroturbação; Horizonte A antrópico; Antrossolos e Tecnossolos 

(KAMPF e CURI, 2012).  

A partir de meados do século 18, os humanos alteraram diretamente as 

paisagens em 40% a 50% do planeta e as marcas de sua influência afetam 

mais de 83% da superfície terrestre, a chamada “pegada antrópica”, (MARTINI; 

RIBEIRO, 2011). 

Considera-se que da totalidade da superfície da terra, pouco ou uma 

pequena parcela ainda resta sem ter sido alterada pelo homem. A capacidade 

de alteração provocada pelo homem, impulsionada pela mecanização, é uma 

das maiores forças de alteração e, em específico, para a área de estudo como 

sendo a principal condicionante de alteração da paisagem natural. Pode-se 

observar no Quadro 01 as principais atividades. 
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Quadro 01: Atividades agrícolas e os efeitos no solo. 

Fonte: adaptado de Nestor Kampf e Nilton Curi (2012, p. 235). 

 

4.2 A OCUPAÇÃO PRÉ-HISTÓRICA NO RIO GRANDE DO SUL  

 

As pesquisas relacionadas a esclarecer o estabelecimento das 

ocupações no estado do Rio Grande do Sul tiveram diferentes etapas e surgem 

de maneira amadora e colecionista por meio da trajetória de padres, como o 

caso de Balduíno Rambo que descreveu a ocorrência de indígenas no estado, 

ainda no século XX, intitulado “As populações modernas de indígenas no Rio 

Grande do Sul”. 

Um grande pesquisador nos primórdios da pesquisa foi o Padre Pedro 

Ignácio Schmitz, pesquisador do Instituto Anchietano de Pesquisas da 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Instituto este que 

contribuiu sobremaneira no desenvolvimento da ciência no estado durante o 

século XX até a atualidade.  

Atividade humana Efeito no solo ou ambiente 

Remoção da vegetação e queimadas Perda de matéria orgânica e de nutrientes. 

Adição de adubos orgânicos e 

minerais 
Ganho de matéria orgânica e de nutrientes. 

Calagem Diminuição da acidez e toxidez. 

Irrigação 
Mudança no regime de umidade; risco de 

salinização; oxirredução. 

Lavração    
Mistura de horizontes; compactação do 

solo; erosão; perturbação da flora e fauna.  

Adição de biocidas   Influenciam flora e fauna; poluição do solo. 

Excessivo preparo do solo e pisoteio             Compactação, erosão. 
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Outro religioso que contribui para a pesquisa arqueológica no estado foi 

o Padre Alfredo Rohr, que inseriu no sacerdócio, desenvolveu discussões 

sobre filosofia, estudos antropológicos e estudos sobre as paleopopulações do 

oeste de Santa Catarina na divisa com o Rio Grande do Sul, no vale do rio 

Uruguai. Desenvolvendo os primeiros trabalhos que introduziam as populações 

humanas na paisagem e relações entre os vestígios culturais encontrados nos 

sítios com as populações que ocupavam esta região. 

A fase científica surge em 1965 até 1970, quando é implantado no Brasil 

o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA), cujo objetivo 

principal era delinear as principais culturas arqueológicas e suas consequentes 

dispersões e área de ocupação pelo território nacional (LINO, 2011).  

Os primeiros resultados de pesquisas arqueológicas situadas no Rio 

Grande do Sul podem ser registrados em Schmitz (1967) e, posteriormente, 

com o advento do PRONAPA em que Miller (1969) publica resultados 

preliminares (MILDER, 1999, p. 15). 

Conforme Miller (1987, apud MILDER, 2013), com o término do 

PRONAPA, surge a proposta de criação de um novo programa de pesquisa 

voltado ao estudo de caçadores coletores antigos. Este projeto desenvolvido 

por Eurico Miller ficou conhecido como Projeto paleoindígena (PROPA), com 

patrocínio do Smithsonian Institution (EUA), pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Rio Grande do Sul (FAPERGS) e pelo Museu Arqueológico do Rio 

Grande do Sul (MARSUL).  

Conforme Schmitz (1985), as primeiras ocupações para o território 

gaúcho encontram-se na região de Toro Passo, junto a margem esquerda do 

rio Uruguai e afluentes, Ibicuí e Quaraí. Estas ocupações remontam a transição 

do Pleistoceno para o começo do Holoceno, com datações aproximadas de 

13.000 anos antes do presente (AP).  

São descritas para o Rio Grande do Sul distintas populações que 

ocuparam as diferentes configurações paisagísticas do território, sendo 

classificados e nomeados pela cultura material que deixaram depositados nos 

ambientes de ocupação. 
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Conforme descrito por Noelli (1999-2000), a ocupação para a região sul, 

especificamente para o Rio Grande do Sul ocorreram em diferentes frentes de 

ocupação da paisagem, por diferentes populações e em diferentes etapas 

sucessivas. 

Grosso modo, houve três levas de ocupação que se expandiram a 

partir de regiões distintas. A primeira leva ocupou o sul a partir de 

12.000 ou 13.000 AP e parece ter se mantido estável, mantendo as 

mesmas características materiais, reproduzindo certos 

comportamentos adaptativos e econômicos de povos “caçadores-

coletores”, até cerca de 2.500 AP (Noelli, 1999-2000, p. 227). 

Esta população ocupará diversos nichos ecológicos e ambientais, até a 

chegada de uma população com características sociais e uma cultura material 

revolucionaria distinta das populações anteriores.  

A aparente estabilidade das populações Umbu e Humaitá começou a 

ser alterada pela invasão de duas levas principais de populações 

“ceramistas”, agricultoras, de matriz cultural distintas, Tupi e Macro-

Jê, por volta de 2.500 anos atrás, respectivamente originárias da 

Amazônia e do centro-oeste do Brasil (Noelli, 1999-2000, p. 228). 

Para Noelli (1999-2000) a tradição Umbu ocupou todo o território do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, alcançando os limites sul e oeste do 

estado de São Paulo. Uma característica marcante e a persistência de padrões 

tecnológicos, com artefatos confeccionados com técnicas similares e, com as 

mesmas matérias-primas, desde pelo menos 12.000 até 1.000 AP. 

Esta população é diagnosticada pela ponta de projetil, embora os 

demais artefatos e resíduos de lascamento apresentem uma padronização 

tecnológica similar. 

Nos últimos 60 anos, período em que começaram os estudos mais 

sistemáticos, diversos pesquisadores se dedicaram a desvendar e caracterizar 

a ocupação paleoindígena do estado.  

Bombim (1971) se dedicou a correlacionar os sedimentos da Formação 

sedimentológica Toro Passo, com os fósseis da fauna e da megafauna sobre 

as ocupações humanas; MENTZ RIBEIRO (1979) discutiram acerca das 

paleopopulações mais antigas para o território, a Tradição Umbu, construindo 
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uma tentativa de esquematização para sua cultura material típica, as pontas de 

flecha; MILDER, OLIVEIRA (1993); MILDER (1994) discutiram a relação 

sedimentológica, a estratigrafia, considerações sobre paleoambientes e 

paleoclimas sobre as ocupações paleoindígenas; SCHMITZ (1984) discutiu 

relações de ocupação de caçadores-coletores e as primeiras ocupações 

humanas; BECKER (1984) analisou a ocupação recente por paleopopulacões 

ceramistas na porção sul do estado. 

A concepção da história da região do baixo curso do Rio Camaquã é 

marcada por eventos históricos que estão intimamente ligados ao extermínio 

dos povos indígenas e a construção da identidade europeia imigrante, 

enquanto sendo colonizadores das ditas terras virgens ou espaços 

denominados “vazios”, ocuparam-nos e alteraram-nos através do 

desflorestamento, da inserção da pecuária e da agricultura. 

 

4.3 HISTÓRICO E CORRENTES DE PESQUISA PARA A ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Cristal, em especial, a porção geográfica analisada, 

apresenta uma lacuna nas pesquisas voltadas para a análise de áreas de sítios 

arqueológicos, estando ainda desconhecida no sentido de estudos na área do 

patrimônio cultural.  

Esta região apresenta apenas pesquisas de caráter prospectivo (STESA, 

2010) e trabalhos descritivos que priorizavam uma análise diferenciada da 

contextualização sugerida na atualidade (RUTHSCHILLING, 1989); RIBEIRO; 

RIBEIRO; DA SILVEIRA; KLAMT (1986). Contrapondo esta perspectiva, 

portanto, necessita-se de trabalhos interventivos de caráter interpretativo e 

contextualizados para as regiões circunvizinhas. 

Uma região próxima a área de estudo, foi objeto de investigação. Foram 

estudos para a região do baixo curso do Rio Camaquã, especificamente na 

área do Banhado do Colégio, segundo Ruthschilling (1989); outras áreas na 

serra do sudeste foram recentemente investigadas, conforme nos expõem 

(MILHEIRA, 2008), que propõem um estudo de regionalização para a 
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arqueologia Guarani na região da Laguna dos Patos e Serra do Sudeste, no 

município de Pelotas. 

O povo Guarani do Rio Grande do Sul foi objeto de investigação em 

1948, por Métraux, quando da publicação do manual de tribos da floresta 

Tropical, que aborda a situação dos Indígenas no século XVI e XVII, e 

processos de contato com o europeu e outros povos indígenas. 

A área da Serra do Sudeste e a lagoa dos Patos, foi objeto de pesquisa 

desde os anos 40, sob várias perspectivas teóricas. Considerando as distintas 

correntes de pesquisa que se alteram ao longo do tempo e evoluem a medida 

que novos pressupostos são defendidos e adotados, do mesmo modo a 

pesquisa arqueológica nas regiões próximas apresentou diferentes maneiras 

de abordagem resultando em diferentes contextos e resultados. 

Adotando uma corrente de pesquisa mais descritiva e consolidada 

naquele contexto histórico, Schmitz et al. (1969), elaboraram estudos no alto 

vale do rio Camaquã, identificando distintas ocupações que segundo o registro 

arqueológico representa a materialidade de antigos caçadores coletores e 

ceramistas mais recentes no contexto histórico implantados na paisagem.  

Segundo Rogge (2004), a ocupação da região do baixo rio Camaquã 

parece estar relacionada, inicialmente, com caçadores pré-cerâmicos da 

tradição Umbu, cujos vestígios líticos (núcleos, raspadores e pontas de projetil) 

estão diretamente associados ao cerritos, que são construções de terra na 

forma de montículos em ambiente de umidade intensa. 

A ocupação posterior identificada sobre os cerritos está associada a 

cerâmica Vieira, uma tradição que desenvolvia uma cerâmica com aspectos 

externos que incorporam características da tradição Tupiguarani (ROGGE, 

2004). 

O último episódio de ocupação pré-histórica é marcada pela ocupação 

dos flancos da serra do sudeste e sobreposição eventual dos cerritos pelo povo 

Guarani. Pesquisas de Brochado (1974a), desenvolveram discussões sobre a 

implantação de sítios na paisagem e a coleção de artefatos descritos nos sítios 
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para vários pontos da serra do sudeste e na área originalmente ocupada pela 

floresta estacional semidecidual.   

Em contribuição com os estudos desenvolvidos para a serra do sudeste 

constata-se uma ampla bibliografia que contextualiza a ocupação humana na 

região lagunar e litorânea (PERNIGOTTI E ALMEIDA, 1961; NAUE, SCHMITZ 

E BASILE-BECKER, 1968; NAUE et al., 1971); SCHMITZ, 1976; CARLE, 2002; 

RIBEIRO et al., 2004; PESTANA, 2007). 

Especificamente a zona rural de Cristal que corresponde à área de 

estudo, embora também se encontre na região do Baixo curso do rio Camaquã, 

não apresenta estudos aprofundados acerca do tema. 

Assim, há a necessidade de intervenções científicas de caráter vertical 

com a prerrogativa de conhecer o potencial arqueológico, bem como 

ressaltando o grau de perturbação observado nos sítios arqueológicos da zona 

rural em virtude destas áreas serem exploradas mecanicamente para outras 

finalidades (agricultura e silvicultura) (BOLFE et al., 2009). 

Considerando sua relação com o espaço e o entorno, partindo desta 

relação, os sitos arqueológicos estão diretamente atrelados ao espaço 

anteriormente de exclusividade de uso das atividades das antigas populações e 

desta forma de ocupação, resultado da relação dos sítios e toda sua gama de 

informações com o grau de perturbação destes com as atividades 

desenvolvidas atualmente nos espaços concomitantes.   

Sem dúvida, a descontinuidade de investigações, a falta de estudos 

regionais, cronologias e registros, detalhadamente contextualizados, não têm 

permitido aprofundamento no conhecimento das populações pré-colombianas 

(MIGUEZ, 2012), e, em especifico, para a região proposta como área de 

estudo. 

 

4.4 A OCUPAÇÃO PELA IMIGRAÇÃO EUROPEIA E A FRAGMENTAÇÃO DO 

SOLO 
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 A delimitação do espaço administrativo denominado Cristal, se deu 

apenas em 29 de abril de 1988 com a decretação da lei estadual no 8.583 e que 

criou o município. 

A constituição do território do município de Cristal se deu pela doação de 

parcelas do território de municípios lindeiros, sendo a parcela sul do município 

de Cristal doada pelo município de São Lourenço do Sul; a parcela a oeste 

pertencia ao município de Canguçu e a parcela ao norte e Leste pertenciam ao 

município de Camaquã. Desta fragmentação no ano de 1988 surge o perímetro 

delimitado Cristal. 

Muito antes da emancipação dos municípios, a região era ocupada por 

militares luso-açorianos que lutaram contra os espanhóis e receberam da 

colônia extensas porções de terra, as chamadas sesmarias. 

A região de Cristal fazia parte da "Estância do Cristal", propriedade 

histórica da família Bento Gonçalves da Silva, que tinha extensas levas de terra 

para a criação extensiva de gado. 

No ano de 1850, tem inicio uma nova fase política de colonização, com 

varias iniciativas e medidas tomadas pelo governo imperial, para incrementar e 

sistematizar a imigração de elementos que viessem a dedicar-se a agricultura 

(MACHADO, 2011). 

Em 1856 contrata com o governo imperial do Brasil a compra de terras 

devolutas na Serra de Tapes, para fundar uma colônia. Posteriormente em 

1857 viajou à Alemanha para divulgar sua nova colônia e conquistar imigrantes 

para ocupá-la (COARACY, 1957). 

Conforme Rockenback (2004), a colônia de São Lourenço do Sul foi 

criada por Jacob Rheingantz em 1857, quando vieram para a região imigrantes 

alemães, sendo de maioria étnica pomerana. Este excedente populacional 

ocupou gradativamente o solo que estava sendo dividido em lotes iguais aos 

colonos, com o passar dos anos estas populações aumentaram, não cessando 

a vinda de mais imigrantes, o solo começou a ficar escasso, sendo os recém-

chegados conduzidos a áreas mais distantes da colônia original, dando origem 

a ocupação de Cristal, tanto no perímetro urbano, como no rural. 
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As ondas de imigrantes chegavam e eram conduzidas até as áreas a 

serem ocupadas, no caso o interior rural, (com floresta densa e sem 

infraestrutura significativa) onde se instalavam em parcelas do território a que 

tinham direito e começavam o processo de desmatar para produzir alimentos.  

Os colonos se instalaram na serra de Tapes, área clivosa e rochosa, que 

foi dividida em parcelas conforme capacidade de aquisição de cada colono e 

com o crescimento das famílias estas mesmas parcelas eram divididas entre 

seus descendentes gerando um aumento demográfico. 

Observou uma ocupação direcionada em áreas consideradas devolutas, 

mas principalmente parciais renegadas pelos grandes estancieiros que 

preferiam áreas planas. 

Esta mentalidade persistiu no Rio Grande do Sul, até quase o final da 

década de 1960, quando "terras de mato" eram as preferidas para o cultivo, 

ficando as "terras de campo" como a última opção para uso com lavouras.  

Estas áreas de campo foram incorporadas ao uso agrícola após a difusão da 

aplicação de corretivos da acidez e fertilizantes aos solos segundo Kampf e 

Curi, p. 233, (2012). 

 

4.5 A ALTERAÇÃO DO MATERIAL ARQUEOLÓGICO EM CONTEXTO 

AGRÍCOLA: A INTERFERÊNCIA DA MECANIZAÇÃO NOS MATERIAIS 

 

 A litologia predominante nos sítios arqueológicos dos quatro setores tem 

sua origem nos bancos de seixos do rio Camaquã, caracterizada pelo desgaste 

do transporte de regiões mais altas e depositadas dentro da área de pesquisa 

(parte mais baixa). 

Os seixos de diferentes tipos de rocha são transportados pela mecânica 

do corpo d’água e depositados ao longo do percurso, formando depósitos que 

posteriormente foram explorados pelas populações paleoindígenas com a 

geração de artefatos arqueológicos.  

Estes seixos apresentam uma coloração de superfície diferente da que 

está presente no seu interior e de textura, normalmente, também, diferente 
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(mais granulosa, áspera quando o contato com a água não se fez por longo 

período, ou lisa quando permaneceu sob o efeito da rolagem e da perda de 

superfície rugosa, tornando-se lisa). 

O córtex pode também ser uma alteração da superfície da rocha pelo 

intemperismo (caso dos seixos).  

Este córtex, de formação anterior à coleta da rocha pelo homem, não 

pode ser confundido com a pátina, alteração superficial posterior a 

intervenção do homem sobre a rocha, e que também traz indicações, 

desta vez sobre o meio ambiente onde o objeto foi abandonado 

(pátina clara de solos básicos; pátina brilhante de dunas). Ainda 

sobre a utilização ou reutilização da peça, os diferentes tipos (ou 

graus) de pátina que aparecem em cada série de cicatrizes de 

lascamento separadas por grande lapso de tempo (Prous, 1986/1990, 

p.10). 

Esta alteração pode ainda ser observada quando da alteração recente 

do objeto por força ou pressão, desconfigurando sua face externa, expondo a 

granulometria e a textura interna da rocha, desprovida da pátina pós-

deposicional, que caracteriza um objeto. 

Grande parte dos feldspatos encontra-se revestidos por uma pátina de 

cor branca, a qual é formada pela alteração para caulinita (argilo mineral mais 

comum) (RUTHSCHILLING, 1989). 

As populações paleoindígenas faziam coletas de rocha e utilizavam as 

mesmas em várias atividades de lascamento, polimento, percussão e 

trabalhamento destes materiais, alterando as características físicas da rocha e 

permitindo classificá-los como artefato ou instrumento modificado 

intencionalmente por meio de infinitas técnicas que essas populações 

dominavam. 

Ocorre, em contexto arqueológico, uma segunda classificação para a 

litologia, o ecofato, que é um termo aplicado para todos os dados não 

normativos culturalmente relevantes. Refere-se a uma peça que não apresenta 

alteração ou manipulação e pode ser de fonte litológica externa ou interna ao 

contexto do sítio. 
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Foram identificados 75 sítios arqueológicos distribuídos nos quatros 

setores delimitados para a pesquisa, tendo sido encontrado maior quantidade 

de sítios no setor 4 localizado em topografia acima de 100 metros e sobreposto 

aos divisores de bacia, terrenos planos e bons para a implantação humana. 

As ocorrências isoladas, embora não sejam contextualizadas e não 

mereçam tamanha atenção pela sua pouca expressividade representativa, 

somam 109 locais distintos distribuídos nos 04 setores. Em muitos dos casos 

as ocorrências se encontram próximas de sítios, porém, não estão ligadas 

continuamente em distribuição, havendo entre as duas áreas o chamado 

“vazio” superficial, considerando a não intervenção em subsuperfície. 

Foram identificados 4.647 fragmentos líticos de diferentes litologias 

(predomina o quartzito de seixo rolado, sendo comum o mineral quartzo 

encontrado em abundancia na região, sílex de diferentes colorações, arenito 

friável, silicificado, riolito, basalto, granito de diferentes colorações, argilito de 

seixo de rio), estas litologias foram lascadas na forma de instrumentos e seus 

refugos de lascamento abandonados nos locais de assentamento. 

A cerâmica também era abundante nos locais de assentamento, 

considerando a quantidade de fragmentos identificados 5.633, predominando 

as decorações corrugadas e unguladas, sendo identificadas cerâmicas com 

decoração externa cerimonial. O estudo das bordas permite uma classificação 

da produção cerâmica e, consequentemente, identificar a funcionalidade de 

seu recipiente, porém não haverá aprofundamento neste momento 

considerando a temática original da pesquisa e a demanda de tempo para com 

todos os milhares de fragmentos. 

Estudos de variabilidade e mensuração das peças é expresso por 

Wildesen (1982) que considera a funcionalidade do sítio pela gama de formas e 

densidade de materiais em sua estrutura original, dando uma contextualização 

exclusiva pela razão da dimensão dos instrumentos. Por meio deste 

procedimento pode-se estipular a funcionalidade ou o uso do sítio arqueológico 

no período de sua ocupação pretérita.  

A temática da pesquisa tinha como propósito evidenciar a degradação 

dos sítios por atividades recentes como a agricultura, desta forma não foram 
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efetuados estudos para avaliação da funcionalidade das peças, ou 

especificidades de cada instrumento dentro dos espaços de ocorrência, esta 

análise decorre de um desdobramento mais amplo da pesquisa, podendo ser 

considerado futuramente, dessa maneira, dar-se-á maior relevância a 

densidade de locais, bem como a densidade de material encontrado dentro de 

cada sítio arqueológico e, principalmente, relacionando este espaço com a 

atual forma de uso e ocupação do solo e as marcas impressas sobre os 

componentes dos sítios causados pela mecanização. 

Considerando a diversificada gama de materiais encontrados, podem ser 

consideradas como importantes as variáveis forma; espessura; densidade; 

largura; comprimento; e, matéria prima como variáveis importantes e 

resultantes do processo de transporte e arraste dos mesmos por eventos de 

precipitação forte e causados por instrumentos agrícolas.  

Pode-se observar ainda um processo pós-deposicional nas mesmas 

peças, que resulta na alteração da morfologia e da fisionomia das mesmas por 

fricção e abrasão provocado parcialmente pelo processo de arraste pluvial 

(JOPLING, 1981) e por contato com equipamentos agrícolas que 

descaracterizam, fragmentam e deformam as peças (Figuras 01a e 01b), 

caracterizando uma morfologia causada diretamente pelas atividades do 

homem no meio (WILDESEN, 1982). 

Figura 01: Contexto paisagístico atual dos sítios (a) RS-CA-1026 e (b) RS-CA-

228. 

(a)                                                        (b) 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Nesta pesquisa foi adotada uma metodologia que atendesse a etapa de 

levantamento, mapeamento e localização dos espaços arqueológicos e os 

diferentes tipos de uso e ocupação do solo atuais, abarcando todas as 

informações em produtos cartográficos. 

 

5.1 LEVANTAMENTO E ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA 

 

Iniciou-se os estudos através do levantamento de fontes bibliográficas, 

buscando-se os aspectos históricos, arqueológicos e, principalmente, 

ambientais do vale do rio Camaquã, sendo dividido em bases de dados 

distintos: 

a) Referências arqueológicas: levantamento de bibliografia especializada 

do histórico de pesquisas arqueológicos desenvolvidas na região, que 

pudessem contribuir com a caracterização cultural, elaborando os personagens 

por parte das distintas populações que habitaram a região de estudo, a 

caracterização do ambiente ocupado e estudos que indicassem locais 

prováveis de ocupação para a busca de artefatos;  

Foram consultados trabalhos na específica área que pudessem 

contribuir com metodologias positivas e favoráveis a implantação, considerando 

possíveis adaptações para a nossa temática de pesquisa e principalmente para 

nossa área de pesquisa que se delimita expressivamente ampla; 

b) Referências etno-históricas: levantamento de dados da ocupação 

histórica da região, abrangendo o período de contato entre povos pré-

hispânicos, e a ocupação europeia recente com a imigração de alemães e 

italianos para a região (período de reorganização territorial e agrícola da 

região); 

c) Referências ambientais: trabalhos sobre as características naturais e 

as alterações provocadas pela antropização, além de levantamentos de 
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produtos cartográficos atuais com características naturais disponíveis (as 

Geofácies das microbacias como norteadoras para delimitação da área). 

Desta forma, buscou-se no referencial teórico (Fontes bibliográficas 

gerais), os estudos e referências na área em questão que contribuíssem com a 

identificação e análise de possíveis áreas de ocorrências de sítios 

arqueológicos na paisagem identificados por meio de caminhamento 

sistemático, escavação e estudos que estipulam predileção de locais de 

ocupação utilizando ferramentas tecnológicas como georreferenciamento e 

geoposicionamento existentes e disponíveis para a região. Assim, foram 

considerados trabalhos científicos publicados no final do século XX e início do 

século XXI; relatos de viajantes e naturalistas que passaram por esta região no 

século XIX e trabalhos recentes de consultoria e salvamento arqueológico), tais 

como Cerqueira; Loureiro (2003). 

 

5.2 PLANEJAMENTO DAS SAÍDAS DE CAMPO 

 

Com as informações obtidas na fase anterior, somados as descrições 

topográficas da região e a análise ambiental por meio da disposição das 

variáveis como malha hídrica, geologia e pedologia da área, uniu-se uma série 

de informações adicionais para construir uma proposta metodológica concisa.  

 Delimitando a área de estudo, restringiu-se a mesma a uma porção 

territorial do espaço rural do município de Cristal/RS, cuja área apresenta 

grande diferenciação paisagística e latifundiária. Salientando-se, que foi 

decisória a informação obtida por fontes orais da existência de uma densidade 

de sítios arqueológicos cerâmicos em contexto agrícola para a região serrana 

do referido município. 

  Esta etapa foi preparatória de oitivas serviu de análise da viabilidade do 

caminhamento a pé através da maior parte do território. 

  Para tanto foi considerada a capacidade de percorrer toda a região, 

durante dois anos, período disponível para a pesquisa, sendo considerado com 

os seus “limites territoriais” (área de pesquisa) estipuladas por marcadores 
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naturais (rio Camaquã e áreas pantanosas) e artificiais (estradas) que 

delimitaram a área pela sua acessibilidade e diferenciação na paisagem. 

  Para que toda a área fosse atendida, adotou-se a proposta de (RODET, 

2002) onde se faz a divisão de uma área heterogênea em subparcelas, 

considerando fatores naturais de agrupamento da paisagem. 

  Considerando a parcela de fragmentação da área maior em um conjunto 

de subáreas, foram identificadas 04 subclassificações para a área de estudo 

(Figura 01):  

 Várzea do rio: Setor 1; 

 Região lagunar: Setor 2; 

 Várzea do Arroio Sapata: Setor 3; e, 

 Maciço cristalino: Setor 4. 

  A partir dessa setorização, foi possível analisar os ambientes 

isoladamente em um primeiro momento e, posteriormente, em conjunto com os 

demais espaços, delimitando as ações de intervenção nos quatro ambientes 

(levantamentos arqueológicos e estudos ambientais correlatos a esses 04 

setores). 

A topografia foi utilizada como um divisor e demarcador entre setores na 

paisagem, conforme listado abaixo: (Figura 02). 

 Cabendo ao Setor 1 a planície do rio Camaquã, desde sua margem 

direita até a cota 100 metros da serra do sudeste na vertente norte;  

 Setor 2 restringindo-se da margem direita do rio Camaquã até a cota de 

40 metros, na região mais plana e de menores cotas topográficas;  

 Para o Setor 3, considerou-se a cota de 40 metros e a cota máxima de 

100 metros da vertente sul da serra do sudeste; e, 

 Para o Setor 4, considerou-se a topografia superior aos 100 metros, até 

o topo da serra atingindo a cota máxima de 217 metros. 

  Sobre cada fragmento do referido mosaico (os 04 setores), foram 

traçadas rotas de investigação a partir de vias de acesso, visto tratar-se de um 

referencial de cartas/mapas da paisagem, com a finalidade de cobrir todo o 

terreno e com o interesse de identificar os ambientes propícios ao encontro dos 
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sítios arqueológicos nas referidas áreas agrícolas do município. Nesse mesmo 

sentido, buscou-se por locais onde houvesse solo recentemente revolvido ou 

com diferenciadas formas de cobertura vegetal, sendo as mesmas 

georreferenciadas e analisadas “in loco”. 

 Na metodologia proposta por Rodet (2002), quando da investigação de 

grandes áreas contínuas, fragmenta-se a mesma utilizando os marcadores 

naturais (rios) e artificiais da paisagem (estradas e vias de acesso). Para tanto 

utilizou-se da carta topográfica da região folha Arroio Sutil, SH.22-Y-B-IV-4-MI-

2998/4 na escala 1: 50.000 e o software livre “google Earth” (imagens Landsat 

2017), onde foram delimitados os marcadores da alta vertente, as estradas, e 

os marcadores que delimitavam os lotes a serem explorados na baixa vertente 

(cursos d’água de diferentes proporções hidrológicas). 

  Como produto de intervenção, foram criados mapas para com todos os 

acessos disponíveis em cada parcela do território em questão, bem como foi 

acrescida a rede hídrica e estas informações foram plotadas, possibilitando, 

assim, a realização efetiva da etapa de campo. 

 

5.3 METODOLOGIA DE CAMPO ADOTADA 

 

Para efetiva intervenção de campo, implantou-se a técnica de 

prospecção sistemática sobre as parcelas do território. 

 Na prospecção ou caminhamento sistemático, delimita-se uma forma de 

investigação consistindo no percurso a pé da área a ser prospectada, 

observando as modificações da paisagem e a superfície do solo, em busca de 

evidencias arqueológicas (COPÉ e ROSA, 2008). São traçadas linhas paralelas 

e equidistantes em uma superfície, sendo adaptadas a realidade do local de 

investigação e, desta forma, as linhas são mais distantes ou mais próximas 

entre si, de acordo com o intuito de identificar áreas com material arqueológico 

em superfície, sem que haja a intervenção no subsolo.
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      Figura 02: Divisão em setores da área 
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Deve-se considerar que as ferramentas tecnológicas auxiliam nesta 

etapa do trabalho de campo, quando os percursos são plotados em laboratório 

no software “google Earth” e, posteriormente, transferidas para o aparelho de 

Geoposicionamento global na extensão “Keyhole Markup Language” (KML). 

Este procedimento economizou tempo, agilizando a etapa de caminhamento, 

auxiliando na eficácia e na confiabilidade das delimitações, sendo que as linhas 

paralelas foram traçadas com maior acurácia no distanciamento. 

A metodologia descrita por Gallardo e Cornejo (1986), que implanta o 

caminhamento sistemático para identificação de registros arqueológicos na 

paisagem em amplas áreas abertas e planas, foi adaptada para a realidade 

observada em campo. Na atual pesquisa, apresentava diferenciação 

latifundiária e, consequentemente, disposição de espécies cultivadas em 

diferentes épocas do ano e em parcelas territoriais diferenciadas. 

