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RESUMO 
 

 

Esta pesquisa propõe uma interpretação arqueológica de estrutura subterrânea 
evidenciada em área rural do município de Viamão, Rio Grande do Sul. Além de 
abordar as características e conformações desta estrutura denominada “Zona 1”, 
busca-se nesta, contemplar teoria e metodologia adequadas para o estudo desta 
unidade relevante arqueologicamente. Assim, realizando conexões históricas a partir 
de  pesquisa  bibliográfica  e  historiográfica  esta  pesquisa  tem  como  objetivo 
apresentar caminho teórico-metodológico para definição arqueológica da Zona 1. 

 

Palavras-chave: Unidade Relevante Arqueologicamente; Conexões Históricas; 
Pesquisa Bibliográfica e Historiográfica 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 

This research proposes an archaeological interpretation of underground structure 
evidenced in the rural area of Viamao, Rio Grande do Sul. In addition to addressing 
the features and conformations of this structure called "Zone 1" is sought in this, 
behold appropriate theory and methodology for study of this important unit 
archaeologically. Thus making historical connections from literature and 
historiography this survey