Foram criadas 05 categorias de implantação do caminhamento, 

conforme a diferenciação da cobertura do solo, o tipo de cultivo observado e a 

fase de vida da planta: 

 Para áreas com cobertura vegetal de aproximadamente 30 cm de 

altura e pouco esparso no solo, foi estabelecido a distância entre as 

linhas de caminhamento de 20 m de largura, sendo comuns as 

culturas de aveia jovem, fumo jovem e milho jovem;  

 Para áreas com cobertura vegetal de aproximadamente 1 m de 

altura, como por exemplo, cultivos de milho e fumo em meia idade, 

sendo estabelecida a distância entre as linhas de caminhamento de 

15 m de largura;  

 Para cultivos em fase adulta e que restringem a visibilidade ou onde 

a cobertura vegetal atingia 2 m de altura, como por exemplo, milho 

em fase adulta, adotou-se o alinhamento de 10 m de largura;    

 Para áreas com cobertura de gramíneas e áreas bem fechadas de 

capim, pela densidade da cobertura vegetal e pela pouca visibilidade 

do solo, restringiu-se o caminhamento apenas pelas áreas de erosão 

e pelas margens do campo gramado; e, 
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 Para áreas florestadas naturalmente e com áreas de cobertura de 

vegetação silvestre, restringiu-se o caminhamento pelas margens do 

conjunto florestal, considerando a pouca visibilidade do solo nesses 

locais. 

 Todo o caminhamento e identificação dos sítios arqueológicos foi 

plotado e marcado por GPS, gerando uma malha de percorrimento sobre os 

setores diferenciados. Foram coletadas as coordenadas UTM, através do 

sistema GPS, para cada sítio ou para cada material arqueológico isolado 

encontrado, para registrar a localização exata. Também, foram coletadas 

informações ambientais relevantes que viessem a contribuir com a 

caracterização atual da área, sua inclinação, direção de vertente, proximidade 

com o afloramento rochoso, proximidade com a fonte de água e referências na 

paisagem, tais como características de feições erosivas, pedológicas e 

geológicas.  

  Para estimar a perda do material arqueológico dentro do ambiente 

agrícola, em virtude do uso do solo, foi adotada metodologia proposta por 

Miguez (2012), para avaliar o impacto das atividades humanas em diferentes 

contextos agrícola, relacionando os fatores naturais e culturais responsáveis 

pela alteração dos sítios em diferentes níveis de impacto. 

  Uma vez observada a existência de um sítio arqueológico ou ocorrência 

isolada, foi considerando seu grau de impacto, por meio da análise do sítio 

enquanto: 

 Distribuição do material, sendo observado a provável delimitação 

do sítio anteriormente à mecanização e a atual distribuição dos 

materiais encontrados na paisagem;  

 O grau de impacto sobre as peças em exposição na superfície do 

solo (observando ranhuras e marcas de mecanização);  

 A identificação das espécies cultivadas no momento da prospecção 

e sua relação com o preparo do solo;  

 O uso de pesticidas e fertilizantes químicos que possam alterar o 

pH do solo;  
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 A identificação de pontos de erosão e a observação do solo 

enquanto compactação. 

  Deve-se salientar que, todas estas informações foram descritas em 

fichas padrão e fotografadas para registro de informações relevantes e que 

foram observadas em campo. 

  A etapa de campo foi programada para ocorrer durante os períodos de 

outono, inverno e início da primavera, para tanto foram consideradas a forte 

exposição a insolação nos demais períodos do ano e, principalmente, a 

condição do solo estas sazonalidades (exposto ou com cobertura vegetal 

pouco densa: época de entressafra e de cultivos de gramíneas forrageiras 

invernais). 

  Toda a etapa de campo foi realizado entre os meses de maio de 2016 

até outubro de 2016, retomando no mês de maio de 2017 até o mês de 

setembro de 2017. Resultando em um total de 214 dias, com dedicação de 7 

horas por dia, em média, de prospecção “in loco”, somando-se, assim, um total 

aproximado de 1.500 horas de caminhamento de campo.  

 A comunicação e o contato para obtenção de autorização do acesso as 

propriedades se deu exclusivamente no momento das escolhas dos lotes para 

a aplicação da metodologia, sendo a autorização apenas verbal por parte dos 

proprietários, para o efetivo caminhamento sobre suas propriedades. Esta 

autorização foi concedida pela maior parte dos proprietários, sendo negada por 

apenas um dos proprietários rurais locado em uma pequena área do mosaico 

de setores.  

 

5.4 ANÁLISES DO MATERIAL IDENTIFICADO  

 

As análises visuais das amostras coletadas em campo foram realizadas 

logo após a coleta de cada campanha, visando à otimização dos processos e 

dos recursos financeiros empregados. Cabe salientar a importância de 

procedimentos técnicos para realização das coletas e das análises, 

considerando que o acondicionamento inadequado das peças poderia gerar 



43 
 

 
 

informações imprecisas, alterando sua configuração. Outro problema que deve 

ser considerado, é o não georreferenciamento do material, o que poderia torna-

lo inapto para a sua utilização no decorrer da pesquisa. 

O material foi embalado em sacos plásticos estéreis no campo durante a 

coleta e identificados conforme sua procedência, sendo o material de cada 

local embalado separadamente. Já na etapa seguinte, os mesmos foram 

submetidos à lavagem em laboratório. 

O processo de limpeza de materiais líticos difere do material em 

cerâmica, sendo o material lítico lavado em água corrente com o auxílio de 

uma escova de dentes de cerdas macias para a retirada total de sedimentação 

(DIAS, 2013). 

 Para o caso de ter material muito pequeno e principalmente no caso da 

cerâmica, utiliza-se uma peneira de numeração 2 mm do tamanho da pia, 

evitando que o material se perca no ralo (DIAS, 2013). 

Para limpeza de fragmentos de cerâmica pré-colonial que apresentam 

pouca sedimentação, ou resíduo pós deposicional, utiliza-se pincel macio para 

remoção do material depositado (composto principalmente de dióxido de sílica 

ou areia). Para o caso dos materiais estarem muito envoltos em sedimentos, 

utiliza-se de jatos leves de água, espalhados com o auxílio de um borrifador, 

molhando o sedimento que posteriormente será removido com o auxílio de uma 

escova de dentes de cerdas macias (DIAS, 2013). 

Depois de limpas as peças são acondicionadas sobre uma mesa ou 

bancada limpa e arejada, para que sequem e tenham seu excesso de umidade 

retirado, obedecendo a não exposição excessiva das peças ao sol. Teve-se o 

máximo cuidado de não colocar materiais provenientes de um local junto com o 

de outro local, para isso delimitou-se cada amostra por um separador. 

Como etapa seguinte, as peças foram analisadas com o auxílio de uma 

lupa e iluminação adequada para que fosse observada sua morfologia e sua 

estrutura aparente, assim como a observação de qualquer dano ou aparente 

sinal de perturbação da peça em análise. 
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Todo o material proveniente de um determinado local foi identificado e 

descrito quanto à sua origem e aparência, posteriormente medido com o auxílio 

de paquímetro e régua, fotografado com o auxílio imprescindível de escala, 

catalogado e embalado em saco plástico estéril com a identificação em caneta 

a prova d’água na face externa da embalagem e anexada uma ficha resumida 

com as coordenadas e informações de coleta zipada dentro do recipiente 

(identificadas conforme nomenclatura oficial). 

Deve-se prestar atenção à capacidade de cada saco com material 

arqueológico, respeitando sua capacidade e, principalmente, considerar a 

diferenciação dos materiais encontrados (líticos e cerâmicos) e, desta forma, 

colocar os mesmos em recipientes separados para que as formas e a 

densidade dos líticos não fraturem ou desgastem as peças cerâmicas.   

 Após os procedimentos supracitados, as peças foram enviadas a 

curadoria (entidade que faz a salvaguarda dos mesmos). 
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6 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Neste item, descreveu-se a área de estudo e as suas características 

ambientais tal como a geologia; a pedologia resultante da decomposição da 

rocha; a geomorfologia e a geografia condicionadas pelo clima e pelos recursos 

hídricos que caracterizam esses distintos espaços, além das áreas recobertas 

pela vegetação e que são resultantes das interações entre os componentes 

naturais, formando o sistema ambiental da região. 

 

6.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Cristal é um município localizado ao sul do estado do Rio Grande do Sul, 

considerado pequeno segundo a classificação do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2016), apresentando uma área de unidade 

territorial de 681,625 km², com população estimada em 7.792 habitantes, 

predominantemente urbana, embora seja importante considerar que a 

economia do município é baseada na produção rural. 

O município encontra-se no sul do estado do Rio Grande do Sul e está 

localizado entre as coordenadas 30°52'59" S, 52°14'55.8" W; 31°07'17.3" S 

51°47'24.1" W, estando inserido em sua totalidade na bacia Hidrográfica do Rio 

Camaquã (Figura 03), especificamente no baixo curso do rio. 

A área tem características ambientais de transição, condicionadas pela 

geologia, geomorfologia e geografia local, que resultaram em uma diversidade 

e sobreposição de espécies de dois diferentes sistemas naturais, a leste a 

planície lagunar interna, e a oeste a serra do sudeste, configurando-se uma 

região que requer a compreensão de suas particularidades. 

A região de estudo apresenta aproximadamente 36 km2 de área, dividida 

em duas parcelas que apresentam características distintas e sobrepondo-se 

em quesitos geológicos, geomorfológicos, pedológicos, biogeográficos e, 

também, quanto ao uso e ocupação do solo nos dias atuais. 
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  Figura 03: Bacia hidrografia do rio Camaquã 

 
       Fonte: Adaptado de SEMA (2011).
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A área de concentração da pesquisa está inserida no quadrante 

noroeste do município de Cristal-RS, apresentada na Figura 04. O território tem 

como limites ao norte, nordeste e leste a margem do rio Camaquã; ao sul e 

sudoeste a estrada vicinal do Sapata, que liga a sede do município de Cristal 

ao município de Canguçu e, como delimitador no quadrante oeste, tem-se a 

estrada rural que liga a localidade interiorana de Butiá ao município de Amaral 

Ferrador, localizado na margem esquerda do rio Camaquã. 

Toda a área de pesquisa encontra-se em um contexto rural, agrícola e 

de mecanização intensa, com uma diferenciação da divisão e ocupação do solo 

condicionado pelo processo de imigração e pelas condições naturais distintas 

da região. 

 A sub-região Noroeste da área de pesquisa corresponde a área mais 

declivosa, com afloramentos graníticos e de pequenas propriedades rurais 

ocupadas pela imigração europeia tardia; e uma segunda área no quadrante 

SE, onde situam-se grandes propriedades rurais e de menor grau de 

declividade, com a quase nula existência de afloramento rochosos. Esta última 

foi produto de apropriação de sesmeiros e descendentes de espanhóis e 

portugueses nos primeiros movimentos de europeus na região e que pelas 

características naturais propiciou a agricultura de larga escala e campos de 

criação extensiva. 

O uso do solo por meio de práticas agrícolas, tais como a mecanização 

intensa e outras práticas que necessitam interferência direta como processos 

de terraplanagem, remoção e revolvimento do solo em grande escala e 

construção de estradas, são alguns dos principais processos causadores de 

deterioração e perda do patrimônio arqueológico e cultural na região de estudo, 

segundo identificado durante o referencial bibliográfico. 

As atividades humanas de maneira geral alteram e interferem na 

estratigrafia dos sítios ou em ambientes com a presença de patrimônio cultural 

(HOFMAN, 1986; KELLY, 1992). 
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    Figura 04: Representação da área de estudo. 
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Para a área composta por pequenas propriedades rurais, que abrange a 

região da borda da serra do Sudeste foi identificada grande concentração de 

sítios arqueológicos; a segunda região diferenciada pela ocupação do solo, 

com grandes propriedades rurais, apresenta menor densidade de sítios 

arqueológicos identificados (ATLAS SOCIOECONÔMICO, 2002). 

 

6.1.1 Funcionalidade dos espaços com material arqueológico em contexto 

agrícola  

 

Grande parte dos locais, com sítios e material arqueológico, encontra-se 

em ambiente agrícola (pequenas propriedades) com grau de mecanização 

similar ao que se utiliza na área com propriedades rurais extensas, porém com 

especificidades mecânicas para cada cultura, impactando expressivamente os 

sítios arqueológicos. 

Segundo Miguez (2012), o uso de diferentes ferramentas para distintos 

tipos de cultivo ampliam ainda mais o risco de alteração sobre as peças e 

sobre as estruturas. Para o cultivo de fumo por exemplo os agricultores 

revolvem anualmente o solo ao menos de 2 a 3 vezes. Considerando os 

instrumentos utilizados para revolvimento do solo, o arado atinge a 

profundidade de 25-35 cm de profundidade; o subsolador utilizado para 

descompactar a parcela do solo compactada pelo uso continuo atinge a 

profundidade de aproximadamente 50 cm; enquanto a grade que é utilizada 

para cortar restos vegetais e abrir sulcos no solo atinge a profundidade de até 

20 cm no solo e tem o peso, aproximado, de mais de 01 tonelada.  

Diversos estudos abordam o transporte de materiais líticos, cerâmicos, 

conchíferos e ósseos pela ação das chuvas, para tanto, pode-se considerar as 

contribuições de Balek (2002), que trata da movimentação vertical das peças 

em sítios arqueológicos, uma problemática observada nos sítios arqueológicos 

de alto grau de declividade. 

Um fator relevante, e que interfere na remoção e no arraste das peças, é 

a concentração da precipitação, que na região apresenta médias anuais que 
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variam entre 1.500 a 1.600 milímetros, segundo dados da Secretaria de Meio 

Ambiente do Rio Grande do Sul (ATLAS EÓLICO, 2002). Desse montante, a 

maior parte está concentrada nos meses de outono e inverno, período que 

corresponde, respectivamente, a etapa de revolvimento do solo para 

semeadura e produção de pastagens para o inverno (aveia, avezem, nabo) e, 

posteriormente, é feito o revolvimento destas pastagens como adubação verde 

para a nova safra de fumo, cujo plantio começa ao final do inverno (o preparo 

do solo é anterior a este estágio). 

A quantidade de chuva, sua intensidade e variabilidade controlam, por 

um lado, a geração de escoamento e, por outro, os processos de erosão, 

operando em diferentes escalas (TUSET et al., 2016), aliando este processo à 

atividade agrícola intensa e pesada na desestruturação pedológica, tem-se o 

processo de remoção e transporte dos componentes do sítio arqueológico. 

A relação de perda potencial em virtude da ocupação agrícola se 

expressa pelo grau de mecanização dentro da área de maior densidade de 

sítios arqueológicos, onde os processos de transporte em virtude da 

declividade são contribuintes na dispersão dos artefatos (WILL, CLARK, 1996; 

JOPLING, 1981). 

Segundo (WOOD; JOHNSON,1978), o solo não é um corpo estático, ele 

é um corpo dinâmico, um sistema aberto, em que uma variedade de processos 

pode atuar para mover não somente o solo, mas objetos (incluindo artefatos), 

de uma posição para a outra. 

 Ainda considerando o processo de formação do solo e, sua 

consequente perturbação por diferentes processos, WOOD; JOHNSON (1978) 

discorrem sobre a pedoturbação, processo resultante da alteração e 

homogeneização do solo, por diferentes mecanismos de interferência. 

Os processos de mecanização aliados ao transporte pluvial em sítios 

arqueológicos são responsáveis pela dispersão dos artefatos e 

desconfiguração do sítio e a realocação dos artefatos off site (REINHARDT, 

1993; HOFMAN, 1986; MMS, 2007) comprometendo a interpretação dos sítios 

alterados. 
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A alteração e realocação de artefatos dentro de perímetros de sítios 

arqueológicos causa reflexos diretos aos sítios arqueológicos e se refletem na 

perda de patrimônio cultural (GROSSI, 2007; KELLY, 1992). 

Todavia, considerando a necessidade de exploração das áreas pela 

agricultura, segundo Bolfe et al. (2009) é necessária uma abordagem 

diferenciada quanto a agricultura, considerando a região, em consequência do 

impacto causado por esta atividade, considerando-se, assim, também, o 

patrimônio cultural e a destruição dos sítios arqueológicos. 

Deve-se considerar também o tipo de cultivo que pode interferir 

diretamente no preparo do solo, sendo que algumas formas de preparo 

potencializam e aceleram a erosão, segundo Turnbaugh (1978), um tipo de 

erosão em sulco, frequentemente aparece em campos de cultivo de culturas 

realizadas em “fileiras”. 

Esta forma de cultivo, em fileiras, é bastante comum para a área de 

estudo, com cultivos de tabaco, milho, feijão, batata e soja, elementos 

frequentes na paisagem durante diferentes épocas do ano. 

Complementando o raciocínio de Turnbaugh (1978), ao longo das fileiras 

plantadas, tais como milho e feijão, penetram e se prendem ao solo, o 

processo de erosão não é efetivamente expressivo, mas os espaços entre as 

fileiras foram, frequentemente, rasgados profundamente até o subsolo, lavando 

e arrastando rochas e artefatos que compõem o sítio arqueológico, 

depositando e encobrindo os mesmos em um outro local. 

Resumidamente o processo de pedoturbação produzido por 

interferências culturais aliado a eventos de precipitação em solo exposto 

produzem o transporte do material in site para longe dos limites do mesmo, 

extrapolando a delimitação correspondente ao sítio arqueológico e depositando 

os mesmos off site, fora do contexto original, podendo comprometer o material 

transportado, o local de origem com a lacuna informativa extraída e o local de 

deposição com a inserção de informações descontextualizadas.  

Sobre as formas de erosão, Cabral (2006) expõe a interferência causada 

pelo maquinário pesado em plantações de cana de açúcar, embora não seja o 
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mesmo tipo de cultivo, o cenário é semelhante para a área de estudo, 

principalmente nos cultivos de tabaco, milho e soja, com a utilização destes 

equipamentos.   

Ainda segundo Cabral (2006), para um estudo correlacionado, o 

subsolador utilizado nas áreas agrícolas atinge profundidade de 50-60 cm para 

preparar o solo (para romper camadas compactadas profundas), bem como o 

uso do arado e o arrastão ou grade pesada que atingem entre 30 cm e 40 cm, 

aproximadamente, em cada um.  

Sem dúvida, este tipo de trabalho produz uma forte alteração nos restos 

arqueológicos em suas associações contextuais e na estratificação. Os restos 

tais como cerâmica e artefatos de pedra, na passagem do trator produzem 

fraturas e ranhuras (cicatrizes de arado) enquanto os restos ósseos e 

conchíferos, além de fraturarem, são na maioria das vezes triturados (MIGUEZ, 

2012). 

Dessa forma, para que a região concilie à exploração agrícola com a 

preservação do patrimônio desconhecido, propõe-se a reavaliação do processo 

de reconhecimento da identidade local (MIGUEZ, 2012), fazendo com que 

embora indiretamente os agricultores sintam-se pertencentes a cultura 

adjacente, conhecendo-a e aliando preservação com produção. 

Conforme Haase (1983), como alternativa para ambientes de 

diversidade cultural, propõem-se ações mitigadoras observadas ao redor do 

mundo, para diminuir o impacto sobre os sítios. Embora em contexto agrícola 

esta situação seja mais complexa, propõem-se o estudo do local como 

alternativa para resolver situações conflitantes. 

 

6.2 CARACTERIZAÇÕES AMBIENTAIS DO BAIXO VALE DO RIO CAMAQUÃ 

 

Foram consideradas algumas características naturais que interferem e 

que dão forma a paisagem. Características, estas, que interferiram na 

modificação do ambiente ao longo do tempo geológico e, observando a área, 

pode-se melhor discutir estas características através da morfologia do espaço 
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geográfico e da apropriação do mesmo pelo homem do passado até o 

presente. 

 

6.2.1 Geologia  

 

Assim como a pedoturbação, discutida anteriormente, os componentes 

do sítio, os artefatos, ou produtos produzidos pela intervenção humana no 

decorrer de uma ocupação, são aqui analisados sob o ponto de vista teórico. 

As rochas utilizadas pelos paleoindígenas na confecção de 

instrumentos, em sua quase totalidade, estão disponíveis em afloramentos, 

produtos do intemperismo mecânico e do transporte fluvial, tendo sido 

transportados áreas originais distantes e depositadas ao longo do curso do rio. 

 Estes afloramentos expressam-se por meio de depósitos de seixos 

rolados, formando bancos marginais, com depósitos de areia (praias) ou 

exclusivos (bancos de seixos), que por esta razão formam fontes privilegiadas 

de matéria prima (PROUS, 1986;1990). 

Este fenômeno pode ser observado na área de estudo, considerando 

que a maior parte do material lítico identificado nos sítios advém de litologia 

externa à litologia da área de estudo. Deve-se considerar, para tanto, que as 

nascentes e a porção alta e média do curso do Rio Camaquã estão inseridas 

em uma região geológica distinta da área do baixo curso, onde se localiza o 

estudo. 

A porção do território a montante está parcialmente inserida sobre a 

bacia sedimentar interior do rio Camaquã, que apresentam diferentes 

associações vulcano-sedimentares representativas do estágio de transição da 

Plataforma Sul-Americana (ALMEIDA, 1969, apud PEREIRA, 2011, p.24). 

Estas litologias sedimentares proporcionam sedimentos grosseiros 

quando acometidos pela erosão mecânica, transportando-os desde as partes 

altas da bacia. Identificam-se nas áreas do alto curso do rio, rochas como 
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andesitos, ardósia, quartzitos, arenitos finos e grossos, conglomerados, 

argilitos e ritmitos (PEREIRA, 2011). 

Dentro do contexto geológico, podemos separar a área em duas, tendo 

o Escudo Cristalino ou Embasamento ao norte e a Planície Aluvial Interna 

composta pelos sedimentos quaternários ao sul e leste, classificando os 

distintos espaços por suas características naturais e antrópicas. 

A geologia da região é descrita no Programa de Levantamentos 

Geológicos Básicos do Serviço Geológico Brasileiro (SGB) em conjunto com a 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) e a área de interesse 

deste estudo encontra-se instalada, predominantemente, sobre os maciços 

rochosos Pré-Cambrianos e Cambrianos do Cinturão Orogênico Dom Feliciano 

(ROISENBERG, 2007). 

O escudo é composto por rochas de idades variadas desde o Arqueano 

até o Eopaleozóico. Apresenta associações de rochas metamórficas, ígneas e 

sedimentares, de idade, origem e evolução diversas, distribuídas num 

complexo arranjo tecno-estratigráfico controlado por lineamentos regionais de 

orientação predominante NE-SW e NW-SE (ROISENBERG, 2007). 

Caracterizando a porção norte-nordeste, tem-se o embasamento granito-

gnáissico, representado pelo Complexo Canguçu (Figura 05), representando a 

unidade Pré-Cambriana existente na região. Como representante do 

Cambriano podem ser citadas a suíte granítica Arroio dos Ladrões 

(ROISENBERG, 2007). 

Capeando essas unidades litológicas, tem-se a segunda porção do 

território com litologia sedimentar variada, de idade Terciária Quaternária, 

representada pelas formações Guaxaim, Chuí e pelos depósitos de estuário 

(aluvionares, lacustres, eólicos, marinhos, coluviais, atuais e subatuais) 

(ROISENBERG, 2007).  
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    Figura 05: Representação da geologia para a área de estudo. 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (2003).
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Compreende a planície aluvial interna, ou planície flúvio deltaica, 

caracterizando os sedimentos adjacentes do embasamento e depositados na 

sua base, e os depósitos lagunares pleistocênicos e Holocênicos (Sistema 

Laguna Barreia I, II, III e IV), dominada por sistemas de leques deltaicos (Fan 

Deltas), tendo como principais rochas fonte a litologia do embasamento, e 

secundariamente, os próprios depósitos deste sistema, mediante 

retrabalhamento cíclicos ao longo do Quaternário, uma vez que suas estruturas 

distais foram retrabalhadas em ambiente marinho e, posteriormente, em 

ambiente lagunar (TOMAZELLI e VILLWOCK, 2000). 

Forma-se o sistema de leques aluvias, situados adjacentes às terras 

altas ou aos corpos d’água, gerando dessa forma uma complexidade de 

ambientes e sub-ambientes (fluvial, paludal, lagunar, praial e marinho) 

(BITENCOURT, 1992).  

Considera-se para tanto as oscilações do nível do mar e a influência de 

transgressões e regressões marinhas para a região a partir do Pleistoceno 

inferior e Holoceno (VILLWOCK et al., 1986). 

Está contido nessa última formação de sedimentos inconsolidados como 

depósitos aluvionares, areias, cascalheiras e depósitos siltico-argilosos de 

planícies de inundação. 

Segundo Bitencourt (1992, p.35): 

Em toda a planície costeira, os sistemas de leques aluviais são 

gerados a partir das vertentes das terras altas, inicialmente por 

movimentos de massa gravitacional, passando, gradativamente, para 

sistemas aluvial, caracterizando fáceis eluviais e coluviais, nas 

regiões de meia encosta, e fáceis aluviais nas regiões mais baixas. 

Conglomerados, diamictitos, arenitos e argilitos constituem as 

litologias da região. 

Villwock e Tomazelli (1995) descrevem a formação da planície costeira 

para a região como formada por aluviões, coluviões e leques aluviais 

desenvolvidos na base das encostas do escudo e da Barreira I (Figura 06), 

incluindo depósitos terciários nos vales dos principais cursos d’água.
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Figura 06: Representação da porção de leques aluviais. 

 

Fonte: Adaptado de Tomazelli e Villwock, 2000.
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Os Sistemas Deposicional de Leques Aluviais são resultantes de 

processos dominantemente gravitacionais como a queda livre de blocos, o 

rastejo e o fluxo de detritos e que traspassam, na porção extrema, para 

sedimentos transportados e depositados em meio aquoso (aluviões) 

(TOMAZELLI e VILLWOCK, 2000). 

Ainda, segundo Tomazelli e Villwock (2000, p.40), “Há fortes evidências de 

que as flutuações entre climas áridos e úmidos que ocorreram no Terciário 

Superior e Quaternário tiveram grande influência no desenvolvimento deste 

sistema deposicional”. Considerando as variações climáticas e as implicações 

nas taxas de precipitação e o desenvolvimento da cobertura vegetal no escudo. 

 

6.2.2 Geomorfologia 

 

A área de estudo apresenta feições geomorfológicas variadas, 

considerando as diferentes litologias, os processos modelantes e as condições 

climáticas atuantes ao longo do tempo.  

Segundo Tomazelli e Villwock (2000, p.40), “Planície Aluvial Interna 

corresponde à faixa de terra que se estende entre as terras altas do Escudo 

Sul-Rio-Grandense e os grandes corpos de água do Sistema Lagunar Patos-

Mirim”. São terras levemente inclinadas para o leste, onde coxilhas 

arredondadas dos limites do escudo dão lugar a terraços dissecados pela 

drenagem atual.  

O escudo ou Embasamento cristalino possui relevo dissecado por 

agentes erosivos, configurando vertentes onduladas, entre as cotas de 60 e 90, 

modificando a paisagem para vertentes fortemente onduladas em cotas 

superiores a 90, atingindo a cota máxima de 212 m.  

Segundo Bitencourt (1992, p. 92), “Nas regiões elevadas, as vertentes 

exibem formas convexas, e nas regiões deprimidas (vales ou depressões), 

exibem formas côncavas, onde com frequência afloram blocos rochosos”. 

Especificamente a região de estudo é classificada como sendo de 

Planalto Residual Canguçu-Caçapava; Planalto rebaixado marginal, 
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correspondendo a uma porção classificada (porção Norte-Noroeste), área com 

maiores altitudes, com a cota topográfica máxima de 212 metros de altitude e 

declividades mais acentuadas (STESA, 2010).  

E uma segunda porção identificada como Planície Aluvial interna; 

planície flúvio-deltaica (porção Leste-Sudeste), as feições morfológicas que 

integram esta porção do território constituem as planícies deltaicas (pântanos, 

lagos), canais fluviais (canais distributivos, meandros abandonados), grandes 

terraços fluviais levemente inclinados (marcados por rebordo de terraços) 

(BITENCOURT, 1992). 

Nessa porção, as cotas variam entre a mínima de 19 metros e 60 

metros, aproximadamente, onde o relevo apresenta formas suaves a 

onduladas, caracterizado pelo pequeno grau de inclinação, com vertentes 

bastante dissecadas e entalhadas por sistemas flúvio-deltáicos implantados 

posterior a sua formação (BITENCOURT, 1992).  

 

6.2.3 Climatologia 

 

O clima para a região é classificado por Köppen (1936), como Cfa 

(temperado úmido) subdivisão da classificação geral Cf (clima temperado), que 

resulta de regiões com clima úmido, quando a precipitação é bem distribuída 

em todos os meses do ano, sem a existência de estação seca definida 

(conforme apresentado resumidamente na Tabela 01 e observado na Figura 

07). 

 Segundo Köppen-Geiger (2007, p.01), “A classificação é baseada no 

pressuposto, com origem na fitossociologia e na ecologia, de que a vegetação 

natural de cada grande região da Terra é essencialmente uma expressão do 

clima nela prevalecente”.   
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Tabela 01: Classificação climática para a área de estudo 

C 

 Climas mesotérmicos; 

 Temperatura média do ar dos 3 meses mais frios compreendidas 

entre -3°C e  - 18°C;  

 Temperatura média do mês mais quente > 10°C; 

 Estações de Verão e Inverno bem definidas; 

f 

 Clima húmido; 

 Ocorrência de precipitação em todos os meses do ano; 

 Inexistência de estação seca definida; 

a 
 Verão quente; 

 Temperatura média do ar no mês mais quente > 22°C. 

Fonte: Adaptado de Köppen-Geiger (2007). 

 

Conforme Rossato (2011), a umidade média relativa do ar ao longo do 

ano para a região se concentra em 79%, não apresentando grande variação 

nas diferentes estações do ano. 

Ainda, segundo Rossato (2011), as médias de precipitação não 

apresentam grandes oscilações ao longo do ano, tendo o histórico de 

concentrações de 400 mm na primavera; 400 mm no verão; 350 no outono e as 

máximas de 450 mm no inverno, tendo seu histórico em 1.600 mm/ano. 

Ocorrem também no inverno os menores índices de radiação solar, 

considerando os maiores períodos com nuvens. Giram em torno de 80-100 dias 

os dias com precipitação para a região, distribuindo-se 6-9 dias em média para 

precipitação mensal. As temperaturas médias anuais variam entre 17-20°C. A 

área de estudo apresentam maiores valores durante o verão, especificamente 

no mês de janeiro com 20-26° e no mês de julho, durante o inverno, 

apresentam-se as médias mínimas de 11-14°C (ROSSATO, 2011). 

Os invernos são frios, com atuação dos sistemas polares e com menor 

participação dos sistemas tropicais. Além disso, os sistemas frontais são 

responsáveis pelas maiores concentrações pluviométricas ao longo do ano, 

considerando o Histórico de precipitação para o inverno.  
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          Figura 07: Classificação climática para a área de estudo. 

 
 Fonte: Adaptado de Rossato (2011). 
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Os sistemas atmosféricos predominantes na região, correspondem a 

Massa Polar Antártica (mPa), que apresenta maior atuação durante os meses 

de outono e inverno, com preferencial entrada pela fronteira sul-sudoeste, 

especificamente pela fronteira com o Uruguai e Argentina, sendo a região, por 

vezes, acometida por invernos rigorosos devido a Massa Polar Pacífica (mPp), 

com características de clima seco e frio; As vezes, tem características seca e 

quente, com precipitação convectiva, sendo caracterizada pela incidência de 

ventos quentes de Norte (mTc); Associada aos anticiclones do Atlântico Sul, 

atua com características de condições quentes sobre grande parte do litoral e 

do continente (mTa). 

 

6.2.4 Pedologia 

 

É corrente que os solos derivam diretamente da litologia e que a região 

tem formação granítica. Os solos formados neste ambiente são pouco 

espessos de maneira geral, mas distingue-se considerando a topografia e o 

relevo, com uma formação pedológica nas altas áreas topográficas, com 

afloramentos rochosos e uma formação pedológica diferenciada que é 

resultante do intemperismo da rocha fonte transportada e depositada nas 

baixas cotas ao longo do tempo geológico, formando os leques aluviais 

quaternários, conforme apresentado na Figura 08.  

Os solos formados não apresentam perfil muito expressivos, tendo a 

região serrana uma formação de horizontes A pequenos, muito quartzosos, 

bem drenados, com regolito a pouca profundidade, argilosos e pouco férteis 

naturalmente. 

Segundo IBGE (2003), ocorre uma associação complexa de solos 

litólicos distróficos com textura média cascalhenta; Cambissolos distrófico 

textura média cascalhenta e argilosa cascalhenta; Podzólico vermelho-amarelo 

distrófico textura média/argilosa; Podzólico Bruno acinzentado distrófico e 

eutrófico textura média/argilosa com relevo forte ondulado e afloramentos de 

rochas.
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 Figura 08: Classificação pedológica para a região. 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (2003).
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A região menos declivosa apresenta solos mais profundos, aluvionares e 

coluvionares, bastante argilosos, menor taxa de quartzo (BRASIL, 1973). 

Ainda segundo IBGE (2003), em classificação para a região, propõem-se 

a classificação de solo Podzólico Vermelho-amarelo distrófico, argissolo, em 

que a saturação por bases é 50%, com média a pouca fertilidade. 

São caracterizados por sedimentos de textura média argilosas em relevo 

ondulado e textura arenosa média em relevo plano (IBGE, 2003).  

Ainda na região de leques aluviais encontram-se solos Planossolo 

Solódico; Planossolo Eutróficos e Gleissolos Eutróficos. Por representar a parte 

mais baixa dos residuais leques aluviais, apresenta acúmulo de água em 

excesso, com textura areno-argilosa média e textura média argilosa no relevo 

plano. 

Quando sua composição química é alterada e o mesmo se torna ácido 

com típica coloração clara pela localização contínua de água sobre o mesmo, 

torna-o pouco produtivo para muitas culturas, utilizado então para pastagens e 

eventuais cultivos de inverno, sendo necessária a correção da acidez do solo 

(EMBRAPA,1997). 

Desta diferenciação de litologias, resulta a diferenciação dos usos e 

manejos do solo para a região, concentrando na parte mais elevada e 

declivosa da área os cultivos de milho, tabaco e culturas de subsistência em 

pequenas parcelas de solo, considerando, assim, o afloramento dos blocos de 

granito. 

 Diferentemente disso, na região plana, o solo apresenta ininterrupção 

por questões litológicas, e as extensões de cultivos estende-se além do 

horizonte, portanto, a paisagem é bastante alterada, sendo que mesmo os 

cursos d’água de menor proporção são reconduzidos e alterados com 

retificações para sua a máxima exploração no que tange a ampliação dos 

cultivos de soja, milho e, principalmente, a rizicultura irrigada.   
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6.2.5 Recursos Hídricos 

 

A drenagem fluvial é composta por um conjunto de canais de 

escoamento inter-relacionados que formam a bacia de drenagem, ou bacia 

hidrográfica, definida como a área drenada por um determinado rio ou por um 

sistema fluvial (CHRISTOFOLETTI,1980). 

A área está situada sobre 18 microbacias distintas com dimensões 

pequenas e médias, que drenam diretamente para o rio Camaquã e para as 

drenagens secundárias da bacia (o arroio Passo do meio e o arroio Sapata). 

A bacia hidrográfica do rio Camaquã é classificada como enexorreica, 

quando as drenagens de suas águas se fazem de maneira contínua até o mar 

ou oceano, isto é, desembocando diretamente no nível marinho, conforme 

definição de Christofoletti (1980), encontrando-se o exutório da bacia na 

margem direita da Lagoa dos Patos. 

A região de estudo representa apenas um pequeno fragmento inserido 

inteiramente na bacia hidrográfica do rio Camaquã e apresenta um labirinto 

hidrológico composto por microbacias e córregos de menor capacidade 

hidrológica de drenagem e de pequena proporção, as sangas (a malha hídrica 

pode ser observada na Figura 09). 

Segundo Oliveira (1980, p.502), sanga, corresponde a um regato 

intermitente na região sul do Brasil. Já na conceituação do IBGE (2010, p.29), 

sanga significa pequeno ribeirão que seca facilmente, pequeno curso de água, 

em geral, um escoadouro de água usado no estado do Rio Grande do Sul.  

Quanto à classificação, com base na constância de escoamento, Oliveira 

(1980) e IBGE (2010), conceituam as sangas com comportamento intermitente, 

embora na prática este comportamento pode não ser uma regra. Observados 

os cursos d’água durante o período da pesquisa, o comportamento de 

escoamento dos mesmos enquadra-se na classificação perene, onde segundo 

Villela e Mattos (1975, p.12), estes cursos d’água contém água durante todo o 

tempo, o lençol subterrâneo mantém uma alimentação contínua e não desce 

nunca abaixo do leito do curso d’água, mesmo durante as secas mais severas.  
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Figura 09: Rede de drenagem da área de estudo. 
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Christofoletti (1980) classificou os cursos d’água de maneira genética, 

considerando os mesmos em relação à inclinação das camadas geológicas. 

Analisando a rede de drenagem para o fragmento de pesquisa delimitado, 

observamos o estabelecimento de uma rede denominada insequentes, sendo 

que estes cursos estabelecem-se quando não há nenhuma razão aparente 

para seguirem uma orientação geral preestabelecida, isto é, quando nenhum 

controle da estrutura geológica se torna visível na disposição espacial da 

drenagem. Os corpos d’água escoam de acordo com as particularidades da 

morfologia, em direções variadas. São comuns nas áreas onde a topografia é 

plana e em áreas de homogeneidade litológica, como nas áreas graníticas ou 

ígneas, como mostrou-se a litologia na área de estudo.   

A classificação das sangas, com base na morfologia dos canais para a 

área de estudo, ocorre em relação aos parâmetros morfométricos, desta forma 

delimitamos os canais como sendo do tipo retilíneo, morfologicamente descrito 

como canais simples com barras longitudinais. 

A análise dos padrões de drenagem refere-se ao arranjo espacial dos 

cursos fluviais, que podem ser influenciados em sua atividade morfogenética 

pela natureza e disposição das camadas rochosas, pelas resistências 

litológicas diversas, pelas diferenciações na declividade do terreno e pela 

transformação da geomorfologia da região (CHRISTOFOLETTI, 1980, p.103).  

Quanto aos tipos fundamentais dos padrões de drenagem e suas 

ocorrências para a região de estudo, podem ser classificados, conforme 

Christofoletti (1980): 

 Drenagem dendrítica: Também designada como arborescente, dado 

que seu desenvolvimento assemelha-se a estrutura de uma árvore, 

onde o canal do principal curso d’água caracteriza o tronco e os 

tributários configuram os ramos e estes estão dispersos em todas as 

direções da superfície do terreno.  Este padrão desenvolve-se sobre 

rochas de resistência uniforme, a exemplo, o complexo granítico. E 

os rios que constituem este padrão formam confluências em ângulos 

agudos de graduações variadas, com raras confluências em ângulos 
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retos para este padrão e, quando da sua ocorrência, deve-se a 

anomalias de ordem tectônica (falhas, juntas ou diáclases). 

A hierarquia fluvial refere-se à ordem dos cursos d’água, 

correspondendo ao grau de bifurcação e ramificação entre os canais dentro 

das bacias, para o recorte geográfico utilizado nas microbacias analisadas. A 

determinação da ordem dos rios, além de indicar seu grau de ramificação, 

auxilia na análise morfológica da bacia hidrográfica (BACK, 2014, p.74). 

 O critério para classificação foi proposto por Horton em 1945 (HORTON, 

1945), e modificado por Strahler (1957). Segundo a classificação proposta por 

Strahler, este eliminou a subjetividade do critério de Horton que partia da 

designação do rio principal desde a nascente até o exutório com o mesmo 

número de ordem, dentre outras particularidades que o método de Horton 

adotara. 

Para Strahler (1957), o critério poderia ser explícito de maneira mais 

simples, onde os tributários menores e não ramificados são classificados na 1ª 

ordem e da união de canais de mesma ordem (i) formam um canal de ordem 

(i+1). Quando canais de ordem diferentes se juntam, o canal subsequente 

permanece com a maior dessas duas ordens. A proposta de Strahler elimina o 

conceito de que o rio principal deve ter o mesmo número de ordem em toda a 

sua extensão e a necessidade e se refazer a numeração a cada junção de um 

novo afluente. 

A caracterização física das microbacias hidrográficas refere-se dentre 

outras características ao tamanho, a forma e a declividade que influenciam o 

comportamento hidrológico destas bacias hidrográficas. O volume de 

escoamento, a vazão de pico e velocidade de saída de água da bacia e o 

tempo de escoamento e o transporte de sedimentos estão diretamente 

relacionados com as características físicas da bacia.  

Embora as bacias hidrográficas analisadas estejam em contexto de 

antropização e de forte alteração na paisagem, contribuindo para a carga de 

sedimentos por parte das atividades ali desenvolvidas, estas variáveis não 

foram analisadas nesse estudo. 
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6.2.6 Biogeografia  

 

A biogeografia da região é considerada diversificada, 

fitogeograficamente apresenta-se como ambiente de transição, com espécies 

vegetais de Floresta Estacional Semidecidual Submontana na serra do sudeste 

e a Floresta Estacional Semidecidual Aluvial, comumente denominada de mata 

de galeria, ou floresta ribeirinha, na parte baixa, plana e propensa a 

alagamentos nos períodos de cheia do rio. 

Conforme Schimper (1898), que foi um expoente da fitogeografia, 

existem dois grandes grupos de formações vegetais, as climáticas e as 

edáficas. 

Pode-se dizer que a formação própria do Rio Grande do Sul é de mata 

Subtropical, de ordem climática; as variações são devidas ao solo; a 

composição sistemática é devida a temperatura (RAMBO, 2015). 

Ainda segundo as formações vegetais da área de estudo na porção de 

cotas baixas, segundo Waechter e Jarenkow, (1998) considerando as 

condições pedológicas, geomorfológicas e climáticas, a mesma apresenta uma 

riqueza florística mais baixa, comparada a regiões mais setentrionais da própria 

Planície Costeira e a outras áreas no estado. 

 Com o solo saturado na maior parte do tempo, condicionado a 

alagamentos pelas condições geomorfológicas; pelas enchentes periódicas que 

também colaboram para uma redução na diversidade florística, selecionando e 

restringindo as espécies que possam ocupar o ambiente ribeirinho (BERTANI 

et al., 2001); pela dinâmica ambiental proporcionada pela interação do solo 

com o rio, proporcionando uma dinâmica de ambientes e uma heterogeneidade 

que propicia a implantação de seletas espécies (MANTOVANI, 1989).  

Para as vertentes da serra do sudeste, a cobertura vegetal apresenta 

estrutura florestada, estando diretamente ligada a condições edáficas, 

condicionadas pelo intemperismo do granito, sendo assim, o mesmo é 

responsável pela formação da paisagem natural própria da Serra do Sudeste 

(RAMBO, 2015). Afloram muitas áreas de laterita e esta, diferentemente da 
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argila, não oferece matérias necessárias às plantas, fenômeno que é a 

explicação para a ocorrência da vegetação da Serra do Sudeste ser escassa e 

rasteira, sobre superfícies de laterita (RAMBO, 2015). 

Outro fator determinante, para os locais de floresta primária não 

apresentarem docéis expressivos nas encostas e nas áreas de topografias 

elevadas, é a elevada abundância de afloramentos rochosos (os matacões) 

encontrados nas encostas dessa região, proporcionados pelo intemperismo 

físico (JURINITZ e JARENKOW, 2003). 

Segundo Ker et al. (1986), são solos pouco profundos a profundos, 

caracterizados pela presença de um horizonte B textural de coloração 

vermelho-amarelada. Complementando a classificação, Tomé Júnior (1997) 

classifica este solo como de textura média, com suscetibilidade baixa a 

moderada à erosão, apresentando teores médios de matéria orgânica e pH 

muito baixo. 

 

6.2.6.1 Fauna  

 

O ambiente da área plana resulta numa grande riqueza de espécies, 

uma vez que oferece grande variedade de habitats para a vegetação e, como 

consequência, oferece locais de abrigo, reprodução e alimentação para a 

fauna. Ocorre neste ambiente o jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris), 

concentrações invernais de Anatidae (marrecas e cisnes) e de Rallidae (Fulica 

spp. e Gallinula chloropus, galinholas). 

 

6.2.6.2 Flora 

 

Foram registrados eventuais enclaves de Araucárias nas encostas dos 

maciços de Caçapava do Sul (AB’SABER, 2003, p.22). Ainda segundo Behling 

et al. (2016), por meio de estudos palinológicos, constatou-se a mesma 

possibilidade. Encontrou-se, assim, como ocorrências pontuais, cactáceas, 

relictos aparentes de um paleoclima mais seco do Pleistoceno Superior.  
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Este sistema, não diferente do restante do ambiente, vem perdendo 

suas características naturais, devido às alterações causadas pela ocupação 

antrópica, como drenagem de várzeas e banhados para a rizicultura e corte da 

mata e para uso agrícola ou pastoril. A retirada da vegetação herbácea e 

arbustiva das margens do rio Camaquã e seus ambientes ribeirinhos provocam 

forte erosão das margens, com queda dos barrancos, resultando em perda 

expressiva de porções do solo florestado, o que resulta em visível 

assoreamento (BORGES-MARTINS, 2007). 

A vegetação ciliar que marginava as ”sangas” foi extremamente 

devastada, determinando ligeiros encaixamentos ravinantes e forte aceleração 

da erosão fluvial (AB’SABER, 2003, p.22). 

Segundo uma análise de Rambo (2015), a parte serrana apresenta uma 

estratificação natural e antropizada que pode ser classificada como floresta 

(desde a vegetação arbustiva até a selva tropical) e o prado (estepe, pradaria e 

campo).  

Ainda segundo Rambo (2015), esta parte do território pode ser dividida 

em quatro formações distintas. Desse total foi possível o agrupamento de 

alguns grupos, considerando as características da vegetação resultando em 

quatro grupos: Campos (limpos e sujos); Capoeiras (floresta em regeneração, 

estágio primária); Floresta em regeneração (estágio secundário); Florestas 

adultas (estágio desenvolvido incluem-se capões isolados, mata de galeria), (a 

composição arbórea da região de estudo pode ser observada na figura 10) 

descritos abaixo:  

a) Campo limpo: entremeado de muitos blocos de granito descobertos ou 

semienterrados, com vegetação de gramíneas e compostas, não 

passando de meio metro de altura. 

Campo sujo: coberto de carquejas (Baccharis), arbustos de capim alto; 

desenvolve-se em áreas muito planas ou onde o solo apresenta perfis 

mais profundos, se faz presente a Palma (Opuntia monacantha), a 

tuna (Cereus peruvianus), capim da espécie (Andropogon), (Baccharis 

psiadioides).  
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Observam-se muitos pontos com afloramentos do granito em grandes 

blocos de dezenas de metros de altura e que concentram uma 

vegetação específica de ambiente sem cobertura pedológica como 

exemplo os litófitos, cactos redondos em forma de ouriço 

(Echinocactus), Tunas colunares (Cereus), gravatás (Dyckia) e uma 

infinidade de líquens crostosos e foliáceos; 

 

b) Vassourais: formados de arbustos de até 03 metros de altura, 

predominando a vassoura-vermelha (Dodonaea viscosa), e as 

espécies arbustivas de vassouras comuns (Baccharis), misturam-se 

com o campo sujo, neste estágio são frequentes: vassoura comum 

(Baccharis dracunculifolia),  fumo bravo (Solanum mauritianum), e 

várias espécies de Eryngium. Matinhas arbustivas ou 

subarborescentes, com a maior significância para os arbustos duros e 

contorcidos da família das mirtáceas, cipós espinhosos de 

salsaparrilha (Smilax); bignoniáceas e outras; esta formação constitui 

o limite superior da vegetação selvática fechada, butis (Butia capitata);  

 

c) Mato arborescente ou alto, contendo (Fagara), Chalchal (Allophylus 

edulis), açoita cavalo (Luhea divaricatar), cocão (Erythroxilum), 

Canelas (Nectandra), coração de negro (Maytenus cassineformis), 

salgueiro (Salix humboldtiana), branquilho (Sebastiania 

commersoniana), vegetação dos cipós, com espécies pertencentes às 

famílias das bignoniáceas, liliáceas, malpighiáceas, passifloráceas; as 

árvores mais altas estão cobertas por epífitos, barba de pau (Tillandsia 

usneodis), orquídeas e piperáceos. 

Matos de Parque, formado por exemplares da aroeira comum 

(Lithraea brasiliensis), da aroeira salsa (Schinus molle), capororoca 

(Myrsine umbellata), chá de bugre (Casearia sylvestris), Camboatá-

vermelho (Cupania vernalis Cambess), rabo-de-bugio (Dalbergia 

frutescens) e grandiúva (Trema micranta) que é bastante comum em 

todos os ambientes. 
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Figura 10: Composição vegetal de estudo. 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (2003). 

 

 

d) Capões, nitidamente destacados da floresta, com estrutura fechada, 

encontram-se junto as nascentes na encosta, dentre alguns de seus 

exemplares a Guabira (Campomanesia xanthocarpa), o Jerivá 

(Syagrus romanzoffiana) e Machaerium stipitatum. 
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Mata de galeria, que acompanham o curso d’água, começando 

subarbustivos nas fontes, desenvolvendo-se em matinhas na encosta 

seca e rochosa, e finalizando em matos de regular extensão, 

diversificando-se de acordo com o volume de água e dos terrenos de 

aluvião.   

Mata virgem, assemelham-se em composição, as matas subtropicais do 

planalto; ao longo do rio Camaquã, bem como nos braços mais volumosos, 

com espécies vegetais que atingem grande porte como a Timbauva 

(Enterolobium contortisiliquum), Louro (Cordia trichotoma), Canjerana 

(Cabralea canjerana), Caxeta (Cecropia lyratiloba), Figueira (Ficus pertusa), 

Cedro (Cedrella fissilis), Canjerana (Cabralea canjerana), Ipê (Tabebuia 

chrysotricha), Angico-vermelho (Parapiptadenia rígida) e Pinheiro-bravo 

(Podocarpus lambertii). 

 Na região mais plana, composta por campos com características 

naturais, que corresponde a maior área para este setor, em uma parcela 

menor, apresenta um ambiente naturalmente de sedimentação com área de 

pântanos, lagoas, deposição praial e meandros abandonados. 

Em ambientes brejosos, a vegetação palustre, apresenta tipos 

flutuantes, sem raízes terrestres, como os Aguapés (Eichhornia crassipes), 

com belas inflorescências azuis (Salvinia auriculata e Azolla filiculoides) e 

espécies Wolffiella e Lemna, Lemnáceas, Pontederiaceae; espécies de rizoma 

submerso e folhas estendidas ao ar, com o Chapéu de Couro (Echinodorus 

grandiflorus), outras espécies radicas em margem limosa, como Heteranthera e 

várias gramíneas, Hydrocotyle, as azedinhas da espécie (Oxalis). 

Nas partes onde prevalecem os campos, a vegetação encontra um solo 

duro e seco. Nas áreas de campo, a cobertura vegetal era rala e baixa, 

formada em sua grande massa de gramíneas e ciperáceas. As gramíneas 

comuns dos campos rio grandenses, como o Andropogon leucostachyus, 

Cenchrus tribuloides, Paspalum, Fimbristylis complanata, Kyllinga pungens, 

Hydrocotyle umbellata, Centella asiática, coexistem em concomitância com 

Hyptis labiadas, Solanum sisymbriifolium, Eryngium nudicaule, Macrosiphonia 

longiflora, o capim dos Pampas (Cortaderia selloana), um bom número de 
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espécies de Panicum, Paspalum, Eriathus, Andropogon, Baccharis (Carqueja), 

certas gramíneas dos gêneros Erianthus, Elionurus e Anana (Ananas 

bracteatus), bem como pteridófitos dos gêneros Pteris, Gleichenia e 

Lycopodium. 

Muitas gramíneas, tais como, ciperáceas, iridáceas, leguminosas, 

umbelíferas e a pequena Aristolochia sessilifolia, as folhas se reduzem a 

rudimentos, como em muitas verbenáceas dos gêneros, Verbena e Lippia, 

vassoura comum Baccharis dracunculifolia, de cheiro forte aromático. 

Nas margens úmidas das lagoas e nas porções de floresta em terrenos 

secos, persistem as espécies como Erythrina cristagalli que ladeiam sempre os 

cursos d’água, o salgueiro a beira de olhos d’água (Salix humboldtiana), o 

Sarandi de beira de rio (Sebastiania schottiana), a Terminalia australis, o Ficus 

cestrifolia, a Syagrus romanzoffiana, a Bromelia fastuosa, a Cedrela fissilis,  a 

Gleditschia amorphoides, o Araça amarelo (Psidium cattleyanum), o angico 

(Parapiptadenia rígida), a unha de gato (Acacia bonariensis), o camboim 

(Myrciaria tenella) e outras espécies de mirtáceas como o branquilho 

(Sebastiania commersoniana), a sombra de touro (Acanthosyris spinescens), 

aroeira brava (Lithraea brasiliensis), representando as trepadeiras e a lianas 

(Bignonia sciuripabula), além dos cachos eretos e brancos da Escallonia bifida. 

A maioria das plantas tipicamente campestres possui inflorescências 

muito unidas, capítulos e espigas condensadas. Essa disposição tem dupla 

finalidade: primeiramente, pela união íntima das flores, os efeitos do sol se 

reduzem; em segundo lugar, pelo aglomerado de muitas flores pequenas e 

mínimas, resultam em inflorescências vistosas, facilmente identificadas pelos 

insetos polinizadores (RAMBO, 2015). 

Atualmente encontra-se crescente o número de porções do território 

convertidos à plantação da silvicultura, bracatinga (Mimosa scabrella; 

eucaliptos, diversas espécies); acácia negra (Acacia mearnsii) e pinus (Pinus 

elliottii), estas três últimas, pela sua facilidade de dispersão natural, tornam-se 

invasoras, afetando áreas naturais e de regeneração. 
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6.2.7 Recursos atuais do solo 

  

Dividiu-se a área em dois espaços diversificados de uso e ocupação 

agrícola. Na parte serrana, predominaram as pequenas propriedades e 

agricultura familiar e na porção plana predominaram as grandes propriedades 

agrícolas (monoculturas de soja, arroz e permeadas por trechos de pecuária 

extensiva). 

A região serrana tem características florísticas de floresta estacional 

semidecidual submontana na porção serrana, em seu estado natural apresenta 

grande porte e bastante densa; na porção plana a região apresenta 

características de floresta aluvial intercalada com fragmentos de formações de 

estepes graminho lenhosas com floresta de galeria (IBGE, 2003). 

Quando da chegada dos primeiros povoadores, estes adotaram técnicas 

simples e bem aprendidas de desmatamento e queimadas, suficientes para 

fazer a grande “limpeza” na paisagem (AB’ SABER, 2003, P. 24). 

Durante o período de ocupação europeia, a floresta foi transformada em 

madeira e vendida na forma bruta. Aos que tinham maior poder aquisitivo 

adquiriam produtos secundário, tábuas e móveis em madeira maciça da 

floresta, sendo que a derrubada da mesma propiciou à agricultura um estágio 

incipiente na forma artesanal (maquinário de tração animal) e, posteriormente, 

com a chegada da mecanização pesada, a agricultura ganhou mais propulsão 

e a capacidade de alteração provocado pelas máquinas se tornou mais intensa. 

Portanto, a agricultura da região teve interferência da colonização e os 

cultivares foram sendo alterados ao longo do tempo, baseando-se 

principalmente no consumo da população. Segundo fontes orais, a região dos 

minifúndios apresentava cultivos de trigo, cevada e centeio para produção de 

pães e bebidas fermentadas artesanais. Além disso, o arroz era cultivado para 

subsistência por quase todas as famílias, assim como o feijão, batata doce, 

batata inglesa e cultivares de menor representatividade, tais como abóboras. 
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Quanto à região representada pelos latifúndios, esta teve pelas 

condições naturais de campos, a vocação para a pecuária extensiva, que foi 

sendo consorciada e substituída pela cultura irrigada de arroz cultivado 

manualmente e, posteriormente, alterando a cadeia operatória de produção 

para a mecanização em todos os seus estágios. Mais recente, ainda, é a 

inserção da cultura de soja e do milho tradicional em um primeiro momento, 

sendo substituída pelos cultivares transgênicos no final do século XX.  

Mais recentemente, a agricultura de árvores (silvicultura), introduzida por 

grandes multinacionais do setor, transformaram ainda mais a paisagem de 

ambas as parcelas da região, incluindo, em extensões, plantas clonadas de 

acácia negra. 

Bosquetes de eucalipto, plantados simetricamente, vieram 

complementar o quadro, criando massas isoladas de vegetação arbórea no 

meio das coxilhas (AB’ SABER, 2003, P. 23). 

Nas partes mais planas, grande parte da biomassa das florestas-galeria 

biodiversas, de tipo tropical, que sublinhavam as planícies aluviais dos rios 

mais típicos da campanha, foram eliminados para dar espaço a rizicultura 

irrigada. Desta forma, o Rio Grande do Sul interior ganhou mais uma dimensão 

econômica, enquanto a paisagem original praticamente sofreu total 

transformação (AB’ SABER, 2003). 

Não se sabe como superar este velho dilema, ou seja, o de que para 

ocupar economicamente o espaço é necessário sacrificar a cobertura vegetal 

primária, (AB' SABER, 2003, P. 24), sendo o mesmo retorno econômico 

possível com a adoção e a implantação de sistemas agroflorestais. 

Atualmente, a região apresenta um mosaico de uso e ocupação do solo 

diversificado, tendo sido considerado para fins quantitativos, a forma que se 

expressava a área no momento da etapa de caminhamento. Estes valores de 

usos do solo na atualidade em contexto agrícola foram contabilizados e são 

apresentados na Figura 11. 
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Figura 11: Classificação do uso do solo com sítios arqueológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 
 

 7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para este item reservou-se as discussões observadas, acerca dos locais 

com material arqueológico que foi encontrado concomitante com espaços 

agrícolas nos quatro setores delimitados na abordagem da área, resultando em 

uma análise ambiental das mesmas e dos seus distintos ambientes. Fez-se um 

paralelo da quantidade de sítios arqueológicos identificados, o estado de 

degradação dos materiais arqueológicos afetados pela mecanização, 

finalizando esta discussão com uma análise atual da forma de exploração do 

solo e seus diferentes usos. 

 

7.1.1 Os Sítios do Vale do Rio Camaquã (Setor 1) 

 

 Nesta etapa, foram feitas análises quantitativas dos materiais 

encontrados em superfície. Logo após, estes locais foram relacionados com a 

paisagem e o entorno, estipulando possíveis pontos de coleta, ocupação e 

fontes de matéria prima. Trata-se de uma argumentação incipiente e pouco 

profunda no que tange a articulação entre os materiais e os locais, observando-

se a proposta inicial que direcionou a discussão para um nicho da capacidade 

de alteração por processos modernos no solo. Desta forma, as colocações são 

bastante incipientes e apenas levantam uma discussão muito mais ampla que é 

a contextualização da implantação de uma população culturalmente diversa e 

socialmente organizada nas margens do baixo rio Camaquã. 

 Para esta parcela do território, foram identificados 19 sítios 

arqueológicos, dos quais 05 sítios apresentaram material arqueológico 

exclusivamente lítico.  

Os demais 14 sítios arqueológicos encontrados neste setor 

apresentaram um registro arqueológico representativo, alguns exclusivamente 

cerâmicos e outros lito-cerâmicos. Nessas ocorrências, verificou-se feições 

tipológicas cerâmicas com características Guarani, quando as vasilhas 

cerâmicas apresentam um tratamento dado à superfície externa, o que é 
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característico desta população. Dentre as muitas variações e combinações, 

predominaram a corrugada, escovada, ungulada e pintada (mono ou 

policrômica).  

  Os 14 sítios arqueológicos apresentaram cerâmica corrugada, dois deles 

apresentaram, ainda, superfície cerâmica escovada, outros seis apresentaram 

cerâmica lisa sem engobo e os últimos quatro apresentaram fragmentos de 

cerâmica lisa com engobo externo branco e, sobre este, apresentou-se uma 

decoração com traços paralelos na coloração vermelha ou marrom 

avermelhada. 

Deste conjunto de sítios arqueológicos, pôde-se identificar algumas 

possibilidades de ocupação devido à proximidade com que esses sítios 

arqueológicos cerâmicos se identificaram no contexto da paisagem, formando, 

assim, um agrupamento de habitações. 

Deve-se, também, considerar para a ocupação da região, a 

sazonalidade de se ocupar os territórios da serra e do vale, considerando para 

tanto que 05 sítios dos que se encontram na área do vale do rio Camaquã 

estão em ambiente propício a enchentes nos períodos de inverno (quando 

ocorrem as maiores precipitações para a região). Esta análise foi obtida por 

meio de comunicação oral com os proprietários que constataram o 

encobrimento da área em que aflora o registro arqueológico (dados 

apresentados na tabela com as quantificações cerâmicas e líticas observadas – 

Apêndice 01).  

Os sítios arqueológicos RS-CA-218; RS-CA-94 apresentaram 

proximidade e encontram-se em posição geográfica protegida de correntes 

frias de vento sul, com relativa proximidade com o rio Camaquã, porém 

abrigados de eventuais cheias, o que lhes poderia ser uma fonte de proteínas 

importante em períodos de baixo nível da água (estiagem).  

O sítio arqueológico RS-CA-1033 encontra-se em ambiente propício a 

inundações, sobre um terraço fluvial, porém exclusivamente cerâmico, 

apresentando relativa proximidade com um grande sítio lito-cerâmico RS-CA-

213 que foi instalado em uma colina alongada e dominante na paisagem. 
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Apresentou densidade expressiva de quartzito em lascamento direto e indireto, 

apresentou grande quantidade de rochas utilizadas em estruturas de 

combustão, sendo denominados fragmentos térmicos. 

Os sítios arqueológicos RS-CA-09 e RS-CA-1023 distam 

aproximadamente 100 metros entre si e estão a uma distância de 550 metros 

em linha reta do sítio arqueológico RS-CA-213 que apresenta maior densidade 

de material cerâmico e lítico em comparação com os respectivos sítios.  

Na Figura 12, apresenta-se uma representação do sítio arqueológico 

RS-CA-213 que está em um ponto privilegiado na paisagem sob o ponto de 

vista da topografia. Deste ponto circulado em laranja, é possível avistar todos 

os quadrantes, bem como as três áreas com material arqueológico nas 

adjacências (circulados em amarelo), correlacionar os mesmos com áreas de 

fonte de proteína (o rio) e as fontes de matéria prima lítica (os bancos de seixo) 

aqui circulados em branco, correlacionando, ainda, a região a um de conjunto 

de abrigos sob rocha em granito que se encontra na redondeza (representado 

na cor azul). 

No conjunto de sítios arqueológicos RS-CA-209 e RS-CA-1037, 

respectivamente, encontram-se em área inundável e o segundo em topografia 

elevada, mas em distância relativamente próxima entre si.  

O sítio arqueológico RS-CA- 209 é o mais preservado dentre todos os 

sítios encontrados na pesquisa, no qual ainda é possível se observar a 

estratigrafia do pacote, bem como observa-se o afloramento de carvão em 

partes superficiais do sítio e manchas de solo enegrecido com carvão 

associado em perfil e fragmentos de casca de jerivá ou butiá na estratigrafia.  

A destruição do sítio arqueológico vem ocorrendo pelo pisoteio do gado 

e pelo afloramento do lençol freático em superfície, concentrando a água 

pontualmente e fazendo com que a mesma desça pela parede do sítio, 

aprofundando a voçoroca ali encontrada. Além disso, como resposta pelas 

inundações, o sítio sofre o processo de solapamento de suas paredes pela 

estagnação das águas do rio, devido as constantes marolas que o atinge.
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       Figura 12: Contexto do agrupamento de sítios do vale do rio Camaquã. 
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Encontrou-se, neste sítio arqueológico, o material arqueológico mais 

bem preservado esteticamente, considerando o tamanho dos fragmentos 

cerâmicos e a decoração externa preservada (Figura 13).  

Ainda, neste sítio arqueológico, foi possível identificar pela cerâmica 

exposta em superfície que se tratava de uma urna funerária e devido a 

associação de 03 ossos humanos ao contexto, tratando-se de uma estrutura 

funerária bastante alterada e descontextualizada, considerando o arraste dos 

ossos que remontam a um crânio pequeno. 

Figura 13: Materiais cerâmicos preservados do terraço fluvial. 

 

 

O conjunto de sítios arqueológicos RS-CA-119 apresentaram-se na área 

de inundação do rio Camaquã, tendo características lito-cerâmicas, 

predominando a decoração das peças. Os demais sítios arqueológicos RS-CA-

142; 1052 e 138 encontraram-se em topografia mais elevada e apresentaram 

uma grande quantidade de materiais líticos com marcas de lascamento, 

predominando quartzito como litologia preferencialmente adotada. Esta adoção 

litológica deve-se ao fato da proximidade com um banco de seixos rolados, 
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consequentemente, mais facilmente coletados e trabalhados nestes pontos 

próximos.     

Outro agrupamento de sítios são os sítios arqueológicos RS-CA-118 e 

RS-CA-1068, onde, respectivamente, apresentaram material arqueológico 

cerâmico e encontram-se em área de inundação. Quanto ao segundo, 

exclusivamente lítico, mas encontrando-se próximo de uma ocorrência isolada, 

que se trata de dois fragmentos cerâmicos, que se remontam e apresentam 

decoração com engobo externo branco com linhas paralelas típicas da cultura 

Guarani. 

O sítio arqueológico RS-CA-235, encontra-se próximo ao curso d’água e 

apresentou cultura material lito-cerâmica, com decoração predominantemente 

corrugada e alguns fragmentos lisos com decoração pintada com linhas 

paralelas vermelhas. Quanto à instrumentalização lítica, predominaram os 

quartzos, identificou-se, ainda, a presença de um bloco em granito com 

polimento em uma face. 

Os sítios arqueológicos RS-CA-544 e RS-CA-1073 apresentaram 

registro de material lítico, estando o primeiro em um terraço de inundação que 

foi retrabalhado por processos de terraplanagem e o seu material está sendo 

carreado por processos erosivos, e o segundo encontra-se em um vale próximo 

ao curso d’água, apresentando dispersão territorial em uma paisagem plana, 

em proximidade com o referido rio e com um conjunto de sítios que 

apresentaram instrumentalização lítica bastante relevante. 

Trata-se do sítio arqueológico RS-CA-163 que está localizado sobre um 

terraço fluvial do rio Camaquã, porém o mesmo encontra-se bastante 

perturbado pela erosão causada pelas grandes cheias dos últimos anos, 

conforme fontes orais, constatação local e comparação com o entorno. O 

mesmo, trata-se de um sítio lítico com caráter de lascamento de extrema 

precisão e trabalhamento bastante elaborado nas peças, produzindo machados 

lascados e instrumentos de corte em quartzito e argilito (Figura 14). 

A geografia deste sítio arqueológicos foi analisada, considerando os 

processos erosivos atuantes, comparando-se a topografia e a continuação do 
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terraço fluvial da margem. Observou-se que o mesmo se apresentava de forma 

tabular, sendo uma superfície contínua até a margem do rio (formação 

característica de processos de erosão e assoreamento do leito). Este processo 

isolou o sítio e seu registro no “terraço ilha’’ por um período de tempo que pode 

durar até a próxima grande cheia, quando todo o restante de vegetação e solo 

pode ser totalmente removido e perdido. 

O sítio arqueológico RS-CA-07 (círculo vermelho na Figura 15) 

apresenta proximidade com o sítio arqueológico anterior conforme na referida 

figura, que representa o contexto de inserção na paisagem dos sítios 

arqueológicos. Em amarelo, encontram-se os dois sítios, os mesmos localizam-

se próximos ao rio Camaquã e as margens de uma microbacia hidrográfica. Na 

mesma figura, localizam-se, ainda, próximos ao banco de seixos rolados 

(representado pelo círculo branco), afloramento granítico relevante na 

paisagem e conjunto de cachoeiras (aqui representado pelo círculo azul) e em 

proximidade com uma jazida de argila. 

Figura 14: Materiais líticos do sítio do aterro fluvial. 

 

Este sítio arqueológico destaca-se pela funcionalidade dos instrumentos 

líticos observados, tendo sido registrados 130 fragmentos e instrumentos 

diretamente manipulados e alterados, bem como a correlação de 13 

fragmentos cerâmicos no mesmo contexto.   

O sítio arqueológico apresenta grande variedade de instrumentos, 

principalmente para o corte de superfícies (conforme apresentado na Figura 
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16), ao se considerar a apresentação dos instrumentos com gume cortante 

(machados); percutores de seixos; quebra-coquinhos; furadores; e, raspadores, 

sendo que abundam, ainda, fragmentos secundários ocasionados pelo 

lascamento. 

A diversidade litológica é bastante variada, com o predomínio de 

quartzitos, quartzos, argilitos e sílex que foram facilmente obtidos no banco de 

seixos a uma distância aproximada de 100 metros do sítio arqueológico, bem 

como o granito, bastante utilizado pelos povos indígenas, obtidos junto ao 

banco de seixos, aos diversos afloramentos de granitos disponíveis nas 

margens do rio e em afloramentos maiores e mais específicos no interior do 

território. 

Quanto à cerâmica, predominou a decoração corrugada e ungulada na 

decoração externa das peças, tendo apenas uma peça com a decoração lisa 

com engodo claro na superfície externa. 
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Figura 15: Contexto ambiental do sítio do aterro fluvial. 
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Figura 16: Sessão de instrumentos lascados do sítio arqueológico RS-CA-07. 

 

 

Obedecendo o padrão de conservação dos demais sítios arqueológicos 

e a caracterização do registro arqueológico encontrado no mesmo, este sitio 

arqueológico apresentou muitas peças líticas com marcas de ranhuras e 

fraturas recentes que foram causadas pela mecanização. Conforme pode-se 

observar na Figura 17, onde são expostos os instrumentos líticos inteiros, 

evidenciando o lascamento (indicados por setas pretas) e marcas de 

mecanização sobre os instrumentos líticos (indicados por setas laranjas).  

 

 

 

 

 

 



89 
 

 
 

Figura 17: Sessão de percutores e “quebra-coco” do sítio arqueológico RS-CA-

07. 

 

 

Todos os sítios arqueológicos deste setor, exceto o material 

arqueológico do sitio RS-CA-209, encontraram-se em área de alteração 

causada pela agricultura atual e, como consequência, as peças apresentaram 

marcas de mecanização sobre a superfície na forma de ranhuras e fraturas 

ocasionadas recentemente e que são identificáveis pela ausência de pátina. 

 

7.1.2 Os Sítios da Várzea (Setor 2) 

 

 Nesta região foi identificado apenas 01 sítio arqueológico lito-cerâmico 

com 02 fragmentos cerâmicos corrugados, muito desgastados e com material 

lítico associado bastante diversificado quanto à sua tipologia e as matérias 

primas utilizadas. 
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 A localização do sítio arqueológico na paisagem é de grande relevância, 

considerando sua característica e o ambiente circundante (uma lagoa 

estacional com características de banhado), assim, neste contexto, o sítio 

encontra-se em um terraço erosivo às margens do corpo d’água.  

 Dentre os instrumentos, observou-se, um artefato em rocha (granito) 

com uma depressão central que era utilizado para partir frutos (quebra-

coquinhos), muito comum no contexto arqueológico Guarani para a extração da 

semente de jerivá (Syagrus romanzoffiana) e documentado por vários 

pesquisadores. 

 A maior parte dos fragmentos líticos com uso direto ou indireto é de 

quartzito, sendo que a concentração de quartzo branco também apresenta alta 

densidade.  

 Foi, também, identificado um fragmento de carapaça de tartaruga em 

contexto arqueológico, sendo, segundo sua posição do sítio e na paisagem, 

relacionado a ocupação direta da margem do ambiente aquático, mas como 

não foram efetuadas datações ou estudos arqueofaunísticos, não foi possível 

correlacionar o fragmento de quelônio identificado em contexto arqueológico 

com a ocupação.  

 O sítio arqueológico encontrado está inserido dentro de um contexto de 

cultura de soja, com a utilização mecanização intensiva do solo e que foi 

refletida nas peças líticas que apresentaram fraturas e ranhuras recentes 

devido ao uso de implementos mecânicos nesse local. 

 

7.1.3 Os Sítios do Arroio Sapata (Setor 3) 

  

 Neste setor foram identificados 04 sítios arqueológicos, apresentando-se 

o sítio RS-CA-1021 com registro arqueológico lito-cerâmico, com apenas 01 

fragmento cerâmico liso sem pintura. Para essa litologia, predominam os líticos 

em sílex avermelhado e vítreo com a identificação de uma ponta de projétil 

polida. Este tipo de ocorrência lítica, em contexto arqueológico, é relacionado à 

ocupação de um grupo cultural denominado Umbu.  
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Esta população é identificada pela presença da ponta de projétil ou 

ponta de flecha em contexto arqueológico, pelo predomínio de uma indústria 

lítica bem desenvolvida (SCHMITZ, 2006). 

 Cronologicamente esta população ocupou a região anteriormente a 

populações que dominava a manufatura da cerâmica, sendo estas ocupações 

muito mais antigas remontando uns 12.700 a 6.600 AP (SCHMITZ, 2006). 

 Os materiais arqueológicos líticos não são muito expressivos, são em 

sua maioria lascas e produtos descartados no processo de lascamento, além 

de pedaços quebrados sem maior utilização e 01 instrumento bifacial com 

marcas de percussão e ponta que aparentemente serviria para perfuração. 

Os sítios arqueológicos RS-CA-1021 e RS-CA-1015 estão relativamente 

próximos, distando, aproximadamente, 500 metros, e encontram-se na mesma 

microbacia hidrográfica, com topografia similar, localizando-se em proximidade 

com o corpo d’água. 

 Um fator importante do sítio arqueológico RS-CA-1015 está na 

localização e proximidade às margens de uma sanga de médio volume. Todo o 

sítio se estende sob um terraço, encontrando-se em um terreno plano com 

fontes de recursos naturais em suas proximidades. 

O sítio arqueológico RS-CA-1015 apresentou um registro arqueológico 

exclusivamente lítico, com 27 fragmentos, predominando o quartzito e o 

quartzo branco na elaboração de ferramentas. 

 O sítio arqueológico RS-CA-1015 apresentou material lito-cerâmico com 

predomínio de litologia quartzito e argilito. Os instrumentos apresentaram-se 

bastante elaborados (um alto grau de lascamento), com 3 instrumentos de 

corte (machados lascados), muitas lascas e pequenas peças originadas como 

subprodutos do maior lascamento das peças.  

 Os outros 02 sítios arqueológicos deste setor apresentaram cultura 

material lito-cerâmicos. O sítio arqueológico RS-CA-200 apresentou 07 

fragmentos líticos, predominando o quartzo que é muito comum em 

afloramentos na região. 
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Para os fragmentos cerâmicos, foram registrados 23 fragmentos, em sua 

maioria corrugada e 03 fragmentos com decoração lisa com engobo claro, 

sendo que estes, por sua vez, encontraram-se bastante comprometidos pelo 

processo agrícola (bastante desgastados). 

Quanto ao sítio arqueológico RS-CA-109, predominaram os fragmentos 

cerâmicos (190 peças) predominando as decorações corrugadas, unguladas, 

escovadas, lisas sem engobo e lisas com decoração clara e sobreposição de 

linhas vermelhas decorativas. A grande quantidade de fragmentos e as 

diferentes decorações refletem a usualidade das vasilhas durante a ocupação, 

considerando-se, ainda, a espessura dos fragmentos, pode-se estipular que a 

área poderia ser uma aldeia ou ponto de moradia fixo de uma grande 

densidade populacional.  

 As peças líticas apresentaram pouca diversidade e tipologia, foram 

apenas 10 fragmentos, predominando marcas de percussão na maioria das 

peças, 01 instrumento de corte em quartzito lascado e retocado, 01 furador em 

argilito retocado e 01 fragmento de arenito friável com polimento. As demais 06 

peças apresentaram marcas de percussão, sendo de arenito silicificado, e 01 

percutor de granito avermelhado. 

 A posição geográfica do mesmo encontra-se em um ambiente 

privilegiado, distando aproximadamente 300 metros de fontes de água. O 

referido sítio está instalado sobre o divisor de águas, um terreno plano que 

permite visibilidade para todos os pontos cardeais, dominando a paisagem sob 

o ponto de vista da localização. 

 A visibilidade, a partir do mesmo, permite uma dominação do entorno, 

com vistas para os dois recursos hídricos próximos, a serra ao norte e a 

planície a leste e sul. O sítio arqueológico RS-CA-109 está em posição 

geográfica na paisagem semelhante ao sítio 200 e os dois estão 400 metros 

distantes entre si, relativamente próximos, considerando uma paisagem 

dinamicamente ocupada e disputada. 
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7.1.4 Os Sítios do Alto da Serra (Setor 4)  

 

 Esta parcela do território apresenta maior concentração de sítios 

arqueológicos identificados durante as etapas de campo dentre as 04 áreas. 

Foram identificados 75 sítios (ver tabela Apêndice 01), dos quais apenas 

01 apresenta registro arqueológico exclusivamente lítico. O sítio arqueológico 

RS-CA-1046, apresentou 01 instrumento na forma de raspador de sílex 

vermelho, além de muitas lascas geradas do lascamento e, também, 02 

percutores (01 de granito e outro de quartzito).  

Os demais 51 sítios arqueológicos encontrados apresentaram uma 

composição lito-cerâmica, sendo, aqui, descritos com maior detalhamento 

apenas alguns desses (constando a totalidade de locais identificados na tabela 

de sítios em Apêndice 01). 

O conjunto de 08 sítios arqueológicos está disposto na paisagem e 

pôde-se estipular uma possível relação entre os mesmos, considerando sua 

proximidade, a posição geográfica do sítio arqueológico RS-CA-181 (disposto 

sobre o divisor de águas e em ponto predominante), conforme Figura 18 e é 

representado pelo círculo vermelho. Dentre o conjunto de sítios, este é o mais 

denso e diversificado em fragmentos cerâmicos e líticos. Com relação aos 

outros sítios, o apontado em círculos amarelos como mais representados por 

cerâmicos e os apontados pelos círculos roxos com predomínio de materiais 

líticos. 

O sítio arqueológico RS-CA-181 apresentou o registro de material lito-

cerâmico com 526 fragmentos cerâmicas, predominantemente corrugadas, 

lisas com decoração clara externa, lisas sem decoração e escovadas. A grande 

quantidade de diferentes fragmentos reflete a funcionalidade das vasilhas 

enquanto ocupação, o que pode dar um indicativo da funcionalidade do local, 

do grau de interação com os sítios próximos e a densidade populacional do 

sítio. 

A diversidade de líticos, refletida nos 244 fragmentos identificados 

mostra a funcionalidade do local e a possibilidade de reocupação, 
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considerando a possibilidade de uma ocupação umbu, pelo alto acabamento na 

finalização dos instrumentos líticos, muito bem lascados e com acabamentos 

em serrilha (técnica de acabamento que resulta em mais funcionalidade para o 

corte).  

A densidade de instrumentos também foi expressiva no sítio 

arqueológico, com percutores, instrumentos de corte, facas lascadas, 

calibradores, quebra-cocos e furadores. Sendo estes comuns, representam 

uma grande interatividade no local e está relacionado ao grande número de 

cerâmicas, o que caracteriza o sítio como uma provável aldeia com uma 

dispersão dos materiais por uma área de 11 mil m2. 

A diversidade de rochas na área também mereceu atenção, 

considerando que sua fonte de origem se encontra distante a muitos 

quilômetros do local. Identificou-se muitos fragmentos de arenito friável e 

silicificado, quartzito na forma de seixos de rio, identificado pelas arestas 

arredondadas mecanicamente (de origem no rio Camaquã), fragmentos 

quebrados de basalto, sílex avermelhado muito comumente utilizado como 

instrumentos lascados pelo seu gume altamente cortante, o quartzo branco e 

vítreo também muito marcante no sítio e o granito que é muito comum na 

região, também, muito utilizado para elaboração de instrumentos.  

O local do sítio arqueológico na paisagem, é próximo a nascentes, 

afloramentos rochosos e em altitude favorecida pelo entorno. 

Os sítios arqueológicos RS-CA-243, RS-CA-242, RS-CA-82 e RS-CA-

202 apresentaram maior quantidade de cerâmica, predominando a decoração 

corrugada e ungulada na maioria dos fragmentos, sendo pouco presente a 

decoração lisa sem pintura e, em quantidade ainda menor, a lisa com 

decoração vermelha (somente observada no sítio arqueológico RS-CA-82 na 

borda de uma floresta nativa em recomposição).  

Ainda no sítio arqueológico RS-CA-82, somente foram observados 

fragmentos de granito avermelhado com granulometria bastante fina, 01 

fragmento de corante de hematita bastante comum na decoração externa das 

vasilhas e 01 fragmento de granito com biotita. 
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No sítio arqueológico RS-CA 202 predominou a cerâmica corrugada e os 

instrumentos líticos observados restringiram-se a lascas de quartzito e 01 

quebra-coco em argilito seixo, sendo esse último com dupla funcionalidade 

(furador e face plana da circunferência com desgaste devido à quebra de 

sementes). 

Assim como no sítio arqueológico anterior, o sítio Assim como no sítio 

anterior, o 242 apresentou uma maioria cerâmica corrugada e somente 02 

fragmentos líticos, sendo 01 quartzo (faca extremamente lascada de litologia 

vítrea cortante, assemelha-se ao quartzo esfumaçado) e 1 argilito (na forma de 

percutor). 

O sítio arqueológico RS-CA-243 apresentou, predominantemente, 

cerâmica corrugada e poucos fragmentos lisos sem engobo e poucos 

fragmento lisos com engobo claro externo, conforme pode-se observar na 

Figura 19a.  Quanto aos líticos deste sítio, foi possível identificar o uso de 

quartzo leitoso, 01 peça de quartzo enegrecida por contato com combustão e 

01 fragmento em arenito friável na forma de calibrador. 

O sítio arqueológico RS-CA-68, que está pouca distante dos demais 

anteriormente citados (todos sobre ou próximos ao divisor de águas), 

apresentou cerâmica predominante lisa com borda vermelha e parede lisa com 

decoração branca, dos quais 07 fragmentos que se remontam em uma mesma 

vasilha, como apresentado na Figura 19b. Os demais são fragmentos 

corrugados bem preservados e lisos sem pintura. 
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   Figura 18: Contexto ambiental dos sítios arqueológicos cerâmicos. 
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Os dois demais sítios arqueológicos deste agrupamento, aqui 

denominados RS-CA-112 e RS-CA-1061, apresentaram registro arqueológico 

lito-cerâmicos, porém predominou o registro arqueológico lítico. O registro 

cerâmico do local 112 restringiu-se a 03 fragmentos, sendo 02 deles com 

tamanhos inferiores a 2 cm (não classificado), sendo, portanto, possível 

classificar somente 01 fragmento em borda corrugada. 

 

Figura 19: (a) Sessão de fragmentos dos sítios arqueológicos RS-CA-

243; (b) Sítio 68 com cerâmica Guarani. 

(a)                                                         (b) 

 

 

Os materiais líticos deste sítio arqueológico foram identificados e 

classificados como diversos, desde facas e lâminas de corte bastante lascadas 

com retoque (com a elaboração de serrilhas nas peças cortantes), percutores 

de diferentes tamanhos, 01 peça móvel (apresentada na Figura 20a) com 

configuração de um quebra-coco (porém pelo tamanho do desgaste proposital 

na peça pode ser classificada como almofariz de quartzito em seixo rolado), 

furadores de quartzo e quartzito silicificado que podem ser identificados na 
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Figura 21a (comuns às estilhas de diferentes litologias). Estilhas são 

denominadas lascas de rocha fonte em tamanho reduzido e este tipo de 

material ocorre quando ocorre um processo extremo de lascamento dentro do 

sítio, elaborando e aprimorando peças com finalidades exclusivas e que 

requerem maior detalhamento no processo de criação, consequentemente, 

resulta em um maior número de resíduos, as estilhas.  

A identificação de diversificada litologia neste sítio arqueológico deve ser 

considerada, quando são contabilizados arenitos friáveis, o uso de granito, 

calcedônia, sílex de diferentes cores (Figura 20b), quartzitos, quartzos de 

diferentes tonalidades e argilitos. 

 

Figura 20: Sessão instrumentos do sítio RS-CA-112. 

(a)                                              (b) 

 
 

No sítio 1061 ocorre uma situação de intrumentos semelhantes, quando 

são identificados diversos instrumentos de corte, lâminas bastante lascadas, 

furadores, raspadores e percutores de diferentes tamanhos. 

Não diferente dos outros sítios líticos, a diversidade de matérias primas 

é diversa, tendo sido encontrados quartzitos, calcedônia, quartzo leitoso, 

quartzo vítreo, granito, argilito silicificado e sílex.  

Um intrumento deste sítio deve ter maior destaque pela complexidade 

que o mesmo repercute para o contexto. Uma ponta de projétil pedunculada 

sugere a ocupação deste sítio por populaçoes anteriores a cerâmica na região 

(ver Figura 21b).   
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O sítio arqueológico foi alterado em sua quase totalidade por processos 

de terraplenagem para construção de uma residência e galpões de 

armazenamento de fumo. Durante este processo de remoção do solo, foi 

possível observar que o sítio estava em profundidade, tendo sido trazido a tona 

pelo processo anteriormente citado.  

 

Figura 21: (a) Sessão de instrumentos; (b) ponta de projétil. 

(a)                                                        (b) 

 

 

Os 02 últimos sítios arqueológicos descritos apresentaram um 

predomínio do registro arqueológico lítico, com respectivo número de 

cerâmicas, 03 e 01. Considerando seu conjunto de lascamento e instrumentos, 

pôde-se inferir que o primeiro pertença à tradição umbu, anterior a ocorrência 

de populações que dominavam o uso da cerâmica e que as peças em cerâmica 

são resultado de um processo de reocupação recente por populações 

ceramistas. 

O mesmo processo pode ser atribuído ao sítio arqueológico RS-CA-

1061, pois este apresentou as mesmas características de lascamento, com 
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instrumentos bastante lascados, e um grande número de estilhas resultantes 

de um refinamento no lascamento. Porém, o que pôde-se atribuir com certeza 

a este sítio arqueológico, é que o mesmo pertenceu a uma população 

caçadora-coletora, a tradição umbu. É possível afirmar o mesmo pela 

ocorrência de seu instrumento mais comumente identificado, a ponta de 

projétil, ou ponta de flecha, denominado como um instrumento guia para a 

identificação de grupos caçador-coletores e, ainda, a profundidade original em 

que se encontrava o sítio, instalado abaixo das camadas atuais do solo. 

Outro conjunto de sítios arqueológicos que requer maior discussão, 

encontra-se sobre divisor de águas e é representado por 06 locais distintos e 

com registro arqueológico predominantemente lítico em 02 sítios arqueológicos 

(RS-CA-1062 e RS-CA-1035) e 04 locais com ocorrência de materiais em 

maior quantidade cerâmicos (RS-CA-1057, 62, 194 e 206).   

A disposição dos sítios arqueológico na paisagem pode ser observada 

na Figura 22, onde são demonstrados os sítios cerâmicos e lito-cerâmicos (em 

amarelo) e em roxo os sítios com predomínio de material lítico e, finalmente, 

em branco um grande afloramento de granito na forma de lajes e monólitos de 

grandes proporções. 

O sítio arqueológico RS-CA-62 apresentou registro arqueológico lito-

cerâmico com 03 fragmentos líticos, sendo 02 fragmentos resíduo de 

lascamento (01 em quartzito e 01 sílex vítreo) e 01 quebra-coco em granito de 

granulometria muito fina, que apresenta duas circunferências polidas para a 

quebra de sementes na face mais plana da peça. O granito utilizado, para fazer 

a peça, aflora a poucos metros de distância do sítio, apresentando-se em 

blocos desgastados pelo intemperismo físico-químico e pelo maquinário da 

agricultura.   

O material cerâmico restringe-se a 08 fragmentos cerâmicos (07 paredes 

corrugadas e 01 parede lisa sem pintura) e todas as peças estão bastante 

reduzidas em tamanho (medindo 4 cm de face) e bastante desgastados 

também na espessura, em virtude da localização do sítio estar sob uma 

estrada de terra com alto impacto devido ao trânsito. 
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A cerâmica do sítio arqueológico RS-CA-206 é composta por 08 

fragmentos de parede corrugadas e 02 fragmentos de paredes lisa sem 

decoração, bastante reduzidas, com arredondamento de arestas pelo processo 

de elaboração da cerâmica. 

O material lítico corresponde a 01 lasca de sílex avermelhado, 

classificado como resíduo de lascamento. 

O sítio arqueológico RS-CA-1057 corresponde a outro sítio lito-cerâmico, 

onde foram registrados 33 fragmentos cerâmicos, dos quais 08 são bordas 

corrugadas, 18 paredes corrugadas, 07 paredes lisas sem pintura e 03 paredes 

lisas com pintura clara. 

Quanto aos recursos líticos, foram 01 placa de granito vermelho, 02 

fragmentos de refugo de lascamento e quartzito, 01 seixo de quartzito, 01 lasca 

de sílex vítreo e 01 lasca de sílex avermelhado. 

 O sítio arqueológico RS-CA-194 apresentou material lito-cerâmico com 

16 fragmentos cerâmicos e 01 raspador lascado de argilito e 01 fragmento de 

granito avermelhado quebrado, e está localizado próximo a um grande 

afloramento de granito. 

Os sítios arqueológicos RS-CA-1062 e RS-CA-1035 apresentaram 

respectivamente, 04 fragmentos cerâmicos e 1326 fragmentos líticos, 01 

fragmento cerâmico e 119 fragmentos líticos, dos quais muitos são 

instrumentos, diversos quebra-coco, raspadores, facas lascadas, ponta de 

projétil, percutores, núcleos de lascamento, furadores, muitas lascas, estilhas, 

duas pontas de projétil e granitoides polidos. 
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   Figura 22: Contexto ambiental dos sítios líticos. 
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A litologia do sítio arqueológico RS-CA-1062 também é bastante ampla 

tendo sido identificada uma gama de colorações de sílex ampla, granitos de 

diversas cores, muitos fragmentos de quartzo, diferentes instrumentos 

(tamanhos e cores), diversos fragmentos de hematita bastante alterada, 

limonita em quantidades representativas, instrumentos em ardósia, arenitos 

friáveis e pedaços de basalto (Figura 23). 

Neste sítio arqueológico, pode-se implantar a mesma classificação 

utilizada para outro sítio predominantemente lítico. Pela grande variedade de 

instrumentos, alto grau de lascamento evidenciado pelas estilhas, pela grande 

densidade de líticos e, principalmente, pela evidenciação de uma ponta de 

projétil e uma ponta de lança muito lascada e retocada, constatou-se que a 

ocupação ocorreu por populações da tradição Umbu, caçador-coletores que 

antecedem as populações ceramistas e, em certos espaços, coexistem. Pode 

ter sido o caso deste espaço, já que foram identificados centenas de 

fragmentos líticos e apenas 04 fragmentos cerâmicos, possivelmente 

resultantes de uma reocupação por populações que dominavam a cerâmica em 

um período posterior e mais recente no tempo.     

 

Figura 23: Sessão de sílex, quartzo e quartzitos do sítio 

arqueológico RS-CA- 1062. 
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Somente neste sítio arqueológico foram identificadas 48 peças líticas 

com desgaste causado pela mecanização, ranhuras e desgaste recentes nas 

peças de diferentes litologias, conforme pode ser observado na Figura 24. 

Embora diversos estudos tenham evidenciado a existência de peças 

cerimonias ou que remetam a alguma forma de arte, ou ainda simplesmente 

uma representação cognitiva da realidade do indivíduo que talhou a inscrição, 

quando paredões rochosos e, em muitos casos, fragmentos rochosos móveis 

são talhados com formas geométricas e desenhos subjetivos, esta 

classificação não pode ser aplicada para as peças identificadas no sítio 

arqueológico RS-CA-1062, onde fragmentos rochosos apresentaram 

inscrições, considerando os processos que resultam da consolidação de um 

sítio arqueológico, que trata da acumulação de minerais sobre as faces 

expostas da rocha, e quando de um retrabalhamento de qualquer natureza, 

sendo que esta característica está ausente, classificando a esmo como 

desgaste por mecanização. 

 

Figura 24: Sessão de instrumentos do sítio arqueológico RS-CA-1062 

com ranhuras causadas pela mecanização. 
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Outro ponto importante deste sítio refere-se a sua localização na 

paisagem, não diferente do sítio arqueológico RS-CA-1061 que tem sua 

posição dominante na paisagem. Os sítios arqueológicos RS-CA-1035 e RS-

CA-1062 estão localizados na cota mais elevada para a região, atingindo 210 

metros e desta forma estando concentrados no referencial visual e espalhados 

em uma área superior a 3 mil m2. 

O sítio arqueológico RS-CA-1035 apresentou uma grande quantidade de 

instrumentos, porém destacam-se alguns instrumentos líticos como, 01 granito 

enegrecido polido com uma depressão central quebrado, 01 grande núcleo de 

minério de ferro em processo de oxidação tornando-se hematita e reforçando a 

classificação do sítio para ocupação de populações caçador-coletoras e sendo 

identificada 01 bola de boleadeira fraturada, instrumento utilizado para caça em 

áreas abertas.   

Ainda, analisando o setor 4, especificamente o sítio arqueológico RS-

CA-66, onde pôde ser identificado 11 fragmentos líticos (01 núcleo de argilito 

lascado, 01 percutor de argilito, 08 seixos de quartzito quebrados, 01 ponta de 

projétil em folhelho cinza grafite).  

O registro cerâmico deste sítio apresentou 25 fragmentos, sendo mais 

expressivo a decoração corrugada e ungulada, 01 borda lisa sem pintura, 02 

paredes lisas com engobo claro externo com linhas marrons e 01 fragmento de 

cachimbo cerâmico que representa a ocupação do local por populações 

Guarani.    

Deve-se considerar todo o contexto para se inferir alguma classificação 

para a ocupação deste sítio, desta forma apenas um sítio não pôde nos 

informar em uma escala mais ampla o caráter de assentamento para a região, 

mas pelos indícios identificados através dos instrumentos levantados em 

contexto agrícola pôde-se inferir que o sítio teve um primeiro momento de 

ocupação pela tradição umbu, evidenciado pela ponta de projetil e um segundo 

estágio de ocupação proporcionado pelas populações ceramistas, 



106 
 

 
 

especificamente o povo Guarani, evidenciado pela cerâmica decorada e pelo 

fragmento de cachimbo. 

Outro fator relevante para o sítio é a sua localização, implantado sobre o 

topo de uma colina alongada, permite um campo de visão amplo para todos os 

quadrantes geográficos. Está próximo de um conjunto de abrigos sob rocha e 

um iceberg granítico, ponto de referência na paisagem, o sítio dista 

aproximadamente 300 metros de diversas nascentes, 800 metros de um 

conjunto de lagoas pantanosas no vale do rio Camaquã, do próprio vale do 

referido rio e dos recursos que poderia oferecer como fonte as diferentes 

matérias primas (argila, seixos e proteínas). 

O conjunto de sítios arqueológicos RS-CA-237, 238 e 239 encontram-se 

relativamente próximos, mas apresentam hiatos de registro entre os 

aglomerados de fragmentos dispersos na lavoura. Outra característica dos 

mesmos é a exclusiva ocorrência de material arqueológico cerâmico nos sítios.  

O local RS-CA-237 apresentou 10 fragmentos cerâmicos, 01 borda lisa 

com engobo claro externo, 01 borda lisa com engobo externo claro bastante 

espessa, 02 bases de vasilhas com engobo claro na parte externa, 01 borda 

lisa com engobo externo claro com riscos vermelhos paralelos, 04 fragmentos 

de parede lisa com pintura clara com riscos vermelhos e nenhum fragmento 

lítico. 

Não distante, no sítio arqueológico RS-CA-239 foram identificados 134 

fragmentos, predominando 88 fragmentos corrugados e 10 bordas corrugadas, 

sendo observadas diferentes espessuras de parede para este aglomerado de 

fragmentos.  

Inserido parcialmente na mata nativa original, o sítio arqueológico RS-

CA-238 apresentou predominância de cerâmica corrugada, 01 borda corrugada 

e 25 fragmentos de parede. Neste sítio identificou-se um fragmento de 

cerâmica representando a parede de uma vasilha, com decoração lisa com 

pintura clara e com espessura de 17 mm, além de outro fragmento de borda 

lisa com pintura externa clara com espessura de 6 mm. 
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O conjunto de sítios arqueológicos RS-CA-108 e 1040 estão 

relativamente próximos e apresentaram registros arqueológicos predominantes 

de fragmentos cerâmicos. Respectivamente, foram identificados, 191 

fragmentos cerâmicos (147 paredes corrugadas e 13 paredes lisas sem 

pintura, a mais fina apresenta espessura 4 mm e mais espessa 1,9 mm), 04 

fragmentos líticos (02 esferas de quartzito, 01 lasca de argilito e 01 laterita 

densa) e 60 fragmentos cerâmicos (predomina a decoração corrugada, sendo a 

mais espessa de 2,6 cm) e 03 fragmentos refugos de lascamento líticos de 

argilito. 

Os sítios arqueológicos RS-CA-1026 e 228 encontram-se relativamente 

próximos (círculos amarelos na Figura 25) e estão próximos a diversas 

nascentes de água, representadas pela rede hídrica em azul. A localização 

geográfica dos sítios arqueológicos, acima citados, está em local de destaque 

na paisagem, tendo um amplo campo de visão, distando pouco de um conjunto 

de afloramento rochoso granítico (círculo branco), de um conjunto de abrigos 

sob-rocha que se encontram em meio a mata nativa (círculo vermelho) e 

próximos a um conjunto de quedas d’água (círculos roxos). 
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      Figura 25: Contexto paisagístico atual dos sítios RS-CA-1026 e RS-CA-228. 
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No sítio arqueológico RS-CA-1026 foram identificados 30 fragmentos 

cerâmicos (01 borda corrugada e 18 paredes corrugadas), quanto aos artefatos 

líticos apenas 02 foram identificados (01 granito e 01 argilito percutor). Já o 

sítio 228 apresentou grande densidade de cerâmicas (650 fragmentos, 

conforme Figura 26), predominando os fragmentos corrugados com espessuras 

de 0,4 cm até 2,0 cm de espessura, ocorrendo muitas bordas e fragmentos 

lisos sem pintura e outros com pintura vermelha na face externa, sendo 

identificados, também, fragmentos de argila cozida. 

Os instrumentos líticos atestam a ocupação do local por populações 

Guarani, primeiramente pela cerâmica e pela tipologia lítica identificada. São 08 

fragmentos dos quais se destacam um calibrador em arenito (instrumento 

utilizado para amolar pontas de projetil por populações Guarani), 01 percutor e 

01 granito com uma face polida. 

    

     Figura 26: Sessão de fragmentos do sítio arqueológico RS-CA- 228. 
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Outro conjunto de sítios arqueológicos que apresentou uma estrutura 

arqueológica importante e que está sofrendo com o processo de mecanização 

e revolvimento solo, são os sítios arqueológicos RS-CA-87 e 1048. Eles estão 

próximos entre si e na paisagem, estando, também, próximos a afloramentos 

na forma de laje de granito de grandes proporções e a 100 metros de distância 

de um corpo d’água. 

O sítio arqueológico RS-CA-87 apresentou 58 fragmentos cerâmicos (27 

paredes corrugadas, 07 bordas corrugadas e alguns poucos fragmentos lisos 

sem decoração). As peças líticas restringiram-se a 02 blocos de quartzo branco 

utilizados com percutores, apresentado na Figura 27. 

 

Figura 27: Sessão de fragmentos cerâmicos e quartzos do sítio arqueológico 

RS-CA-87. 

 

 

Este sítio arqueológico apresentou estruturas denominadas 

popularmente de “terra preta de índio”, tratando-se de uma estrutura originada 

pelo acúmulo de material orgânico quando da ocupação do local pelas 

populações indígenas enquanto eram uma provável aldeia. Este sedimento 

concentrado em superfície proporciona uma maior fertilidade do solo, sendo 
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visível e possível sua delimitação em formato arredondado ou elíptico, no qual 

foram identificados muitos fragmentos cerâmicos. Esta estrutura apresentou 

alto impacto causado pela agricultura que revolveu os sedimentos, misturando-

os com o solo do entorno e, portanto, alterando sua dimensão, seu formato e 

suas características físico-químicas. 

O sítio arqueológico RS-CA-1026 apresentou em seu registro 

arqueológico de 05 fragmentos cerâmicos (01 borda lisa sem pintura, 01 

parede lisa sem pintura e 03 paredes corrugadas) e apresentou 39 fragmentos 

líticos (20 refugos de lascamento em quartzito e 04 de argilito), além de 07 

fragmentos de quartzo. 

O conjunto de sítios arqueológicos RS-CA-136, 1044 e 111 encontra-se 

em uma área bastante agricultável, assim tem ao menos dois tipos de cultivos 

diferentes anualmente. 

O conjunto de sítios arqueológicos (círculos amarelos) localiza-se em 

uma posição geográfica de destaque (Figura 28), estando sobre o divisor de 

águas e sob um ponto de destaque na paisagem, com um campo de visão 

bastante amplo para o vale do rio Camaquã, além de estar próximo a 

afloramentos de argila (círculos vermelhos), de um afloramento de quartzos 

brancos (círculo roxo) e de um conjunto de mirantes de granito com visão para 

o vale (círculo preto). 

O sítio arqueológico RS-CA-1044 apresentou 908 fragmentos de 

cerâmica (ilustrado na Figura 29a), predominando a decoração lisa com pintura 

clara e linhas vermelhas na superfície externa e com muitas bordas lisas com o 

lábio vermelho de hematita. Também foram identificados artefatos líticos 21 

fragmentos no total.  

O sítio arqueológico RS-CA-111 apresentou 68 fragmentos cerâmicos 

(predominando os fragmentos corrugados, com os maiores fragmentos desta 

decoração na área de pesquisa, cuja vasilha foi encontrada por agricultores na 

era moderna e quebrada pelos mesmo, segundo fonte oral e que é 

apresentado na Figura 29b) e 02 fragmentos líticos (02 lascas de quartzito, 

refugo de lascamento). 
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 Figura 28: Contexto paisagístico atual dos sítios RS-CA-1044 e 111. 
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Figura 29: (a) Fragmentos cerâmicos com engobo branco e linhas 

vermelhas; (b) paredes de vasilhas corrugadas, típicas da população Guarani. 

 

 

O sítio arqueológico RS-CA-236 apresentou 921 fragmentos cerâmicos 

(predominando as decorações corrugadas, lisas sem decoração, lisas com 

pintura clara, riscos vermelhos, 01 fragmento de acordelamento e 01 artefato 

de cerâmica com características de pingente arredondado) que são 

representados nas Figuras 30a e 30b. Apresentou, também, 12 fragmentos 

líticos (01 lascas de argilito, 03 seixos de quartzito com marcas de percussão, 

02 lascas de quartzito, 02 pedaços de granito vermelho, 01 argilito quebrado e 

01 machado lascado em arenito silicifidado cinza). 

Um outro conjunto de sítios arqueológicos que tem importância pelo 

contexto em que se encontra, criando um agrupamento de ocupações próximas 

entre si e próximas a fontes de matéria prima, que poderia ser utilizada em 

instrumentos dentro dos sítios, é o conjunto de 07 sítios arqueológicos RS-CA-

1016, 1018, 03, 1084, 140, 153 e 1051. Estes apresentaram material líto-

cerâmico em grande quantidade e bastante diversificado quanto ao uso.  
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Figura 30: (a) Artefato em argila cozida; (b) paredes e bordas de 

vasilhame da população Guarani. 

 (a)              (b) 

 

 

Conforme imagem de satélite que pode ser visualizada na Figura 31, a 

cobertura atual do solo dos sítios está em sua grande maioria inserida sobre 

lavoura de uso contínuo, com cultivos de inverno e verão. 

O conjunto de sítios arqueológicos com predomínio de registro material 

está representado pelos círculos amarelos, onde predominaram os fragmentos 

cerâmicos, sendo que os círculos vermelhos demonstram os espaços de maior 

concentração de fragmentos líticos e os de cor roxa representam espaços de 

extração de argila escura, comum na manufatura dos recipientes do entorno.  

Outro fator é a existência de um veio de quartzo branco próximo aos 

sítios, o que pode explicar a grande quantidade de artefatos e refugos de 

lascamento deste mineral em contexto arqueológico. 

O sítio arqueológico RS-CA-1051 apresentou uma predominância de 

materiais líticos em relação aos cerâmicos encontrados nas lavouras. Foram 39 

fragmentos cerâmicos (22 paredes de vasilhame corrugados e 07 bordas de 

vasilhame corrugadas, em menor quantidade ocorreram as lisas sem pintura).  
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   Figura 31: Contexto paisagístico atual dos sítios RS-CA-1026 e RS-CA-228. 
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Quanto ao registro arqueológico lítico do sítio, foi possível identificar uma 

gama variada de instrumentos trabalhados pelas populações que ocupavam o 

local, totalizando 1178 (fragmentos e instrumentos). Predominou a matriz lítica 

do quartzo, em diferentes colorações e utilizados em diferentes instrumentos, 

somando 169 peças. Outra litologia muito utilizada é o sílex (predominando o 

avermelhado, sendo comum também o vítreo), somando 73 peças. O argilito de 

seixo de rio também foi muito comum, sendo contabilizados 186 peças, além 

de 02 fragmentos de hematita. Ainda, assim, predominou o uso da litologia de 

quartzito de seixo de rio, com um total de 282 fragmentos grandes. 

A litologia do sítio arqueológico apresentou-se muito variada, com a 

identificação das litologias acima descritas, sendo muito comum o emprego da 

litologia local, com o granito, sob diferentes colorações e granulometrias, 

apresentando-se sob diferentes instrumentos, sendo comum o polimento de 

algumas peças. 

A funcionalidade do sítio arqueológico requer uma análise mais 

aprofundada de seu contexto e de seu material, mas permitiu uma relação 

através de alguns componentes instrumentais identificados como uma ponta de 

lança em sílex, 01 bola de boleadeira inteira e 04 fragmentos de boleadeiras 

quebradas. O material descrito tem características de pertencimento a culturas 

caçador-coletora, a tradição umbu que dominava a manipulação de rochas em 

seus instrumentos (lascamento de pontas de projetil e picoteamento de bolas 

de boleadeiras, conforme apresentado na Figura 32a). 

O sítio está inserido em uma lavoura de fumo e teve sua estrutura 

pedológica alterada pelo revolvimento do solo, sendo que as peças foram 

arrastadas para fora da área original do sítio e seus componentes foram 

comprometidos e ficaram suscetíveis ao desgaste mecânico do maquinário 

agrícola, conforme Figuras 32b e 32c.  

O sítio arqueológico RS-CA-1084 apresentou registro lito-cerâmico, com 

duas áreas de dispersão dentro do sítio, com um total de 1.173 fragmentos 

cerâmicos e 864 fragmentos líticos. 
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Figura 32: (a) Peças do sítio arqueológico RS-CA-1021, (b) peças com 

ranhuras indicadas pelas setas pretas e (c) Instrumento lítico com 

fragmentação das arestas. 

(a)                                                  (b) 
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Para os fragmentos cerâmicos predominou a decoração corrugada (455 

fragmentos de paredes de vasilhas corrugadas, 31 fragmentos de borda 

corrugada) e foram identificados, ainda, alguns fragmentos lisos sem pintura e 

lisos com decoração clara externa, lisas com decoração vermelha interna. 

(c) 
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Nos fragmentos líticos foram identificados 73 fragmentos lascados de 

argilito de seixo rolado, 134 estilhas de distintas litologias, 03 fragmentos de 

hematita arredondada, 01 calibrador de arenito, 06 granitos polidos em uma 

face, 107 fragmentos de quartzo de diferentes colorações com marcas de 

desbastagem e percussão, 49 fragmentos de sílex (avermelhado, 

esbranquiçado e vítreos), 01 fragmento de basalto, diversos núcleos de 

lascamento e de retirada de peças menores. Observou-se muitos núcleos de 

granito de diferentes colorações e diferentes utilizações, predominando os 

quartzitos. 

 

O sítio arqueológico RS-CA-140 encontra-se próximo a uma mina de 

argila escura e em um atual contexto de lavoura de fumo. O sítio apresentou 09 

fragmentos de cerâmica e 260 fragmentos líticos, entre instrumentos e peças 

descartadas no preparo das rochas. Sendo que os fragmentos cerâmicos foram 

03 fragmentos corrugadas, 02 fragmentos paredes, 02 fragmentos de parede 

lisa sem pintura e 01 borda lisa sem pintura. 

Entretanto, os líticos foram a maioria dos fragmentos e instrumentos do 

sítio, predominando o quartzito de seixo de rio em lascamento, somando 84 

fragmentos de percussão e lascas de refugo, 24 instrumentos em sílex e 

lascas. Os quartzos também forma encontrados em grande quantidade, 

totalizando 29 peças, além dos 02 granitos com alisamento (01 bloco em 

formato semilunar), 05 granitos com percussão, 05 argilitos lascados, 20 

estilhas de diferentes litologias, 01 raspador de sílex, 01 arenito calibrador, 01 

ponta de projetil e quebra cocos em diferentes litologias. 

Os sítios arqueológicos RS-CA-25 apresentou 01 fragmento de cerâmica 

de uma parede de vasilha corrugada e de material lítico foram encontradas 26 

peças (20 estilhas e 3 quartzitos com lascamento); O sítio arqueológico RS-CA-

156 apresentou 34 fragmentos de cerâmica (16 paredes corrugadas, 10 

paredes lisas sem pintura e 03 paredes com pintura vermelha), as líticas 

somaram 11 peças (06 quartzos brancos com alisamento e polimento, 01 

argilito lascado e 02 quartzitos com marcas de percussão). 
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Os dois próximos sítios arqueológicos RS-CA-1016 e 1018 localizam-se 

dentro e ao redor de cemitérios e, por causa do revolvimento pelas atividades 

desenvolvidas, as peças foram retiradas do contexto do sítio e depositadas em 

aterros fora da área do mesmo, ocorrendo peças quebradas e com ranhuras 

tanto em fragmentos cerâmicos como em líticos. 

No sítio arqueológico RS-CA-1016 foram identificados 11 fragmentos 

cerâmicos (05 paredes de vasilha lisas sem pintura, 02 bordas lisas sem 

pintura) e 06 fragmentos líticos com 07 fragmentos cerâmicos 94 paredes 

corrugadas) e 39 fragmentos líticos com predomínio de estilhas de argilito e 

sílex (somando 56 no total), 01 sílex com lascamento na forma de raspador e 

as demais rochas corresponderam a quartzitos com marcas de lascamento e 

refugos de lascamento. 

 

7.1.5 Ocorrências arqueológicas  

 

Os sítios arqueológicos, conforme discutido anteriormente, não 

apresentam uma definição exclusiva que permitiu sua adoção conceitual, mas, 

ao mesmo tempo, permitindo uma margem bastante ampla para discussão. 

Desta forma, foram considerados locais que contenham registro arqueológico 

em quantidade maior de 10 peças ou fragmentos, considerando o meio 

ambiente e outras variáveis que interferem na sua classificação e definição. 

Diferentemente dos primeiros locais de registros, que apresentaram 

maior densidade e uma estruturação característica, a ocorrência arqueológica 

isolada foi uma segunda forma de classificação com registro arqueológico, mas 

que para a maioria dos pesquisadores não pode ser considerado como um sítio 

arqueológico pela pequena densidade de peças (todos os locais apresentaram 

quantidade inferior a 10 peças). Ainda, assim, estes locais foram identificados e 

inseridos na área de pesquisa, dentro dos quatro setores adotados na 

metodologia para o caminhamento e identificação de sítios. 

Foram identificados 109 locais com registro nos quatro diferentes 

setores delimitados para a pesquisa, diferenciando-se as ocorrências em três 
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categorias de materiais: 20 locais com registro arqueológico exclusivamente 

cerâmico; 75 locais com registro exclusivamente líticos; ocorrência de registro 

arqueológico lito-cerâmicos totalizando 14 locais.  O material foi identificado e 

contabilizado, tendo sido a somada a quantidade de 194 fragmentos e 

instrumentos líticos (predominando o quartzito) e 97 fragmentos de cerâmica. 

Os locais encontram-se em área de uso e ocupação do solo com 

características iguais aos locais onde foram encontrados e mapeados os sítios 

arqueológicos, encontrando-se os locais de ocorrência isolada, em muitos 

casos, próximos a localização de alguns sítios (Apêndice 02). 

Como a pesquisa desenvolveu-se ao longo dois anos, visitou-se 

praticamente toda a região delimitada, onde o contato com os moradores locais 

foi necessário, considerando que se necessitava de uma autorização, mesmo 

que informal, para adentrar nas propriedades. Foram doadas 14 peças, sendo 

04 bolas de boleadeiras inteiras (apresentada na Figura 33a), 03 machados 

polidos de granito (representado na Figura 33b), 03 fragmentos de boleadeiras 

quebrados e suas esferas de quartzo branco polidas. 

Assim, baseado nos caminhamentos, nos pontos georreferenciados e 

nos artefatos encontrados e catalogados, gerou-se como produto final (Figura 

34), o mapa de dispersão dos sítios arqueológicos e as ocorrências isoladas de 

artefatos. O referido mapa apresenta, portanto, a distribuição na paisagem de 

todo o levantamento realizado durante os estudos supracitados neste item. 

Figura 33: Peças doadas pelos agricultores: (a) bola de boleadeiras e (b) 
machado. 

           (a)                                             (b) 
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7.1.6 Totalidade dos materiais encontrados  

Foram identificados 75 sítios arqueológicos (figura 34) distribuídos nos 

quatros setores delimitados para a pesquisa, tendo sido encontrado maior 

quantidade de sítios no setor 4 localizado em topografia acima de 100 metros e 

sobreposto aos divisores de bacia, terrenos planos e bons para a implantação 

humana. 

As ocorrências isoladas, embora não sejam contextualizadas e não 

mereçam tamanha atenção pela sua pouca expressividade representativa, 

somam 109 locais distintos distribuídos nos 04 setores. Em muitos dos casos 

as ocorrências se encontram próximas de sítios, porém, não estão ligadas 

continuamente em distribuição, havendo entre as duas áreas o chamado 

“vazio” superficial, considerando a não intervenção em subsuperfície. 

Foram identificados 4.647 fragmentos líticos de diferentes litologias 

(predomina o quartzito de seixo rolado, sendo comum o mineral quartzo 

encontrado em abundancia na região, sílex de diferentes colorações, arenito 

friável, silicificado, riolito, basalto, granito de diferentes colorações, argilito de 

seixo de rio), estas litologias foram lascadas na forma de instrumentos e seus 

refugos de lascamento abandonados nos locais de assentamento. 

A cerâmica também era abundante nos locais de assentamento, 

considerando a quantidade de fragmentos identificados 5.633, predominando 

as decorações corrugadas e unguladas, sendo identificadas cerâmicas com 

decoração externa cerimonial. O estudo das bordas permite uma classificação 

da produção cerâmica e, consequentemente, identificar a funcionalidade de 

seu recipiente, porém não haverá aprofundamento neste momento 

considerando a temática original da pesquisa e a demanda de tempo para com 

todos os milhares de fragmentos. 

Os sítios foram agrupados pela sua composição de matéria prima em 

maior predominante (figura 35), classificando-os em líticos, cerâmicos e lito-

cerâmicos. Foram ainda separados em três categorias pela densidade de 

material encontrado conforme (figura 36).
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      Figura 34: Localização dos sítios arqueológicos. 
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Figura 35: Diferenciação dos sítios arqueológicos. 

 
     Figura 35: Densidade de material identificado nos sítios arqueológicos 
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 8 CONCLUSÕES 

 

Pôde-se observar que, a interação entre espaços culturalmente 

ocupados preteritamente está conflitando com o uso e ocupação recente do 

solo nas microbacias, geralmente pela expansão da agricultura.  

Não é um dado novo que uma grande quantidade de material e de dados 

arqueológicos estão sendo perdidos anualmente em diversas atividades 

antrópicas, sejam elas planejadas ou acidentais, como pôde-se inferir, também, 

durante este estudo.  

Assim, com a finalização deste trabalho, pôde-se observar interferências 

nos 75 sítios arqueológicos (100% dos espaços culturais identificados), sendo 

que estas alterações ocorrem principalmente devido aos processos de 

mecanização recentes. Alguns sítios arqueológicos apresentaram alterações 

acentuadas na maior parte de suas peças (fraturadas, desgastadas e com 

ranhuras). Ainda assim, em alguns sítios, a alteração se mostra mais discreta, 

com a ocorrência de peças cerâmicas e líticas com ranhuras esporádicas. 
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9 RECOMENDAÇÕES 

 

Deve-se considerar a necessidade da preservação da cultura material, 

ambiental e a utilização do solo de maneira racional e consciente. Para Autores 

como Noelli (2010), enquanto a sociedade, em cada recanto, não estiver 

informada e interessada, o país seguirá perdendo diariamente seu patrimônio 

arqueológico. 

A preservação do patrimônio cultural está amparada em diversas leis do 

país, porém sua implantação requer uma mentalidade e atitudes diferentes das 

que presenciamos na atualidade, como ocorre em diversos locais ao redor do 

mundo.  

Recomenda-se, portanto, uma valorização do profissional da 

arqueologia, com investimento em formação e favorecimento do diálogo entre 

as partes interessadas. Além disso, estudar a criação de formas de 

indenização ou vantagens fiscais ao proprietário, que por ventura tivesse sua 

propriedade interditada, temporariamente, durante o período de 

desenvolvimento de estudos de natureza arqueológica, e, por outro lado, 

evitando conflitos entre interesses econômicos e culturais. 
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APÊNDICE 01 

Sítios identificados com descrição do material 

NÚMERO SÍTIO, 
NOME POPULAR 

DO LOCAL 

LOCALIZAÇÃO 
COORD. UTM 

REGISTRO DO 
MATERIAL 

ARQUEOLÓGICO 
ENCONTRADO 

QUANTIFICAÇÃO 
DO MATERIAL 

IDENTIFICADO EM 
SUPERFÍCIE 

GEOMORFOLOGIA 
DO LOCAL 

PROCESSOS 
EROSIVOS 

IDENTIFICADOS 

TIPO DE 
CULTIVO 

OBSERVÁVEL 

ALTERAÇÃO: 
ESCALA DA 
PAISAGEM 

ALTERAÇÃO DO 
SÍTIO OU DOS 

MATERIAIS 
ARQUEOLÓGICOS 

POR PRÁTICAS 
ANTRÓPICAS 

ATUAIS 

SETOR 1 

RS-CL-1068; 
LAVOURA DO 

MATO. 

ZN 22 J 
387687 E 

6579291 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico 
esparso 

12 Fragmentos 
Líticos predomina a 

litologia de seixo 
(intrusiva) 

Baixa vertente, 
altimetria 65 m. 

com pequena 
inclinação para o 

norte, inserida em 
um platô 

aplainado. 

Material aflora de 
uma via local, com 

escoamento 
superficial 

provocando valas. 

Lavoura de 
acácia negra 

Espaço alterado 
pelo processo de 

arar o solo e 
posterior plantio 

As peças 
encontram-se em 

superfície em 
meio ao cultivo  

RS-CL-1052; 
TERRA DOS K. NO 
MATO EM CIMA 

ZN 22 J 
388397 E 

6579824 S 

Maior concentração 
de cerâmicas e 

apenas um lítico 

31 fragmentos 
cerâmicos 

semelhantes 
esteticamente e 01 

instrumento de 
quartzito 

Forte inclinação N, 
65m. 

Material esparso 
em pontos do solo 

Capoeira 
Solo amostra por 

faunoturbação 

Predomínio de 
cerâmica, com 
desgaste por 

atividade 
agrícola. 

RS-CL-142; 
TERRA DOS K NO 

MEIO. 

ZN 22 J 
388364 E 

6579927 S 

Grande ocorrência 
de material 

cerâmico e seixos de 
rio 

336 cerâmicas e 52 
fragmentos de 

quartzitos e seixos 
de rio 

Pouca inclinação 
N, 39 m. 

Material arrastado 
ao longo da 

vertente 

Lavoura de 
milho 

Erosão profunda, 
amostrando as 

camadas de argila 
profundas. 

Predomínio de 
cerâmica, com 
desgaste por 

atividade 
agrícola. 
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RS-CL-119; 
LAVOURA DOS K 

NO RIO. 

ZN 22 J 
388383 E 

6580037 S 

Maior concentração 
cerâmica e lascas de 

quartzito 

18 cerâmicas e 13 
lascas de quartzito 

Pouca inclinação 
N, 35 m. 

Cerâmicas e líticos 
são carreados 

Lavoura de 
milho 

Escoamento 
superficial, área 

susceptível a 
inundação. 

Predomínio de 
cerâmicas e 

lascas e materiais 
de lascamento de 

seixos 

RS-CL-213; ARI 
VASCONCELOS. 

ZN 22 J 
391279 E 

6580262 S 

Predomínio de 
líticos de quartzitos 

grandes 

26 cerâmicas e 128 
fragmentos líticos, 
com predomino de 
seixos de quartzito. 

Alta vertente, 
terraço fluvial, 44 

m. 

Erosão por sulcos 
e ravinas 

Lavoura de 
fumo 

Espaço alterado 
pela remoção da 

cobertura vegetal, 
e remoção dos 

tocos das arvores. 

Predomínio de 
líticos fraturados 
por combustão 

RS-CL-1023; 
ZINHO EM BAIXO 

NO RIO, RONI. 

ZN 22 J 
390882 E 

6579750 S 

Cerâmica 
avermelhada 

Guarani e líticos 
quartzitos 

22 fragmentos 
cerâmicos, 18 

fragmentos líticos. 

Baixa vertente, 
área situada entre 

diversos cursos 
d'água, 41 m. 

Escoamento 
superficial e 

terraplanagem 

Revolvimento 
do solo por 

trator na 
estrada e 

lavoura de fumo 

Espaço alterado 
pela construção da 

estrada e 
implantação de 

cerca 

Materiais 
desgastados pela 

terraplanagem 

RS-CL-09; ZINHO 
NO MEIO RIO. 

ZN 22 J 
390945 E 

6579902 S 

Predomínio de 
líticos, quartzitos e 
quartzos brancos. 

Sitio 
predominantemente 
lítico, com matéria 
prima de quartzito 

17 fragmentos. 

Baixa vertente, 
área situada entre 

diversos cursos 
d'água, situada 

próxima a área de 
inundação, 38 m. 

Terraplanagem e 
escoamento 
superficial 

Revolvimento 
do solo por 

trator na 
estrada 

Espaço alterado 
pela construção da 

estrada e 
implantação de 

pastagens 

Materiais 
desgastados pela 
terraplanagem e 

pela mecanização 

RS-CL-118; RIO 
CAMAQUA NAS 

CERAMICAS. 

ZN 22 J 
387679 E 

6579468 S 

Exclusivamente 
cerâmica Guarani de 
um único recipiente, 

fragmentos. 

Sitio 
predominantemente 

cerâmico, 34 
fragmentos com 
tipologia externa 

semelhante. 

Baixa vertente, 
área situada entre 

diversos cursos 
d'água, situada 

próxima a área de 
inundação, 36 m. 

Escoamento 
superficial, erosão 

por ravinas e 
escoamento por 

inundações. 

Revolvimento 
para pastagens 

Paisagem alterada 
pela supressão da 
cobertura vegetal 

da mata ciliar 

Materiais 
desgastados com 

cobertura pós 
deposicional 
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RS-CL-94; MALHA 
DE BAMBU NO 

BRENO. 

ZN 22 J 
391770 E 

6579761 S 

Predomínio de 
cerâmicas de argila 
vermelha Guarani  

Exclusivamente 
cerâmico 18 
fragmentos 

Baixa vertente, 
pouca inclinação 
para NE, próximo 

da área de 
inundação, 45 m. 

Carreamento 
superficial 

Lavoura de 
aveia 

Alterado pela 
mecanização 

Cerâmicas 
fraturadas pelos 

processos de 
revolvimento 

RS-CL-163; 
DESERTO. 

ZN 22 J 
386943 E 

6580403 S 

Exclusividade de 
líticos em quartzitos 

Exclusivamente 
líticos 12 

instrumentos 

Baixa vertente, 
terraço fluvial, 31 

m. 

Erosão 
remontante e 

desbarrancamento 
pela cheia 

Pastagem 
Alterado pela 

mecânica do rio 
alteração nas 

peças 

RS-CL-209; SITIO. 
ZN 22 J 

389988 E 
6580082 S 

Sito com diversidade 
de materiais, 

cerâmicas, líticos, 
madeira e ossos. 

208 cerâmicas 
bastante 

conservadas e 47 
líticos, granitos e 

quartzitos. 

Baixa vertente, 
inclinação N, 

próximo a 
margem do rio, 

terraço fluvial, 34 
m. 

Erosão por 
desbarrancamento 
por solapamento 

Estrada e 
pastagem 

natural 

Sitio pouco 
alterado 

superficialmente, 
sendo possível 

identificar a 
estratigrafia. 

alteração nas 
peças 

RS-CL-1073; 
DEPOIS DA 

SANGA DO RENE 
NO RIO 

CAMAQUÃ. 

ZN 22 J 
387924 E 

6579616 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico 
esparso.  

11 Fragmentos 
Líticos predomina a 

litologia de seixo 
(intrusiva) 

Baixa vertente, 
altimetria 44 m. 

com pequena 
inclinação para o 

norte, inserida 
parcialmente na 

planície de 
inundação. 

Material aflora de 
uma via local, com 

escoamento 
superficial 

provocando valas. 

Estrada de chão 
batido, 

Gramíneas 
nativas isoladas. 

Espaço alterado 
pelo corte no perfil, 
com aplainamento 

da superfície. 

As peças 
encontram-se em 

meio ao 
sedimento com 

marcas de 
mecanização 
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RS-CL-544; 
ADOLFO NO 
PLAINO NA 
ESTRADA E 
LAVOURA. 

ZN 22 J 
386449 E 

6579850 S 

Ocorrência lítica 
apenas 

12 Fragmentos 
líticos 

44 m. de altitude, 
Baixa vertente, 
próximo a um 
curso d’água e 
afloramento de 

granito. 

Erosão laminar 
Lavoura milho e 
estrada de chão 

batido 

Alteração pelo 
processo de arar o 

solo 

Apresenta 
alteração por 

ranhuras típicas 
de mecanização 

RS-CL-138; 
HERBERTO 

DIVISA HUGO. 

ZN 22 J 
388265 E 

6579887 S 

Predominam 
exclusivamente 

cerâmicas 
corrugadas e 

instrumentos líticos 
quartzito 

180 cerâmicas e 28 
fragmentos líticos 

Baixa vertente, 
proximidade com 
o rio e banco de 

seixos, 42 m. 

Erosão laminar e 
por sulcos 

Lavoura de 
fumo 

Alterado pela 
agricultura intensa 

Peças cerâmicas 
com ranhuras 

RS-CL-218; 
STEGA BUFALO. 

ZN 22 J 
391886 E 

6579534 S 

Predomínio de 
cerâmicas 

corrugadas e lascas 
líticas em quartzo 

141 fragmentos 
cerâmicos e 06 

fragmentos líticos 

Alta vertente, 
inclinação para N, 
proximidade com 

conjunto de 
cavernas, 100 m. 

Erosão laminar 
Lavoura de 

milheto 

Paisagem alterada 
pela agricultura e 
carreamento de 

sedimentos 

Peças cerâmicas 
com ranhuras 

recentes 

RS-CL-235; 
ASSIMAR TERRA 

DO MAJOR. 

ZN 22 J 
386630 E 

6578760 S 

Predomínio de 
cerâmicas 

corrugadas e líticos 
em quartzo e 

granito 

24 fragmentos 
cerâmicos e 09 

líticos 

Alta vertente, 
inclinação para S, 
proximidade com 
curso d’água, 70 

m. 

Erosão laminar e 
por sulcos 

Lavoura de 
aveia 

Paisagem alterada 
pela agricultura 

Peças cerâmicas 
com ranhuras 

RS-CL-07; 
ASSIMAR RIO 

SITIO GRANDE. 

ZN 22 J 
386702 E 

6580152 S 

Grande 
concentração de 
instrumentos em 

quartzito, 
calcedônia, sílex 

muito bem 
elaborados. 

13 cerâmicas e 130 
instrumentos líticos 

Baixa vertente, 
terraço fluvial, 

proximidade com 
o rio e banco de 

seixos, 36 m. 

Erosão laminar 
Lavoura de 

milho 
Sitio impactado 
pela agricultura 

Peças líticas 
fortemente 

marcadas pela 
mecanização 
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RS-CL-1033; 
LELEDIO. 

ZN 22 J 
391825 E 

6580181 S 

Ocorrência de 
material Cerâmico 

14 fragmentos 
cerâmicos 

Baixa vertente, 33 
m. de altitude, 
próximo a um 

sistema de lagoas 
de cheia. 

Erosão laminar 
Pastagem 

natural 
Alterado pelo 

trânsito de animais 
alteração 
aparente 

RS-CL-1037; 
PERTO SITIO. 

ZN 22 J 
389811 E 

6580035 S 
Predomínio lítico 

56 fragmentos de 
cerâmica e 04 

fragmentos líticos 

Baixa vertente, 
inclinação N, 

proximidade com 
afloramento de 

granito e 
nascentes, fora da 

área de 
inundação, 42 m 

Erosão por passeio 
de bovinos e 
maquinário 

Estrada e 
pastagem 

natural 

Alterado pela 
construção da 

estrada e supressão 
vegetal 

Peças fraturas 
pelo passeio de 

tratores e animais 
pesados 

SETOR 2 

RS-CL-115; AGRA 
SANTOS. 

ZN 22 J 
393507 E 

6575292 S 

Grande 
concentração de 

líticos em quartzo 
branco, granito e 
quartzito-seixos. 

02 cerâmicas e 29 
fragmentos líticos, 

diferentes litologias. 

Baixa vertente, 
pouca inclinação 
para E, perto de 

lago, 26m. 

Erosão 
remontante do 
assentamento 

Lavoura de soja 
Local bastante 
alterado pela 
mecanização 

Os materiais 
líticos 

apresentam 
ranhuras de 
mecanização 

SETOR 3 

RS-CL-1015; 
PASSO DO MEIO. 

ZN 22 J 
385860 E 

6575933 S 

Sitio lítico com 
diversas litologias 

Sitio exclusivamente 
lítico, 27 

fragmentos. 

Baixa vertente, 
margem de curso 
d’água expressivo, 

71 m. 

Erosão laminar e 
por arraste de 

inundação 

Lavoura de 
fumo e estrada 

Alterado pela 
supressão da 
vegetação e 

agricultura intensa 

Peças líticas com 
ranhuras 
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RS-CL-200; 
ADOLFO NESTOR. 

ZN 22 J 
386931 E 

6576060 S 

Predomina cerâmica 
corrugada e litologia 

de quartzos 

23 cerâmicas e 07 
líticos 

Baixa vertente, 
proximidade com 

vários cursos 
d’água, 88 m. 

Erosão por sulcos 
e voçoroca 

Lavoura de 
milho 

Alterado pela 
agricultura 

Peças cerâmicas 
com desgaste 

pela mecanização 

RS-CL-1021; 
OSMA. 

ZN 22 J 
385947 E 

6576429 S 
Sitio lítico 

01 cerâmica e 10 
fragmentos líticos 
(ponta de projétil) 

Baixa vertente, 
inclinação E, 

próximo a curso 
d’água, 86 m. 

Processo erosivo 
acelerado com 

voçoroca 

Lavoura de 
milho e estrada 

Bastante alterado, 
estando às peças 

dispersas ao longo 
da vertente. 

Líticos com 
marcas nas peças 

líticas 

RS-CL-109; 
ELISANDRO 
SPIERING. 

ZN 22 J 
386959 E 

6575638 S 

Grande 
concentração de 

cerâmicas 

190 cerâmicas e 10 
líticos 

Alta vertente, 
pouca inclinação 

para N, 96m. 

Sem processos 
erosivos 

marcantes 

Lavoura de 
aveia 

Alterado pela 
mecanização 

Materiais com 
alteração por 
mecanização 

SETOR 4 

RS-CL-1051; 
ADEMAR ALTO. 

ZN 22 J 
387870 E 

6578225 S 

Predominantemente 
lítico com muitos 

instrumentos 
elaborados 

39 fragmentos 
cerâmicos 1.178 

fragmentos líticos 

Alta vertente, 
proximidade com 

nascentes e 
pântano, 184 m. 

Erosão e 
deslocamento de 

solo pela 
mecanização 

Lavoura de 
fumo 

Alterado pela 
mecanização 

Cerâmicas e 
líticas com 

ranhuras pelo 
processo de 

revolvimento 

RS-CL-1035; 
ACUDE POPA. 

ZN 22 J 
388496 E 

6578233 S 

Predominantemente 
lítico com muitos 

instrumentos 
elaborados em 

diferentes litologias 

01 fragmento 
cerâmico e 119 

fragmentos líticos 

Alta vertente, 
inclinação para S e 

E, 200 m. 

Carreamento de 
material solto pela 

mecanização 

Estrada e 
terraplanagem 

Paisagem alterada 
pela retirada de 

solo 

Peças líticas com 
ranhuras pela 
mecanização 

RS-CL-196; 
ELMAR GERI. 

ZN 22 J 
386639 E 

6576388 S 
Cerâmica corrugada 

Cerâmica 15 
fragmentos e 07 

líticos 

Alta vertente, 
inclinação para W-

S-E, divisor de 
aguas, 130 m. 

Erosão por 
voçoroca 

Lavoura de 
fumo 

Paisagem alterada 
pela agricultura e 
pelo passeio de 

tratores 

Peças cerâmicas 
bastante 

desgastadas pela 
mecanização 

RS-CL-114; LANC 
EVAN. 

ZN 22 J 
387734 E 

6578601 S 

Predominantemente 
ceramista corrugada 

com quartzos 
brancos 

320 fragmentos 
cerâmicos e 30 

fragmentos líticos 

Alta vertente, 
divisor de aguas, 
proximidade com 
afloramento de 
granito, 170 m. 

Erosão laminar e 
por sulcos 

Lavoura de 
fumo 

Alterada pela 
agricultura 

Peças cerâmicas 
marcadas com 

ranhuras e 
desgastadas pela 

mecanização 
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RS-CL-015; NAS 
PEDRAS 

GRANDES DIVISA 
HERB. 

DAMEROW. 

ZN 22 J 
387712 E 

6578681 S 

Exclusivamente 
cerâmica corrugada 

Sitio exclusivamente 
cerâmico com 27 

fragmentos 

Alta vertente, 
inclinação E, 

proximidade com 
afloramento de 
granito, 170 m 

Sem processos 
erosivos 

marcantes 

Lavoura de 
aveia 

Alterada pela 
agricultura e 
supressão da 

vegetação 

Peças cerâmicas 
marcadas com 

ranhuras e 
desgastadas pela 

mecanização 

RS-CL-016; RENE 
DIVISA ÚLTIMO. 

ZN 22 J 
387973 E 

6578429 S 

Cerâmicas e poucas 
lascas de quartzito 

05 fragmentos 
cerâmicos e 05 

fragmentos líticos 

Alta vertente, 
inclinação W, 

proximidade com 
nascente, 183 m. 

Sem processos 
erosivos 

marcantes 

Lavoura de 
fumo 

Sitio alterado, pela 
agricultura e 
mecanização. 

Peças cerâmicas 
desgastadas pela 

mecanização 

RS-CL-136; 
CLENIO ULTIMO. 

ZN 22 J 
387712 E 

6578681 S 

Cerâmicas 
corrugadas e lascas 

de quartzito 

436 fragmentos 
cerâmicos e 03 

líticos 

Alta vertente, 
inclinação E, 

proximidade com 
afloramento de 
granito, 170 m 

Erosão laminar e 
por sulcos 

Lavoura de 
fumo 

Alterada e 
aplainada pela 
mecanização 

Peças cerâmicas 
reduzidas pela 
mecanização 

RS-CL-181; 
ZINHO MEIO 

CASA. 

ZN 22 J 
389557 E 

6578078 S 

Muitas cerâmicas 
corrugadas e 

instrumentos líticos 
de diversas litologias 

526 fragmentos 
cerâmicos e 244 

fragmentos líticos 

Alta vertente, 
divisor de aguas, 
proximidade com 
afloramento de 
granito, 177 m. 

Erosão laminar e 
por sulcos 

Solo exposto 

Alterada pela 
terraplanagem, 

descaracterizando 
o ambiente. 

Peças cerâmicas e 
líticas com 
ranhuras 

RS-CL-112; 
ZINHO DIVISA 

BERTOLDO. 

ZN 22 J 
389739 E 

6578115 S 

Predomínio de 
instrumentos líticos 

de diferentes 
litologias 

Cerâmica 05 e 74 
fragmentos líticos 

Alta vertente, 
proximidade com 
afloramento de 

granito e 
cavernas, 177 m 

Sem processos 
erosivos 

marcantes 

Lavoura de 
fumo 

Alterado pela 
remoção de rochas 

de granito 

Peças líticas com 
desgaste 

causadas pela 
mecanização 
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RS-CL-1061; 
ZINHO CASA. 

ZN 22 J 
389338 E 

6578108 S 

Predomínio lítico 
com instrumentos 

de diferentes 
litologias 

01 fragmento 
cerâmico e 71 

fragmentos líticos 

Alta vertente, 
inclinação E, 

proximidade com 
afloramento de 

granito e 
nascentes, 170 m 

Erosão mecânica 
por maquinário 

Terraplanagem 

Ambiente alterado 
pela terraplanagem 
com exposição da 
camada argilosa e 

afloramento 
rochoso 

Peças líticas 
marcadas pela 
mecanização 

RS-CL-568; 
FRANTZ 

CAVERNA. 

ZN 22 J 
389078 E 

6578500 S 

Ocorrência lítica e 
cerâmica 

12 fragmentos 
Líticos e 4 

fragmentos 
cerâmicos 

161 m. de 
altitude, terreno 
inclinado para o 
NE-E, próximo a 

complexo 
cavernoso. 

Erosão por fluxo 
de escoamento do 

curso d’água 

Pastagem 
natural 

Alterado por 
ocupação anterior 

A cerâmica está 
desgastada pelo 

escoamento 
pluvial 

RS-CL-032; 
SILVINO DIVISA 
DO MORCEGO. 

ZN 22 J 
387691 E 

6577245 S  
Ocorrência cerâmica 

13 fragmentos 
cerâmicos 

165 m. de 
altitude, terreno 

levemente 
inclinado para N, 

próximo a 
convergência de 

riachos 

Erosão laminar 
Lavoura de 

milho 

Alterado pelo 
processo de arar o 

solo 

Com ranhuras 
provocadas por 

mecanização 

RS-CL-194; 
ENTRADA DO 

EDINHO. 

ZN 22 J 
388716 E 

6578051 S 

Ocorrência de 
material 

Arqueológico Lítico 
e cerâmico 

16 Fragmentos 
cerâmicos e 2 

fragmentos líticos 

Alta vertente, 
próximo ao divisor 

de micro bacias, 
área com pequena 
inclinação para N, 

192 m. de 
altitude.  

Solo bastante 
lixiviado e 

modificado pelo 
processo de 

revolvimento 

Cultivo de 
tabaco-milho 

(verão), 
Pastagem 
forrageira 
(inverno) 

Significativamente 
alterado pela 
exposição de 

rochas na superfície 

As peças Líticas 
encontram-se 
sem alteração 

visível, as peças 
cerâmicas 

apresentam-se 
fraturadas.  

RS-CL-606; PÉ DE 
LIMA. 

ZN 22 J 
386877 E 

6578352 S 

Ocorrência de 
material cerâmico 

19 Fragmentos 
cerâmicos 

Alta vertente, 
inclinação N, 145 

m. de altitude.  
Erosão Laminar 

Lavoura de 
tabaco 

Alterado pelo 
processo de arar o 

solo 

Material bastante 
fraturado e 

reduzido 
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RS-CL-1046; 
VERNO LÁ 

ADIANTE NA 
LAVOURA 
DISTANTE. 

ZN 22 J 
389054 E 

6578758 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico  

17 fragmentos 
líticos, destes 7 são 

seixos rolados de rio 

Vertente 
levemente 

inclinada para NE, 
alta vertente, 170 

m. de altitude.  

Material aflora em 
meio às fileiras da 

plantação de 
tabaco 

Lavoura 
cultivada com 
Tabaco (ver.), 

pastagens 
forrageiras 

(inv.). 

Solo alterado pela 
presença de curvas 
de nivelamento e 

aragem. 

O material 
encontra-se com 
diversas fraturas 

sem pátina, 
causados ela 
mecanização. 

RS-CL-1067; 
LAVOURA DO 

MORCEGO 
FIGUEIRA DO 
LADO DO ARI 

DUMMER. 

ZN 22 J 
387630 E 

6577332 S 

Grande ocorrência 
de material 

exclusivamente 
cerâmico 

Ocorrência de 28 
fragmentos em 

cerâmica 

Alta vertente, 168 
m. com inclinação 

NE, divisor de 
águas. 

Material aflora da 
lavoura, mais 

visível em 
processo de 

revolvimento do 
solo. 

Lavoura de 
tabaco 

Local bastante 
alterado, com 

processos erosivos 
e lixiviação do solo, 
estando exposta a 

argila de 
subsuperfície 

Material 
desgastado com 

sulcos de 
mecanização 
expostos nas 

peças 

RS-CL-1048; 
CLENIO 

LAVOURA DO 
MEIO DO MATO 
NA MANDIOCA 

MATO. 

ZN 22 J 
388320 E 

6578997 S 

Predomínio de 
material lítico, com 
poucas cerâmicas. 

Ocorrem 05 
cerâmicas e 39 

líticos, com 
predomínio de 

quartzos brancos de 
veio próximo, 

poucos seixos de 
Quartzito. 

Alta vertente, 194 
m. com pouca 
inclinação NW, 

afloramento 
granítico, 

proximidade com 
curso d'água. 

Material aflora em 
superfície, mais 
visível quando o 

solo é arado. 

Lavoura de 
mandioca 

Sitio 
descontextualizado, 

pela agricultura e 
mecanização. 

Material lítico 
com pouco ou 

nenhum 
desgaste, as 

peças cerâmicas 
apresentam 

arredondamento. 

RS-CL-1057; 
DESMATAMENTO 
DO IPE ATRÁS DA 

CASA. 

ZN 22 J 
388726 E 

6578296 S 

Predomínio de 
material cerâmico, 

com líticos de 
quartzito. 

33 cerâmicas e 6 
fragmentos líticos 

187 m. pouca 
inclinação N/NE 

Material aflora do 
solo, pela recente 

supressão na 
vegetação. 

Lavoura de 
fumo, 

recentemente 
desmatada. 

Sitio alterado, pela 
agricultura e 
mecanização. 

Material lítico 
sem ranhuras, 

sendo o material 
cerâmico 
bastante 

desgastado. 
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RS-CL-1026; 
LAVOURA DO 
MIRO DIVISA 

FAZENDA. 

ZN 22 J 
388781 E 

6576768 S 

Maior concentração 
de cerâmicas e 

apenas dois líticos 

30 fragmentos 
cerâmicos e 02 

fragmentos líticos 

Pouca inclinação, 
próximo a 

nascente, 157 m. 
com ampla 

visibilidade para 
diversos pontos 
cardeais, por se 

tratar de um 
ponto elevado e 
estratégico de 

ocupação. 

Material esparso 
pela vertente e 

pelo longo tempo 
de cultivo do 

espaço 

Lavoura de 
fumo 

Peças bastante 
esparsas e 

carreadas pela 
lixiviação 

Instrumento lítico 
muito desgastado 

pelo uso 
funcional e 
cerâmico 

bastante alterado 
pela exposição 

RS-CL-237; 
LAVOURA DO 

SILVINO DIVISA 
COM O VINO. 

ZN 22 J 
386802 E 

6577999 S 

Exclusivamente 
cerâmica Guarani 

10 fragmentos de 
cerâmica com 

decoração 
avermelhado 

externo 

Alta vertente, 
inclinação W, 163 

m. 

Área impactada 
pela agricultura e 

curvas de 
nivelamento do 

solo 

Lavoura de 
fumo 

Área bastante 
impactada, com 
exposição dos 

estratos argilosos. 

Exclusivamente 
cerâmicas 
Guarani 

RS-CL-239; 
SILVINO 

LAVOURA DO 
MATO EM CIMA. 

ZN 22 J 
386872 E 

6578003 S 

Muitos fragmentos 
cerâmicos Guarani 

134 fragmentos de 
cerâmica a maioria 

corrugada 

Alta vertente, 
inclinação W, 176 

m. 

Escoamento 
superficial, e 
sulcos pela 

passagem de 
tratores. 

Capoeira 
Área com 

agricultura e curvas 
de nível 

Exclusivamente 
cerâmicas 
Guarani 

RS-CL-238; 
SILVINO LAV EM 

BAIXO NO 
POUCO-VINO. 

ZN 22 J 
386748 E 

6578007 S 

Cerâmica 
avermelhada 

Guarani 

29 fragmentos 
cerâmicos a maioria 
corrugada e poucos 

com decoração 
avermelhado 

externo 

Alta vertente, 
inclinação W, 154 

m. 

Preservado, com 
agricultura e 

cerâmica 
aflorando da 

floresta nativa. 

Lavoura de 
fumo 

Contato da lavoura 
com a floresta 

Exclusivamente 
cerâmicas 
Guarani 
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RS-CL-87; CLENIO 
PE DE 

VERGAMOTA. 

ZN 22 J 
388211 E 

6579002 S 

Predomínio de 
cerâmicas 

avermelhadas e 
quartzos brancos 

58 fragmentos em 
cerâmica e 02 

líticos, percutores 
de quartzo. 

Alta vertente, 
inclinação S, 192 

m. 

Alterado, com sol 
revolvido 

anualmente. 

Lavoura de 
fumo 

Espaço totalmente 
agrícola 

Predomina a 
cerâmica 

Guarani, os 
fragmentos 

encontram-se em 
mancha de terra 

preta. 

RS-CL-011; HUGO 
CLENIO NOS 
COQUEIROS 
ULTIMOS. 

ZN 22 J 
388297 E 

6579337 S 

Predomínio de 
cerâmicas 

avermelhadas e 
lascas de seixo de 

rio 

171 fragmentos 
cerâmicos, 02 

fragmentos líticos. 

Alta vertente, 
divisor de águas, 

186 m. 

Alterado pela 
agricultura 

Lavoura de 
milho 

Espaço totalmente 
agrícola, bastante 

alterado. 

Predomínio 
exclusivo de 
cerâmicas 
Guarani 

RS-CL-111; 
CLENIO 

COQUEIROS 
CERAMICA 
GRANDE. 

ZN 22 J 
388245 E 

6579289 S 

Prevalecem as 
cerâmicas, e lascas 

de quartzito. 

68 cerâmicas e 04 
fragmentos líticos 

Alta vertente, 
nascente junto a 
afloramento de 
granito, 187 m. 

Erosão laminar 
pela supressão da 
cobertura vegetal 

Lavoura de 
fumo 

Erosão laminar e 
revolvimento do 

solo 

Predomínio de 
cerâmica em 
fragmentos 

grandes 
provenientes de 

um único 
recipiente 

RS-CL-108; FOTA-
VERNO ATRAS 

DO PAIO ESTUFA. 

ZN 22 J 
388076 E 

6578465 S 

Predomínio de 
cerâmicas em 
densidade e 
enegrecidas 

191 cerâmicas e 04 
fragmentos líticos 

de argilito 

Alta vertente, 
pouca inclinação 
para NW, 192 m. 

Sem processos 
erosivos 

marcantes 

Lavoura de 
fumo 

Área modificada 
pela agricultura e 
pelas curvas de 

nivelamento 

Materiais 
desgastados, 

especificamente 
os cerâmicos. 

RS-CL-1040; 
VERNO 

CANTEIRO. 

ZN 22 J 
388143 E 

6578485 S 

Predomínio de 
cerâmicas em 
densidade e 
enegrecidas 

60 cerâmicas e 03 
fragmentos líticos 

Alta vertente, 
pouca inclinação 
para N, 194 m. 

Processo de 
erosão em sulcos 

Reflorestamento 
de eucalipto 

Área alterada pela 
terraplanagem 

Materiais 
fraturados pela 

interferência 
recente 
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RS-CL-157; 
CARREIRO DE 

PESSEGO. 

ZN 22 J 
387764 E 

6578398 S 

Predomínio de 
cerâmicas 

avermelhadas 

Predomina a 
cerâmica 09 

fragmentos e 01 
seixo 

Alta vertente, 
pouca inclinação 

E, 175 m. 

Erosão por sulcos 
e ravinas 

Lavoura de 
aveia 

Alterada pelo 
processo de 

ocupação 

Algumas peças 
apresentam 
ranhuras da 
mecanização 

RS-CL-160; 
ENTRADA DO 

MAX. 

ZN 22 J 
389312 E 

6579205 S 

Material variado, 
com pequenos 

fragmentos 
cerâmicos, líticos de 

seixos e granitos. 

Predomina a 
cerâmica 11 

fragmentos e 06 
lascas de quartzito 

Alta vertente, 
divisor de aguas, 

187 m. 

Erosão laminar e 
sulcos 

Lavoura de 
fumo e estrada 

de terra 

Alterada pela 
agricultura 

Peças bastante 
fragmentadas 

pela mecanização 

RS-CL-232; 
MORCEGO DO 

LADO DA 
FIGUEIRA. 

ZN 22 J 
387596 E 

6577290 S 

Fragmentos grandes 
de cerâmicas, 

fragmentos líticos 
de granito e rochas 

corantes. 

Maioria cerâmica 62 
fragmentos e 04 

líticos 

Alta vertente, 
divisor de aguas, 

170 m. 

Erosão por sulcos 
e lixiviação 

Lavoura de 
milho 

Alterada pela 
agricultura e 

remoção de blocos 
de granito 

Algumas peças 
apresentam 

ranhuras pela 
mecanização 

RS-CL-206; 
EUCALIPTO DO 

HERBERTO. 

ZN 22 J 
388293 E 

6578194 S 

Sitio Exclusivamente 
cerâmico 

Predomínio de 
cerâmicas e 1 lasca 

de quartzito 

Alta vertente, 
divisor de aguas, 

211 m. 

Sem processos 
erosivos 

marcantes 

Lavoura de 
eucalipto 

Alterado pela 
silvicultura 

Algumas peças 
bastante 

reduzidas pela 
mecanização 

RS-CL-028; KOHR 
MARCO IBGE. 

ZN 22 J 
388682 E 

6578941 S 

Predomínio de 
materiais líticos 

02 cerâmicas e 12 
fragmentos líticos, 

diferentes litologias. 

Alta vertente, 
divisor de aguas, 

próximo a 
afloramento 
granítico em 

lajeado 199 m. 

Erosão laminar 
Lavoura de 

batata inglesa 

Alterado sem 
cobertura vegetal, 

solo bastante 
lixiviado. 

Peças líticas com 
ranhuras 

causadas pela 
mecanização 
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RS-CL-228; 
HELMUTH 

MIRITZ. 

ZN 22 J 
388994 E 

6577095 S 

Sitio Exclusivamente 
cerâmico com 

poucas peças líticas 

650 fragmentos de 
cerâmica e 08 

líticos, (arenitos com 
canaleta). 

Alta vertente, 
próximo a 
nascente e 

cachoeira, 147 m. 

Erosão laminar e 
pequenos sulcos 

Lavoura de 
fumo 

Solo alterado pela 
agricultura 

Muitas cerâmicas 
apresentam 
marcas de 

ranhura 

RS-CL-1043; 
ADEMAR-ARTUR 

ALTO. 

ZN 22 J 
387505 E 

6577377 S 

Sitio exclusivamente 
cerâmico com 

poucas peças líticas 
em granito 

272 cerâmicas e 03 
fragmentos líticos 

corantes 

Alta vertente, 
inclinação SW, 

próximo a 
nascente e 

afloramento 
granítico, 163 m. 

Erosão por sucos e 
revolvimento do 

solo 

Lavoura de 
fumo 

Fortemente 
alterado, com 
exposição da 

camada argilosa. 

Peças bastante 
fragmentadas 

pela mecanização 

RS-CL-242; 
TELMO DUMMER 
TORRE ESTRADA. 

ZN 22 J 
389523 E 

6577624 S 

Predominantemente 
ceramista 

41 cerâmicas e 02 
líticos 

Alta vertente, 
inclinação E, 

divisor de d’água, 
161 m. 

Erosão laminar e 
sulcos 

Lavoura de 
fumo 

Paisagem alterada 
pela supressão da 
cobertura vegetal 

em distintas épocas 

Peças cerâmicas 
bastante 
reduzidas 

RS-CL-243; 
LAVOURA DO 

CAMPELO. 

ZN 22 J 
389498 E 

6577801 S 

Predomina 
cerâmica, com 

quartzos e arenito 
sulcado. 

50 fragmentos de 
cerâmica e 04 líticos 
(quartzo e arenito 

canaleta) 

Alta vertente, 
proximidade com 
nascente, divisor 
de d’água, 171 m. 

Erosão laminar 
Lavoura de 

fumo 

Paisagem alterada 
com remoção de 
blocos de granito 

Bastante alterada 
com peças com 

ranhuras 

RS-CL-1044; 
ARTUR ULTIMO. 

ZN 22 J 
388378 E 

6579357 S 

Predomina a 
cerâmica com 

poucas lascas de 
quartzito e muitos 

quartzos 

1.222 fragmentos de 
cerâmica e 32 

fragmentos líticos 
(fortemente 
decorada) 

Alta vertente, 
proximidade com 
nascente, divisor 
de d’água, 185 m. 

Erosão por sulcos 
Lavoura de 

fumo 
Alterado pela 

agricultura 

Dimensões 
reduzidas das 

peças 
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RS-CL-202; 
FRANTZ CASA 

ESTRADA. 

ZN 22 J 
389162 E 

6578120 S 

Predomina 
cerâmica, com 

quartzos e 
quartzitos. 

15 fragmentos de 
cerâmica e 10 

fragmentos líticos 

Alta vertente, 
proximidade com 
nascente, divisor 

de d’água, 
afloramento de 
granitos, 179 m. 

Erosão por arraste 
de maquinário 

pesado 

Estrada e 
lavoura de milho 

Alterado pela 
agricultura e 

terraplanagem 

Peças marcadas 
pela mecanização 

RS-CL-68; POSTE 
DE LUZ TELMO 

DUMMER. 

ZN 22 J 
389581 E 

6577251 S 

Predomina a 
cerâmica corrugada 

53 fragmentos de 
cerâmica e 02 

fragmentos líticos, 
granitos. 

Alta vertente, 
proximidade com 
nascente, divisor 

de água, 
afloramento de 
granitos, 130 m. 

Erosão por 
maquinário 

Estrada e 
terraplanagem 

Paisagem alterada 
pela terraplanagem 

Peças cerâmicas 
com ranhuras 

recentes 

RS-CL-1016; 
IGREJA NOVA. 

ZN 22 J 
387757 E 

6578058 S 

Predomina a 
cerâmica com lascas 

de quartzito 

11 fragmentos 
cerâmicos e 06 

líticos 

Alta vertente, 
afloramento de 
granitos, divisor 
de águas, 199 m. 

Erosão laminar 
Terreno para 

construção do 
cemitério 

Alterado pela 
terraplanagem 

Peças fraturas 
pelo passeio de 

tratores 

RS-CL-1018; 
IGREJA VELHA. 

ZN 22 J 
387869 E 

6578056 S 

Predominam 
estilhas de quartzito 
e poucas cerâmicas 

corrugadas 

07 fragmentos 
cerâmicos 39 líticos 

(predominam as 
lascas de 

debitagem). 

Alta vertente, 
afloramento de 
granitos, 196 m. 

Erosão laminar e 
sulcos 

Terreno para 
construção do 

cemitério e 
igreja 

Alterado pelo 
processo de 

terraplanagem 

Peças líticas com 
ranhuras 

RS-CL-03; SALÃO 
DA IGREJA 

VELHA. 

ZN 22 J 
387970 E 

6578030 S 

Muitas peças líticas 
pequenas, lascas e 

micro lascas de 
quartzito e quartzo. 

26 fragmentos 
líticos (debitagem, 

lascas), 01 cerâmica. 

Alta vertente, 
divisor de aguas, 

198 m. 

Sem processos 
erosivos 

marcantes 
Terraplanagem 

Alterado pela 
terraplanagem 

Peças com 
ranhuras 
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RS-CL-024; NECO 
NO TRIANGULO. 

ZN 22 J 
386660 E 

6577582 S 

Predomina cerâmica 
com instrumentos 

em quartzito 
inteiros 

09 cerâmicas e 04 
líticos 

Alta vertente, 
divisor de aguas, 

ponto culminante 
na paisagem, 183 

m. 

Erosão por sulcos 
Lavoura de 

fumo 

Alterado pela 
remoção do solo 

para aterros 

Sem alteração 
nas peças 

RS-CL-1084; 
AQUI DE CIMA 

PLAINO. 

ZN 22 J 
388041 E 

6578067 S 

Predominam as 
cerâmicas 

corrugadas e com 
arte decorada, e 

muitos instrumentos 
líticos em quartzitos. 

1.173 fragmentos 
cerâmicos e 864 

fragmentos líticos 

Alta vertente, 
divisor de aguas, 

ponto culminante 
na paisagem, 200 

m. 

Sem processos 
erosivos 

marcantes 

Lavoura de 
fumo 

Sitio bastante 
revolvido 

Peças líticas 
marcadas com 

ranhuras 

RS-CL-156; 
LAVOURA DO 

MILHETO DIVISA 
RENE. 

ZN 22 J 
388004 E 

6578292 S 

Sitio com cerâmicas 
corrugadas e líticos 

de quartzo e 
quartzito (seixos) 

Fragmentos 
cerâmicos 34 e 11 
fragmentos líticos 

Alta vertente, 
inclinação W, 

proximidade com 
curso d’água, 187 

m. 

Erosão laminar Milheto 
Sitio alterado, pela 

agricultura e 
mecanização. 

Peças cerâmicas 
desgastadas pela 

mecanização 

RS-CL-140; NA 
TAIPA DO 

ACUDE-AQUI DE 
BAIXO. 

ZN 22 J 
388042 E 

6578207 S 

Predominam os 
instrumentos líticos 

em quartzito, 
quartzo e sílex. 

09 cerâmicas e 260 
fragmentos líticos 

Baixa vertente, 
área pantanosa, 

proximidade com 
curso d’água, 190 

m. 

Erosão por sulcos 
Estrada e 

terraplanagem 

Alterado pela 
mecanização, e 
terraplanagem. 

Peças líticas com 
ranhuras 

causadas pela 
mecanização 

RS-CL-1045; 
LAVOURA DA 
FIGUEIRA DA 

DIVISA DO RENE. 

ZN 22 J 
387863 E 

6578593 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico 
cerâmico esparso 

10 fragmentos de 
cerâmica 

Media vertente, 
170 m. com 

inclinação W, 
próximo a uma 
nascente e um 
curso d’água. 

Material aflora em 
superfície, com 

escoamento 
superficial 

provocando 
sulcos. 

Lavou de fumo 
em consórcio 

com aveia 

Bastante alterado, 
estando às peças 
dispersas em um 

raio de 30 m. 

Desgaste 
aparente pelo 

revolvimento das 
peças 

apresentam as 
arestas bastante 
comprometidas 
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RS-CL-62; 
MAGRAO 
ESTRADA. 

ZN 22 J 
388861 E 

6578060 S 

Cerâmicas 
corrugadas e lascas 

de quartzito 

Cerâmica 08 e 03 
fragmentos líticos 

Alta vertente, 
divisor de agua, 

190 m. 

Erosão laminar e 
por arraste 

causado pela 
mecanização 

Lavoura de 
aveia e estrada 

Ambiente alterado 
pela terraplanagem 
com compactação 

do solo 

Peças cerâmicas 
desgastadas pela 

mecanização 

RS-CL-66; ELHERT 
CHÁCARA. 

ZN 22 J 
393034 E 

6578540 S 

Cerâmica Guarani e 
líticos em quartzito 

25 fragmentos 
cerâmicos e 11 

fragmentos líticos 
(ponta de projetil e 

cachimbo) 

Alta vertente, 
ponto de 

referência na 
paisagem, 

afloramento de 
granito, 126 m. 

Erosão por sulcos 
e por 

terraplanagem 

Lavoura de 
milho 

Alterado pela 
agricultura e 

terraplanagem de 
rochas de granito 

Cerâmicas 
fraturadas pelos 

processos de 
revolvimento 

RS-CL-1062; 
CLENIO FRENTE 

ZN 22 J 
388343 E 

6578208 S 

Predomínio de uma 
indústria lítica 
desenvolvida 

04 fragmentos 
cerâmicos pequenos 
e 1326 fragmentos e 

instrumentos de 
rocha 

Alta vertente, 
ponto de 

referência na 
paisagem, 206 m. 

Erosão laminar e 
abertura de canais 

de escoamento 

Lavoura de 
fumo 

Alterado pela 
agricultura  

Peças líticas com 
ranhuras e 

fraturas recentes 

RS-CL-82; TELMO 
DUMMER BEIRA 

DO MATO 

ZN 22 J 
389546 E 

6577522 S  

Predomina a 
cerâmica  

10 fragmentos de 
cerâmica e 05 de 

rocha 

Alta vertente, 
pouca inclinação, 
afloramento de 
granito, 156 m 

Erosão pela 
remoção de toco 

de madeira e 
raízes com o 
subsolador 

Lavoura de 
fumo 

Alterado pela 
agricultura 

mecanizada 

Peças de 
cerâmicas 
fraturadas 
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APÊNDICE 02 

Ocorrências isoladas identificadas com descrição do material 

NÚMERO SÍTIO, 
NOME POPULAR 

DO LOCAL 

LOCALIZAÇÃO 
COORD. UTM 

REGISTRO DO 
MATERIAL 

ARQUEOLÓGICO 
ENCONTRADO 

QUANTIFICAÇÃO 
DO MATERIAL 

IDENTIFICADO EM 
SUPERFÍCIE 

GEOMORFOLOGIA 
DO LOCAL 

PROCESSOS 
EROSIVOS 

IDENTIFICADOS 

TIPO DE CULTIVO 
OBSERVÁVEL 

ALTERAÇÃO: ESCALA 
DA PAISAGEM 

ALTERAÇÃO DO 
SÍTIO OU DOS 

MATERIAIS 
ARQUEOLÓGICOS 

POR PRÁTICAS 
ANTRÓPICAS 

ATUAIS 

RS-CL-1017; 
KORH BATATA 
PRÓXIMO AO 
MARCO IBGE. 

ZN 22 J 388679 
E 6578902 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico e 
cerâmico esparso 

4 Fragmentos líticos 
e 1 fragmento 

cerâmico 

Divisor de 
microbacia, 

terreno plano, alta 
vertente, 199 m. 

de altitude. 

Revolvimento 
do solo por 

processos de 
aragem, e 

revolvimento e 
escoamento 

laminar. 

Lavoura 
recentemente 
cultivada com 
batata inglesa, 

parcial estrada de 
chão batido. 

Modificado pelo 
processo de 

terraplanagem da via 
e do processo de 

aragem do solo, solo 
alterado. 

Os materiais 
arqueológicos que 
se encontram na 

via de apresentam 
marcas de pneu e 
na lavoura marcas 
de mecanização 

RS-CL-1054; 
HUGO CALCÁRIO 

DO VERNO. 

ZN 22 J 388155 
E 6578343 S 

Ocorrência de 
material 

Arqueológico Lítico 
e cerâmico 

1 Fragmento 
cerâmico e 1 

fragmento lítico de 
seixo de rio 

Alta vertente, 
levemente 

inclinada para E, 
199 m. de 
altitude. 

Material aflora 
em meio ao 

corte para uma 
via secundária, 

sofre pela 
lixiviação. 

Estada de chão 
batido 

Solo removido por 
terraplanagem da 

estrada 

O material 
encontra-se com 

ranhuras, 
produzidos por 

mecanização 
pesada em 

trânsito. 

RS-CL-1047; 
ZEINA NA SANGA 

PEQUENA. 

ZN 22 J 387331 
E 6579258 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico 

 2 Fragmentos 
Líticos, Seixos de rio 

Baixa vertente, 
terreno inclinado 

para o N, área 
próximo a planície 
de inundação do 
rio Camaquã, 37 

Material aflora 
em meio ao 

solo revolvido, 
com lixiviação 

do estrato 
superficial.  

Predomina a 
cultura do 

tabaco-milho 
(ver), e descanso 

do solo no 
inverno. 

Solo alterado pelo 
processo de 

revolvimento do solo 
e pela erosão 

superficial, causando 
acúmulo de 

Material 
apesenta-se com 

descaracterizações 
tipicamente 

provocadas pela 
mecanização com 
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m. de altitude sedimento de 
montante na área.  

ausências de 
pátina nas 
ranhuras 

RS-CL-1014; 
LILGE NO 

FUNDO, ARI 
DUMMER. 

ZN 22 J 387957 
E 6577182 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico 
4 Fragmentos líticos  

Baixa vertente, 
com inclinação 

pequena para SW, 
próximo a um 
curso d'água 

importante, 151 
m. de altitude 

O material 
arqueológico 

encontra-se em 
meio ao 

sedimento 
depositado da 
media vertente 

Cultura de fumo 
e milho (ver), 

aveia (inv.) 

Solo bastante 
lixiviado, aflorando 

estrato argiloso. 

Material de 
quartzo apresenta 

fraturas e 
ranhuras típicas 
de mecanização 

RS-CL-1022; ILMA 
EM BAIXO DIVISA 

COM A SELMA 

ZN 22 J 386822 
E 6575643 S 

Ocorrência de 
material cerâmica  

4 Fragmentos 
Cerâmicos 

Alta vertente, 
levemente 

inclinada para SW, 
99 m. de altitude  

Apenas 
identificado 
escoamento 
superficial 

Solo arado sem 
espécie cultivada 

Não apresenta 
alteração na 

paisagem, embora o 
material tenha sido 

impactado. 

Material 
apresenta-se 

extremamente 
fratura em virtude 

da mecanização 

RS-CL-1034; 
POTREIRO 

ABAIXO DO 
GUABIJU.  

ZN 22 J 387810 
E 6578967 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico 

1 Fragmento lítico, 
seixo intrusivo 

Baixa vertente, 
terreno bastante 
inclinado para W, 
com afloramento 

rochoso nas 
cercanias.  

Solo com 
aparentes 

ravinas 
provocadas 

pelo pisoteio 
animal 

Campo nativo 

Com alteração na 
paisagem pelo 

caminho provocado 
pelo pisoteio 

Material com 
marcas de 

mecanização de 
um período 

anterior ao atual 

RS-CL-551; 
SANGA DO 

SCHNAID TRILHO 
DAS VACAS  

ZN 22 J 388982 
E 6580238 S  

Ocorrência de 
material 

arqueológico 
cerâmico 

1 Fragmento 
cerâmico 

Alta vertente, 
pequena 

inclinação para 
NE, altitude 39 m. 

Solo com 
ravinamento 

pela passagem 
de animais 

bovinos  

Campo nativo 
Terreno aplainado, 

apresentando 
alteração. 

Material sem 
alteração visível a 

olho nu 

RS-CL-552; NA 
PEDREIRA 

ABAIXO DA 

ZN 22 J 389667 
E 6578013 S   

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico 

1 fragmento lítico, 
litologia seixo rolado 

Alta vertente, com 
inclinação E,170 
m. de altitude, 

Solo com 
ravinamento 

pela passagem 
Campo nativo 

Terreno lixiviado, 
com afloramento de 
argila na superfície. 

Material sem 
aparente 
alteração 
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CAVERNA ZINHO. próximo a 
afloramentos 

graníticos 
significativos 

de animais 
bovinos  

RS-CL-553; 
VERNO NOS 

CRISTAIS, HUGO. 

ZN 22 J 388162 
E 6578360 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico 

2 Fragmento de 
quartzo  

Alta vertente, 198 
m. de altitude, 

terreno plano leve 
inclinação para NE 

Material aflora 
em meio a um 

veio de quartzo 
natural, 

escoamento 
natural.   

Estrada de chão 
batido 

Terreno revolvido 
pelo fluxo de 
maquinas e 

aplainamento de 
máquinas 

Material sem 
aparente 
alteração 

RS-CL-588; 
ACIMAS DAS 

PEDRAS 
GRANDES DO 

EDEGAR 
DUMMER. 

ZN 22 J 390221 
E 6578954 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico 

1 fragmento de 
quartzito 

Alta vertente, com 
inclinação para 
NE, forma um 

patamar junto a 
um afloramento 
de Granito muito 

grande. 

Solo alterado 
pelo 

aplainamento e 
sarjetas para 
escoamento 

pluvial 

Estrada de chão 
batido 

Significativamente 
alterado pela 

exposição do perfil 
com mais de um 

metro de desnível 

Alteração por 
ranhuras por 
mecanização 

RS-CL-589; 
CAMPO DO 

SCHNEID QUASE 
ROGÉRIO. 

ZN 22 J 388750 
E 6580334 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico 

03 fragmentos de 
rochas de rio (sílex) 

Baixa vertente, 31 
m. de altitude, 

localizado sobre 
um afloramento 
de seixos rolados 

próximo a 
margem do rio 

Camaquã 

Solo arenoso 
alterado pela 
dinâmica de 
cheias do rio 

Ao redor da 
ocorrência 

predomina a 
floresta de 

galeria 

A paisagem é 
constantemente 

alterada em virtude 
da subida do nível do 

rio 

O material 
encontra-se com 

marcas de abrasão 
pelo processo de 
cheias atingir a 

área 

RS-CL-590; 
PEDRA ACIMA 

DO SOITA. 

ZN 22 J 388085 
E 6579587 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico 

01 fragmento de 
rocha arenito 

silicificado 

Media vertente, 
sobre afloramento 
granítico, 88 m. de 

altitude. 

Não apresenta 
Floresta 

secundária 
Sem alteração 

expressiva 

Material sem 
alteração, com 

características pós 
deposicionais 

(mat. Org.) 
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RS-CL-608; FOZ 
DA SANGA DO 

OURO. 

ZN 22 J 391017 
E 6580684 S 

Ocorrência de 
material 

Arqueológico 
cerâmico 

1 Fragmento 
cerâmico 

Baixa vertente, 
sobre um banco 

de areia na 
margem, 31 m. de 

altitude. 

Transporte de 
sedimento do 

rio 
Banco de areia 

Alterado 
constantemente pela 

vazão do rio 

Material com 
abrasão de areia 

RS-CL-560; 
PEDRAS DO INGO 
DIVISA FRANTZ. 

ZN 22 J 388534 
E 6579060 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico 

1 Fragmento de 
rocha granítica com 

alteração 
arqueológica 

Diviso de micro 
bacia, terreno 

plano com 
afloramento de 

lajes de granitos, 
196 m. de 
altitude. 

Não apresenta 
Afloramento 
rochoso, com 

herbáceas. 

Alterado pela queima 
esporádica da 

paisagem (com 
fratura por 

aquecimento) 

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-549; 
BARRANCO DA 

SANGA, MEIO DO 
MATO ABAIXO 

AÇUDE DO 
ADEMAR. 

ZN 22 J 387830 
E 6578484 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico 

1 fragmento de 
rocha de sílex 
arqueológico 

Ao lado de um 
curso hídrico, 

fundo de vale, 171 
m. de altitude. 

Local apresenta 
deposição 

provinda de 
montante 

Mata de galeria 
(primária) 

Local alterado pela 
sedimentação e 

desconfiguração do 
corpo hídrico 

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-523; PÉ DE 
VERGAMOTA 
DOS RATZ NA 

ESTRADA. 

ZN 22 J 387214 
E 6579065 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico 

1 fragmento de 
rocha de sílex 
arqueológico 

Alta vertente, 50 
m. de altitude, 

encosta inclinada 
para o W 

Escoamento 
laminar 

Estrada de chão 
batido 

Local alterado por 
processo de 

terraplanagem 

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-521; 
SANGA ATRÁS 

SUBINDO PARA A 
LAVOURA DE 

MILHETO. 

ZN 22 J 387988 
E 6578262 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico 
2 fragmentos líticos 

Alta vertente, com 
inclinação S, 185 
m. de altitude, 
próximo a um 
curso d’água 

Erosão laminar 
e sulcos 

Recente 
desmatamento, 
estrada de chão 

batido. 

Local alterado por 
processo de 

terraplanagem e 
fluxo de máquinas 

1 peça com 
alteração por 
mecanização 

RS-CL-522; HUGO 
SANGA PEQUENA 

NO RIO. 

ZN 22 J 388034 
E 6579782 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico 
1 fragmento lítico 

Baixa vertente 
inclinada para 
NW, área de 

inundação fluvial, 
32 m. de altitude. 

Área de 
deposição por 

cheias 
Pastagem natural 

Local exposto por 
cheias e pelo pisoteio 

de bovinos 

A peça apresenta 
ranhuras típicas 
de mecanização 
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RS-CL-519; 
LAVOURA DO 

RUDI BEM 
EMBAIXO 

ZN 22 J 386522 
E 6577343 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico 
1 fragmento lítico 

Alta vertente, 
terreno plaino 

com baixa 
declividade, 170 
m. de altitude. 

Erosão laminar 
Área de cultivo 
de mandioca  

Local alterado por 
aragem 

Peça com quebra 
provocada por 
mecanização 

RS-CL-517; 
LAVOURA DO 
RUDI BEM EM 

CIMA 

ZN 22 J 386552 
E 6577465 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico 
1 fragmento lítico 

Alta vertente, 
terreno com 

pequena 
inclinação para S, 

179 m. de 
altitude. 

Erosão laminar 
e ravinamento 

Estrada de chão 
batido 

Local alterado por 
terraplanagem 

Peça com 
desgaste 

provocada por 
mecanização 

RS-CL-518; 
LAVOURA DO 

RUDI 2, NO MEIO  

ZN 22 J 386551 
E 6577427 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico 
cerâmico 

1 fragmento 
cerâmico 

Alta vertente, 
terreno com 

pequena 
inclinação para S, 

175 m. de 
altitude. 

Erosão laminar 
e ravinamento 

Área de cultivo 
de mandioca  

Local alterado por 
aragem 

Peça com 
desgaste 

provocada pelo 
trânsito na via 

RS-CL-520; 
LAVOURA DO 

RUDI 3 MAIS EM 
BAIXO 

ZN 22 J 386533 
E 6577379 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico 
1 fragmento lítico 

Alta vertente, 
terreno com 

pequena 
inclinação para o 

S, 172 m. de 
altitude. 

Erosão laminar 
e ravinamento 

Área de cultivo 
de mandioca  

Local alterado por 
arado 

Peça sem 
alteração visível 

RS-CL-516; 
ARMINDO ZUGE 
BEIRA DA SANGA 

EM BAIXO 

ZN 22 J 386742 
E 6579546 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico 
1 fragmento lítico 

Baixa vertente, 
terreno inclinado 

para o N, área 
próximo a curso 
d’água, 55 m. de 

altitude. 

Erosão laminar 
Área de cultivo 

de milho 
Local alterado por 

arado 

Peça com 
ranhuras típicas 
de mecanização 

RS-CL-513; NILDO 
NOS CRISTAIS 
PRÓXIMO A 

DIVISA COM O 
HERBERTO D. 

ZN 22 J 387509 
E 6578509 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico 

2 Fragmentos líticos 
(quartzo e quartzito 

de rio) 

Alta vertente, alta 
inclinação para W, 

141 m. de 
altitude. 

Erosão laminar 
e ravinamento 

Área cultivada 
por tabaco 

Local alterado pela 
instalação de lavoura 

e cerca divisória 

Peça com riscos 
provocados por 

mecanização 
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RS-CL-532; 
ENTRADA DO 
HUGO VOIGT 

ZN 22 J 388155 
E 6578385 S 

Ocorrência de 
material 

Arqueológico Lítico 
e cerâmico 

4 Fragmentos de 
cerâmica e 1 lítico 

Alta vertente, 
divisor de micro 
bacia, 197 m. de 

altitude. 

Erosão laminar  
Estrada de chão 

batido 

Local alterada pela 
supressão dos 
troncos e pela 
terraplanagem 

Peças cerâmicas 
com desgaste 
irregular por 
mecanização 

RS-CL-533; 
CALCÁRIO DO 

VERNO 

ZN 22 J 388136 
E 6578425 S 

Ocorrência de 
material lítico e 

cerâmico 

1 fragmento lítico e 
1 cerâmico 

Área plana, divisor 
de micro bacia, 

196 m. de 
altitude. 

Erosão laminar Pastagem natural 
Local alterado por 

terraplanagem 
Peças sem 

alteração visível 

RS-CL-535; 
FIGUEIRA DO 

INGO ANTES NA 
SANGA 

ZN 22 J 388391 
E 6579010 S 

Ocorrência de 
material lítico  

4 fragmentos lítico 

Área próximo a 
um curso d’água, 

197 m. de 
altitude, pequena 

inclinação 

Erosão por 
sulcos e 

ravinamento 

Estrada de chão 
batido 

Local alterado pelo 
trânsito da via 

Peça com quebra 
provocada por 
mecanização 

RS-CL-527; 
TERRA DO HUGO 

RIO 

ZN 22 J 388209 
E 6579914 S 

Ocorrência de 
material lítico 

3 fragmentos líticos 

Área de planície 
de inundação, 34 

m. de altitude, 
terreno plano. 

Erosão e 
deposição 

regidas pelo 
regime de 

cheias 

Pastagem natural 
com afloramento 
de banco de areia 

Local alterado pelas 
fortes cheias, 

trânsito de máquinas 
e animais. 

Peça sem 
alteração visível 

RS-CL-525; RENE 
ANTES DA 

SANGA. 

ZN 22 J 387850 
E 6579565 S  

Ocorrência de 
material lítico 

5 fragmentos lítico 

Área de terraço 
fluvial, 41 m. de 

altitude, próximo 
ao rio Camaquã e 

a um recurso 
hídrico pequeno 

Erosão laminar  
Estrada de chão 

batido 

Local alterado pelo 
trânsito de animais e 

máquinas pesadas 

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-510; 
SANGA DO JOSÉ 

NO LIXO. 

ZN 22 J 390292 
E 6580134 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico 
(quartzito) 

1 fragmento lítico 

Área de baixa 
vertente, inclinada 
para o N, 40 m. de 
altitude, próximo 

a afloramento 
granítico. 

Erosão laminar 
e por fluxo de 

escoamento do 
corpo hídrico 

Cruzamento de 
um corpo d’água, 
uma estrada de 
chão batido e 

mata de galeria.  

Local alterado pelo 
trânsito de animais  

Com marcas de 
mecanização 
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RS-CL-509; 
ARMINDO BEM 
EMBAIXO NOS 
EUCALIPTOS. 

ZN 22 J 386766 
E 6579770 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico 

1 fragmento lítico 
(quartzito) 

Baixa vertente, 42 
m. de altitude, 

próximo a recurso 
hídrico e área 

pantanosa. 

Erosão laminar 
e pequenos 

sulcos 
Lavoura de milho 

Alteração por arar o 
solo 

Marcas de ranhura 
provocada por 
mecanização 

RS-CL-538; 
LAVOURA DE 

MILHO ALBINO 
SEM ACÁCIA. 

ZN 22 J 389169 
E 6577127 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico e 
cerâmico 

1 fragmento lítico e 
1 cerâmico 

Alta vertente, 129 
m. de altitude, 

grande inclinação 
para SE  

Erosão laminar Lavoura de milho 

Alteração por 
aragem do solo e 

supressão da 
cobertura originária 

Sem alteração 
aparente, 

desgaste natural 

RS-CL-539; 
CURVA ACIMA 

DA BOLEADEIRA. 

ZN 22 J 387752 
E 6579059 S  

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico 
(sílex e quartzito) 

3 fragmentos líticos 

Alta vertente, 
inclinação baixa 

para N, 142 m. de 
altitude. 

Erosão com 
ravinas 

profundas 

Estrada de chão 
batido 

Alteração pelo 
trânsito de 

maquinário pesado 

Apresenta 
ranhuras recentes 

sem pátina 

RS-CL-540; 
LAVOURA DE 

FEIJÃO NA 
FIGUEIRA. 

ZN 22 J 387816 
E 6578687 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico 
1 fragmento lítico 

Baixa vertente, 
inclinação para W, 

164 m. de 
altitude, próximo 

a um curso 
hídrico. 

Erosão laminar Lavoura de feijão 
Alteração por arar o 

solo 

Apresenta 
ranhuras recentes 

sem pátina 

RS-CL-541; 
ANTES DA SANGA 

DO OTTO NO 
RIO. 

ZN 22 J 387557 
E 6579339 S 

Ocorrência de 
material lítico 

1 fragmento lítico 
(quartzito) 

Baixa vertente, 42 
m. de altitude, 

próximo a recurso 
hídrico 

importante. 

Erosão por 
ravinamento 

profundo 

Estrada de chão 
batido 

Alteração pelo 
trânsito de 

maquinário pesado e 
animais bovinos 

Apresenta 
desgaste por 

abrasão  

RS-CL-572; 
CLENIO ABAIXO 

DO 
DESMATAMENTO 

RECENTE. 

ZN 22 J 388305 
E 6579420 S 

Ocorrência de 
material 

arqueológico lítico 
3 fragmentos líticos 

Alta vertente, 179 
m. altitude, 

Inclinação para N   
Erosão laminar 

Lavoura de 
tabaco 

Alteração por 
supressão de troncos 

nativos 

Sem alteração 
aparente 
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RS-CL-571; 
ZINHO LAVOURA 

DO MATO. 

ZN 22 J 389684 
E 6577752 S 

Ocorrência de 
material cerâmico 

2 fragmentos 
cerâmicos 

Media vertente, 
137 m. de 

altitude, entre 
dois cursos 

hídricos. 

Erosão por 
ravinamento  

Terreno exposto 
sem cobertura 

vegetal 

Alteração por 
supressão de troncos 

nativos 

Material com 
pouca alteração 

RS-CL-573; ARI 
NA PORTEIRA 

ZINHO. 

ZN 22 J 391068 
E 6580106 S 

Ocorrência de 
material lítico 

2 fragmentos de 
material lítico 

Baixa vertente, 
pouca inclinação, 
34 m. de altitude. 

Não apresenta Pastagem natural 
Alteração por 

terraplanagem  
Sem alteração 

aparente 

RS-CL-575; NA 
TAIPA DO AÇUDE 

DO RONI. 

ZN 22 J 390504 
E 6580281 S 

Ocorrência de 
material lítico 

1 fragmento de 
material lítico 

Baixa vertente, 37 
m. de altitude. 

Erosão por 
ravinamento 

Pastagem natural 
com herbáceas 

Alteração pelo 
trânsito de animais 

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-570; 
ZINHO NO MEIO 

DO MATO. 

ZN 22 J 389627 
E 6577775 S 

Ocorrência de 
material lítico e 

cerâmico 

2 fragmentos 
cerâmicos e 1 Lítico 

Media vertente, 
150 m. de 
altitude, 

inclinação E 

Não apresenta 
Terreno exposto 
sem cobertura 

vegetal 

Alteração pelo 
processo de arar 

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-564; 
BARRANCO DO 

QUATI NA 
SANGA. 

ZN 22 J 389807 
E 6580103 S 

Ocorrência de 
material lítico 

3 fragmentos lítico 

Media vertente, 
34 m. de altitude, 

planície de 
inundação. 

Ravinamento 
por passagem 

de animais 
Pastagem natural 

Alterado pelo 
trânsito de animais 

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-1020; ISA 
ANTES DA 

SANGA. 

ZN 22 J 387404 
E 6575722 S 

Ocorrência de 
material lítico 

3 fragmentos líticos 

Baixa vertente, 
próximo a uma 

área de 
espraiamento do 
curso d’água, 68 
m. de altitude. 

Erosão laminar 
e ravinamento 

Estrada de chão 
batido 

Alterado pelo 
trânsito de máquinas 

pesadas 

Com marcas de 
mecanização 

RS-CL-1027; 
ENTRADA DO 
RAINOLDO K. 

ZN 22 J 386489 
E 6577291 S 

Ocorrência de 
material lítico 

1 fragmento lítico 

Divisor de micro 
bacia, 167 m. de 
altitude, terreno 

plano sem 
inclinação. 

Erosão laminar Lavoura de soja 
Alterado pelo 

processo de arar o 
solo 

Sem alteração 
aparente 
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RS-CL-021; 
CATARINO NA 

SANGA. 

ZN 22 J 392668 
E 6579102 S 

Ocorrência de 
material lítico   

1 fragmento lítico 

Baixa vertente, 
pouca inclinação, 
proximidade com 
curso d’água, 37 
m. de altitude. 

Não apresenta Pastagem natural 

Alterado por 
processo de 

terraplanagem e 
passagem de animais 

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-1060; 
VERNO NO 
MILHO LÁ 
ADIANTE. 

ZN 22 J 389059 
E 6578999 S 

Ocorrência de 
material cerâmico 

3 fragmentos 
cerâmicos 

Alta vertente, 
inclinação para SE, 

181 m. metros. 

Erosão por 
ravinamento 

Lavoura de milho 
Alterado pelo 

processo de arar o 
solo e curva de nível 

Material bastante 
fraturado e 

reduzido 

RS-CL-607; 
LAVOURA DO 

VILMAR. 

ZN 22 J 386864 
E 6578242 S 

Ocorrência de 
material cerâmico 

2 fragmentos de 
cerâmica 

Alta vertente, 
inclinação para o 
Norte, 162 m. De 

altitude. 

Erosão laminar 
Lavoura de 

tabaco 

Alterado pelo 
processo de arar o 

solo 

Material bastante 
fraturado e 

reduzido 

RS-CL-542; 
ANTES DA 

COXILHA LOUCA. 

ZN 22 J 387646 
E 6579400 S 

Ocorrência de 
material lítico 

1 fragmento lítico 141 m. de altitude 
Erosão por 
voçorocas  

Estrada de chão 
batido 

Alterado pela 
passagem de 

máquinas pesadas 

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-543; 
COXILHA LOUCA 

NO PÉ DE 
GOIABA. 

ZN 22 J 387691 
E 6579440 S  

Ocorrência de 
material lítico 

1 fragmento lítico 

39 m. de altitude, 
próximo a planície 
de inundação e de 
um curso d’água 

Erosão por 
voçorocas  

Estrada de chão 
batido 

Alterado pela 
passagem de 

máquinas pesadas 

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-514; 
TERREIRO DO 

CLENIO. 

ZN 22 J 388227 
E 6578486 S 

Ocorrência de 
material (quartzito) 

1 fragmento lítico 

190 m. de 
altitude, média 

vertente e 
inclinado para o E 

Erosão por 
ravinamento 

laminar 
Pastagem natural 

Alterado pela 
passagem de animais 

Sem alteração 
aparente 
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RS-CL-515; 
CAMPO DA 

FAZENDA NA 
PEQUIQUITEIRA. 

ZN 22 J 389228 
E 6576920 S 

Ocorrência de 
material cerâmica e 

lítico 

1 fragmento 
cerâmico e 1 

fragmento lítico de 
granito 

105 m. de 
altitude, área 

inclinada para o E 
e entre dois 

corpos d’água 

Erosão laminar 
e pequenas 

ravinas 

Área em 
recuperação 

natural 

Alterado pelo 
processo de arar o 

solo 

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-512; 
CAMPO DO 

SCHNEID SANGA 
QUE VEM DO 

MAX. 

ZN 22 J 389159 
E 6580256 S 

Ocorrência lítica 1 Fragmento lítico 

36 m. de altitude, 
margem de um 
corpo hídrico, 
terreno pouco 

inclinado. 

Erosão por 
fluxo de 

escoamento do 
curso d’água 

Mata de galeria 
(primária) 

Alterado por força 
desconhecida 

Objeto fraturado 

RS-CL-511; 
ENTRADA DO 

ELIO LAVOURA 
DO ZINHO. 

ZN 22 J 389445 
E 6577969 S  

Ocorrência lítica 2 fragmentos lítico 
176 m. de 

altitude, divisor de 
micro bacia 

Erosão laminar Lavoura de fumo 

Alteração pelo 
processo de 

revolvimento do solo 
e remoção de blocos 

de rocha 

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-550; 
MANGUEIRA DO 

SCHNAID. 

ZN 22 J 390784 
E 6580250 S 

Ocorrência Lítica 4 fragmentos líticos 

60 m. de altitude, 
divisor de micro 
bacia, ponto de 

referência na 
paisagem. 

Erosão laminar Pastagem natural 
Alterado pelo 

trânsito de animais 
Sem alteração 

aparente 

RS-CL-506; RIO 
CAMAQUA NA 

PRAIA.  

ZN 22 J 388144 
E 6579997 S 

Ocorrência lítica 
1 fragmento lítico 

(sílex) 

27 m. de altitude, 
banco de seixo do 

rio Camaquã. 

Erosão por 
rolagem e fluxo 

de cheias 

Banco de seixos 
do rio 

Sem alteração 
expressiva 

Pouco alterado 
pelo processo de 

abrasão 

RS-CL-507; 
MANGUEIRA DO 
SCHNEID TERRA 

DO ZINHO. 

ZN 22 J 390798 
E 6580145 S 

Ocorrência lítica 2 Fragmentos líticos 

56 m. de altitude, 
vertente 

fortemente 
inclinada para SE, 
próximo a foz de 

curso d’água 

Erosão laminar 
e sulcos 

Pastagem natural 
com alteração do 

solo 

Aplainamento e 
supressão de plantas 

nativas 

Sem alteração 
aparente 
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RS-CL-508; 
SANGA E CAMPO 

DO RIO 
CAMAQUA 
SCHNEID. 

ZN 22 J 389499 
E 6580215 S 

Ocorrência lítica 1 fragmento lítico 

32 m. de altitude, 
vertente baixa, 

próximo a foz de 
um corpo d’água 

Erosão por 
ravinamento 

Pastagem natural 
Alteração por 

excessiva deposição 
Sem alteração 

aparente 

RS-CL-545; 
ENTRADA DO 

VILI. 

ZN 22 J 386328 
E 6579600 S 

Ocorrência lítica 1 fragmento lítico 

49 m. de altitude, 
planície de um 
vale esculpido 
pela erosão, 

próximo ao curso 
d’água. 

Erosão laminar 
e por 

ravinamento 

Estrada de chão 
batido 

Alteração pelo 
trânsito de 

maquinário pesado 

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-546; 
HILMAR KUNH 
NA ACACIA DA 

ILMA. 

ZN 22 J 387439 
E 6577644 S 

Ocorrência cerâmica 
1 fragmento 

cerâmico 

180 m. de 
altitude, divisor de 

micro bacias, 
terreno plano. 

Erosão laminar 
Lavoura de acácia 

cortada 

Alteração pelo 
intenso processo de 

mecanização 

Fragmento 
bastante 

desconfigurado 

RS-CL-547; TAIPA 
DO AÇUDE DO 

MAGRÃO. 

ZN 22 J 388848 
E 6578180 S 

Ocorrência lítica 1 Fragmento lítico 

182 m. de 
altitude, alta 
vertente com 
inclinação N e 

próximo a 
nascentes. 

Erosão laminar 
e sulcos 

Lavoura de 
tabaco 

Alteração pelo 
processo de arar a 

terra 

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-529; 
AÇUDE DO ELIO 

NA PARADA. 

ZN 22 J 389490 
E 6577879 S 

Ocorrência lítica 1 Fragmento lítico 

174 m. de 
altitude, próximo 

a nascentes e 
terreno plaino. 

Erosão por 
maquinário 

pesado 

Estrada de chão 
batido 

Bastante alterado 
pelo trânsito de 

veículos 

Com alteração por 
maquinário 

pesado 

RS-CL-536; NO 
BANHADO DO 

ARNINHO. 

ZN 22 J 385380 
E 6575641 S 

Ocorrência lítica 1 fragmento lítico 

83 m. de altitude, 
uma grande 

depressão com 
várias nascentes. 

Erosão laminar 
e sulcos 

Lavoura sem 
cultivo 

Bastante alterado 
pela 

desconFiguração e 
criação de curvas de 

nível 

Ranhuras escuras 
de mecanização 
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RS-CL-531; 
ENTRE O 

DESMATAMENTO 
E O SOITA. 

ZN 22 J 388132 
E 6579757 S 

Ocorrência Lítica 2 Fragmentos líticos 

32m. De altitude, 
pequena 

inclinação e para 
NW 

Erosão laminar 
e põe fluxo de 

cheia 
Pastagem natural 

Alterado por cheias e 
pelo trânsito de 

maquinas pesadas 

Ranhuras escuras 
de mecanização 

RS-CL-537; 
ARNINHO FUMO. 

ZN 22 J 385252 
E 6575778 S 

Ocorrência cerâmica 
5 fragmentos 

cerâmicos 

82 m. de altitude, 
pequena 

inclinação e para o 
N 

Erosão laminar 
e pequenos 

sulcos 

Lavoura de 
tabaco 

Alterado, com curvas 
de nível em toda a 

extensão. 

Alteração pelo 
processo de 

desgaste 
provocado por 
mecanização 

RS-CL-504; DA 
CASA NA ESTUFA 

DE PLANTAS. 

ZN 22 J 388152 
E 6578223 S 

Ocorrência cerâmica 
1 Fragmento 

cerâmico 

201 m. de 
altitude, terreno 
pouco inclinado 

para W 

Erosão laminar 
e por sulcos 

Plantação de 
vegetais 

Alterado pelo 
processo de ara o 

solo 

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-505; 
COXILHA LOUCA 

NAS ACÁCIAS. 

ZN 22 J 387645 
E 6579358 S 

Ocorrência cerâmica 
2 Fragmento 

cerâmico 

47 m. de altitude, 
baixa vertente e 

com afloramento 
rochoso próximo. 

Erosão laminar 
Plantação de 

acácia  
Alterado pelo 

trânsito de máquinas  
Sem alteração 

aparente 

RS-CL-565; NA 
VOÇOROCA DO 

SCHNEID. 

ZN 22 J 389468 
E 6580073 S 

Ocorrência cerâmica 
2 fragmentos 

cerâmicos 

38 m. de altitude 
media vertente, 
próximo a curso 

d’água. 

Erosão laminar 
e voçoroca 

Floresta de 
galeria 

Alterado pelo 
trânsito de animais 

Fragmento 
bastante 

desconfigurado 

RS-CL-567; 
HILMAR KUNH 

ABAIXO DA CASA. 

ZN 22 J 386364 
E 6575072 S 

Ocorrência lítica 
03 fragmentos de 
rochas de rio (1 

sílex) 

69 m. de altitude, 
terreno pouco 

inclinado para o N 
Erosão laminar 

Lavoura de 
tabaco 

Alterado pelo 
processo de arar o 

solo 

Sem alteração 
aparente 
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RS-CL-562; 
OUTRO LADO DA 

SANGA. 

ZN 22 J 387792 
E 6578869 S 

Ocorrência lítica 1 fragmento lítico 

158 m. de 
altitude, baixa 

vertente, 
inclinação para E e 
próximo ao curso 

d’água 

Erosão laminar 
e ravinamento 

Estrada de chão 
batido 

Alteração por 
trânsito de máquinas  

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-605; 
ELHERT NA 
PORTEIRA. 

ZN 22 J 393116 
E 6578361 S 

Ocorrência lítica e 
cerâmica 

1 fragmento lítico e 
1 cerâmico 

107 m. de 
altitude, divisor de 
micro bacia, ponto 

de referência na 
paisagem. 

Erosão laminar 
Estrada de chão 

batido/pastagem 
natural 

Alteração por 
trânsito de máquinas  

Material lítico com 
ranhuras de 
mecanização 

RS-CL-593; 
ABAIXO DOS 

XIQUEIROS DO 
ELIO. 

ZN 22 J 389320 
E 6577864 S 

Ocorrência lítica 2 fragmentos líticos 

158 m. de 
altitude, alta 

vertente, 
inclinação para S e 
próximo ao curso 

d’água. 

Erosão laminar 
Lavoura de 

tabaco 

Alteração pelo 
processo de arar o 

solo 

Sem alteração 
aparente por 
mecanização 

RS-CL-592; 
SANGA TAIPA 

VELHA. 

ZN 22 J 388000 
E 6578224 S 

Ocorrência lítica 
4 fragmentos líticos 
(3 quartzitos, 1 sílex) 

186 m. de 
altitude, Baixa 

vertente, próximo 
ao curso d’água. 

Erosão laminar 
Floresta de 

galeria 
Alteração por 
mecanização  

1 peça com 
alteração por 
mecanização 

RS-CL-604; ISA 
ESTRADA. 

ZN 22 J 387414 
E 6575849 S 

Ocorrência lítica 2 fragmentos líticos 
78 m. de altitude, 
alta vertente, com 

inclinação S 

Erosão laminar 
e sulcos 

Estrada de chão 
batido 

Alterado por 
mecanização 

 2 peças por 
mecanização 

RS-CL-603; RENE 
NA MALHA DE 

BAMBU. 

ZN 22 J 387942 
E 6578576 S 

Ocorrência lítica 
1 fragmento lítico 

(quartzito) 

176 m. de 
altitude, terreno 
pouco inclinado 

para SW. 

Erosão laminar 
Lavoura de 

tabaco 

Alterado por 
mecanização, curvas 

de níveis. 
Sem alteração 
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RS-CL-601; 
FRANTZ CORTA 

PEDRA. 

ZN 22 J 389089 
E 6578071 S 

Ocorrência lítica 
1 fragmento lítico 

(quartzito) 

180 m. de 
altitude, divisor de 

micro bacias, 
terreno plano, 

próximo a 
afloramentos de 

granito. 

Sem alteração Pastagem natural 
Alterado pelo 

trânsito de animais 
Sem alteração 

RS-CL-595; 
LAVOURA DE 
BATATA DO 

FRANTZ ELIO. 

ZN 22 J 389216 
E 6577868 S 

Ocorrência cerâmica 
1 fragmento 

cerâmico 

156 m. de 
altitude, terreno 
inclinado para S, 

próximo a 
nascentes d’água. 

Erosão laminar 
e com sulcos 

Lavoura de 
batata 

Alterado pela 
recente supressão da 
cobertura vegetal e 
processo de arar o 

solo 

Com desgaste por 
mecanização, 

desconfigurado. 

RS-CL-596; 
ATRÁS DO 
POTREIRO.  

ZN 22 J 387783 
E 6579098 S 

Ocorrência cerâmica 
e lítica 

3 fragmentos 
cerâmicos 1 

fragmento lítico 

140 m. de 
altitude, 

inclinação forte 
para N, próximo a 
floresta primária, 
limite da escarpa 

Erosão laminar Campo nativo 
Alterado pelo 

trânsito de animais 

Com desgaste por 
erosão natural 

(fratura recente) 

RS-CL-600; 
LAVOURA DO 

VALDENI. 

ZN 22 J 391130 
E 6579433 S 

Ocorrência lítica 1 fragmento lítico 
73 m. de altitude, 

inclinação 
moderada para W. 

Erosão laminar 
e por sulcos 

Lavoura de milho 
Alterado pelo 
processo de 
mecanização 

Com desgaste por 
fluxo e abrasão 

RS-CL-030; 
LAVOURA DO 
OVINHO LA 
ADIANTE. 

ZN 22 J 388102 
E 6577391 S 

Ocorrência lítica 6 fragmentos líticos 

169 m. de 
altitude, 

inclinação S, alta 
vertente. 

Erosão laminar 
Lavoura de acácia 

recentemente 
plantada 

Alteração pelo 
processo de arar o 

solo 

Com ranhuras 
provocadas por 

mecanização 
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RS-CL-168; NA 
FIGUEIRA RIO 
CAMAQUÃ. 

ZN 22 J 387730 
E 6579431 S 

Ocorrência lítica 4 fragmentos líticos 

44 m. de altitude, 
Baixa vertente, 

próximo a planície 
de inundação do 

rio 

Erosão laminar 
e por sulcos 

Área de 
regeneração 

natural 

Alterado pelo 
trânsito de animais 

1 peça com 
ranhuras 

provocadas por 
mecanização 

RS-CL-100; 
FIGUEIRA DO 

CEDRO. 

ZN 22 J 387871 
E 6578584 S 

Ocorrência cerâmica 
1 fragmento 

cerâmico 

171 m. de 
altitude, 

inclinação W, 
media vertente 

Erosão laminar 
Lavoura de 

tabaco 

Alterado pelo 
processo de arar o 

solo 

Peça com 
ranhuras típicas 
de mecanização 

RS-CL-166; 
CURVA DA 

BOLEADEIRA. 

ZN 22 J 387707 
E 6579072 S 

Ocorrência lítica 1 fragmento lítico 

135 m. de 
altitude, próximo 
a curso d’água e 

afloramento 
rochoso, limite da 

escarpa. 

Erosão por 
ravinas 

Estrada de chão 
batido 

 Alterado pelo 
trânsito de máquinas 

pesadas 

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-88; 
VALDEMAR DO 

LADO.  

ZN 22 J 387553 
E 6577256 S 

Ocorrência cerâmica 
5 fragmentos 

cerâmicos 

170m. De altitude, 
próximo a 

nascente, divisor 
de micro bacia. 

Erosão por 
mecanização, 

aflorando argila 
na superfície. 

Lavoura de milho 
Alterado pelo 
processo de 

mecanização (arar) 

Peças bastante 
desconfiguradas 

(por mecanização) 

RS-CL-58; CLENIO 
NO MEIO DAS 

ACÁCIAS. 

ZN 22 J 388337 
E 6578812 S 

Ocorrência cerâmica 
1 Fragmento 

cerâmico 

198 m. de 
altitude, alta 
vertente com 
inclinação W. 

Erosão por 
sulcos 

Solo arado sem 
espécie cultivada 

Alterada pelo 
trânsito de máquinas 

Peças desgastadas 
pelo 

intemperismo 

RS-CL-48; ARTUR 
DIVISA DO INGO 
PLAINO GRANDE. 

ZN 22 J 388382 
E 6578880 S 

Ocorrência lítica 3 fragmentos líticos 

198 m. de 
altitude, terreno 

plano com 
pequena 

inclinação para E. 

Erosão laminar 
e sulcos 

Lavoura de 
tabaco 

Alterado pela 
mecanização intensa 

(agricultura) 

Material com 
riscos escuros 
causados por 
mecanização 

RS-CL-584; 
DESMATAMENTO 
HERBERTO RATZ 

ESTRADA. 

ZN 22 J 388105 
E 6579815 S 

Ocorrência lítica 01 fragmento lítico 
34 m. de altitude 

próximo a planície 
de inundação  

Erosão por 
sulcos e 

carreamento 
pelas cheias 

Estrada de terra 
Alterado pelo 

passeio de tratores 
Sem alteração 
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RS-CL-585; 
VERNO NO 
PLAINO NA 
ESTRADA. 

ZN 22 J 389035 
E 6579046 S 

Ocorrência lítica 1 fragmento lítico 

186 m. de 
altitude, Alta 

vertente, divisor 
de micro bacia. 

Erosão pelo 
trânsito de 
máquinas 
pesadas 

Estrada de chão 
batido 

Alterado pelo 
trânsito de máquinas 

pesadas 

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-587; 
LAVOURA DO 

HUGO NA CURVA 
DE NÍVEL. 

ZN 22 J 388091 
E 6578306 S 

Ocorrência lítica 1 fragmento lítico 

194 m. inclinado 
para S, próximo ao 

divisor de micro 
bacia. 

Erosão pela 
mecanização 

Lavoura de 
tabaco 

Alterado com 
terraços 

Sem alteração 
significativa 

RS-CL-192; 
SILVINO ATRÁS 
DO POTREIRO. 

ZN 22 J 387750 
E 6577659 S 

Ocorrência lítica 
7 fragmentos líticos, 
destes (4 são seixos 

rolados de rio) 

184 m. de 
altitude, pouco 

inclinado para S, 
alta vertente. 

Erosão laminar Pastagem natural 
Alterado pelo 

trânsito de animais 
Sem alteração 

aparente 

RS-CL-582; 
TERRA DO 

VALDEMAR NO 
BARRANCO DA 

SANGA. 

ZN 22 J 387620 
E 6577463 S 

Ocorrência lítica 2 fragmentos líticos 

165 m. de 
altitude, terreno 

levemente 
inclinado para E, 
Proximidade com 

curso d’água. 

Erosão laminar Lavoura de milho 
Alterado pela 
mecanização 

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-583; 
CANTEIRO DE 

FUMO DA CASA. 

ZN 22 J 
6577463 E 
6578118 S 

Ocorrência cerâmica 
1 fragmento 

cerâmico 

196 m. de 
altitude, alta 

vertente, 
inclinação N. 

Erosão laminar 
Lavoura de 

tabaco 

Alterado pela 
mecanização, 
processo de 

mecanização. 

Com desgaste 
natural 

RS-CL-580; 
LAVOURA DE 

MILHO ALBINO 
COM ACÁCIA. 

ZN 22 J 389178 
E 6577128 S 

Ocorrência lítica e 
cerâmica 

1 fragmento 
cerâmico 1 lítico 

130 m. de 
altitude, 

inclinação E. 
Erosão laminar Lavoura de milho 

Alterado pelo 
processo de cultivo, 

mecanização. 

Sem alteração 
aparente 
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RS-CL-578; 
ALBINO NOS 
COQUEIROS. 

ZN 22 J 389234 
E 6577320 S 

Ocorrência lítica e 
cerâmica 

1 fragmento 
cerâmico 1 lítico 

120m. De altitude, 
próximo a 

margem de curso 
d’água 

importante, baixa 
vertente, pouca 

inclinação 

Erosão laminar Pastagem natural 
Espaço alterado pela 
intensa ocupação por 

animais (bovinos) 

Ambas as peças 
apresentam 

ranhuras 
provocadas por 

mecanização 

RS-CL-579; 
LAVOURA DO 

ZEINA NA 
CAPOIERA. 

ZN 22 J 387494 
E 6579237 S 

Ocorrência lítica 4 fragmentos líticos 

60 m. de altitude, 
inclinação para N, 
Próximo a planície 

de inundação 

Erosão laminar 
e sulcos 

Lavoura de 
batata 

Espaço alterado pela 
supressão da 

cobertura vegetal 
original 

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-577; NILDO 
ATRÁS DO 

CEMITÉRIO. 

ZN 22 J 387716 
E 6577968. S 

Ocorrência lítica 2 fragmentos líticos 

195 m. de 
altitude, 

inclinação S, com 
afloramento de 
veio de quartzo. 

Erosão laminar 
e sulcos 

Lavoura de 
tabaco 

Espaço alterado pela 
mecanização intensa 

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-1003; 
CAVERNA. 

ZN 22 J 392112 
E 6579523 S  

Ocorrência lítica 1 fragmento lítico 

50 metros de 
altitude, dentro de 

complexo de 
abrigos sob-rocha 

Bioturbações 
Solo exposto por 

rochas 

Vegetação em fase 
secundária, 

recuperação.  

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-1002; 
EVERSON NA 

SUBIDA. 

ZN 22 J 387328 
E 6577932 S 

Ocorrência lítica 1 fragmento lítico 

205 m. de 
altitude, 

inclinação para S, 
próximo a grande 
afloramento de 

granitos.  

Erosão laminar 
e sulcos 

Pastagem natural 
Processo de 

terraplanagem 
alteram o local 

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-1005; ELIO 
EM BAIXO DAS 

TORRES. 

ZN 22 J 389345 
E 6577634 S 

Ocorrência lítica 1 fragmento lítico 

144 m. de 
altitude, 

inclinação SW, 
media vertente. 

Erosão laminar 
e sulcos 

Lavoura de 
tabaco 

Processo de 
terraplanagem 
alteram o local 

Sem alteração 
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RS-CL-026; 
CLENIO NO 
BAMBU DO 
MACACO. 

ZN 22 J 388284 
E 6578331 S 

Ocorrência lítica 1 fragmento lítico  

200 m. de 
altitude, 

inclinação para o 
norte, alta 
vertente. 

Erosão laminar 
e ravinamento 

Solo sem cultivo 
Processo de 

alteração por curvas 
de nível 

Sem alteração 

RS-CL-165; 
SOITA. 

ZN 22 J 388019 
E 6579761 S 

Ocorrência lítica 
08 fragmentos 

líticos 

33 m. de altitude, 
próximo a planície 

de inundação 

Erosão por 
fluxo de 

escoamento do 
curso d’água 

Pastagem natural 
Processo de 

alteração pela 
mecanização intensa 

Alteração por 
ranhuras de 
mecanização 

RS-CL-563; 
BARRANCO DO 

QUATI NO ALTO. 

ZN 22 J 388858 
E 6580238 S 

Ocorrência lítica 2 Fragmentos líticos 
42 m. de elevação 

media vertente 

Erosão por 
trânsito de 

animais 
Pastagem natural 

Processo de 
terraplanagem e 

trânsito de máquinas 
pesadas 

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-93; 
CARREIRO DE 

CANA. 

ZN 22 J 387740 
E 6578707 S 

Ocorrência lítica 6 fragmentos líticos 

168 m. de 
altitude, alta 
vertente com 
inclinação E 

Erosão por arar 
o solo, perfil 

artificial. 

Lavoura de 
tabaco 

Processo de 
terraplanagem e 

trânsito de máquinas 

Com riscos de 
toque com metal 

RS-CL-105; 
DIVISA DO 

HERBERTO D. 
PERTO DAS 

PEDRAS 
GRANDES E 

CARREIRO DE 
PÊSSEGO. 

ZN 22 J 387723 
E 6578461 S 

Ocorrência 
Cerâmica 

8 fragmentos 
cerâmicos 

173 m. de 
altitude, alta 

vertente, pouca 
inclinação para W 

Erosão laminar 
Lavoura de 

batata 

Alterado pela 
mecanização intensa 

(agricultura) 

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-129; 
VERNO LA 

ADIANTE NO 
MILHO. 

ZN 22 J 389052 
E 6578993 S 

Ocorrência cerâmica 
e lítica 

6 fragmentos 
cerâmicos, 2 líticos 

180 m. de 
altitude, 

inclinação S, Alta 
vertente. 

Erosão laminar 
e sulcos 

Lavoura de milho 
Alterado por 

mecanização e 
curvas de nível 

Fraturados por 
intemperismo 

natural 
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RS-CL-25; 
TAPERA PÉ DE 
LIMÃO, RS-CL-
203; TAPERA. 

ZN 22 J 387830 
E 6578843 S 

Ocorrência lítica 9 fragmentos líticos 

157 m. de 
altitude, baixa 

vertente, pouca 
declividade e 
próximo a um 
curso d’água. 

Erosão laminar Lavoura de aveia 
Alterado pelo 

processo de arar o 
solo 

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-31; 
MAGRÃO DIVISA 

FRANTZ. 

ZN 22 J 388957 
E 6578157 S 

Ocorrência lítica e 
cerâmica 

2 fragmentos 
cerâmicos, 5 líticos 

181 m. de 
altitude, alta 

vertente, pouco 
inclinado para N. 

Erosão por 
trânsito de 
máquinas 
pesadas 

Estrada de chão 
batido 

Alterado por 
processo de 

terraplanagem 

Cerâmica bastante 
reduzida 

mecanicamente  

RS-CL-41; 
CAPOROROCA 

DIVISA MILHETO. 

ZN 22 J 387969 
E 6578396 S 

Ocorrência lítica e 
cerâmica 

4 fragmentos líticos 
e 5 fragmentos 

cerâmicos 

184 m. de 
altitude, pouca 

inclinação W, alta 
vertente 

Erosão laminar 
e sulcos 

Lavoura de 
tabaco 

Alterado pelo 
processo de ara o 
solo, mecanização 

pesada. 

Cerâmica bastante 
reduzida 

mecanicamente  

RS-CL-2001; 
TAIPA DO AÇUDE 

DO STEGA-
EHLERT. 

ZN 22 J 391946 
E 6578499 S 

Ocorrência lítica 1 Fragmento lítico 

158 m. de 
altitude, pouca 

declividade, topo 
do platô. 

Não apresenta 
erosão 

Pastagem natural 
Alterado pela 

remoção de blocos 
de rocha 

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-2002; NA 
SANGA DO 

EDEGAR 
DUMMER PONTE 

DE MADEIRA. 

ZN 22 J 390701 
E 6579419 S 

Ocorrência lítica 1 fragmento lítico 

44 m. altitude, 
Baixa vertente, 
próximo a curso 

d’água. 

Erosão laminar 
e sulcos 

Estrada de chão 
batido 

Alterado por 
terraplanagem e 

trânsito de máquinas 
pesadas 

Sem alteração 
aparente 

RS-CL-609; 
CANTEIRO DO 

OSMAR VOIGT. 

ZN 22 J 390104 
E 6579604 S 

Ocorrência de 
material Cerâmico 

3 fragmentos de 
cerâmica 

Alta vertente, 
inclinação 

acentuada para E, 
154 m. de 

altitude, vista 

O local 
apresenta 

processos de 
alteração 

expressivos, 

Estufa de cultivo 
de mudas de 

tabaco 

Bastante alterada, 
com remoção de solo 
remoção de rochas e 

raízes.  

Material cerâmico 
fragmentado, com 

tamanho < 1 cm 
de aresta. 
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panorâmica do 
vale a leste. 

como 
terraplanagem 

e erosão 
laminar 

RS-CL-1041; DA 
CASA (DOAÇÃO) 

- 
Ocorrência de 

material 
arqueológico lítico 

14 Instrumentos 
líticos 

- - - - 

Materiais sem 
expressivas 
alterações 

observáveis a olho 
nu 
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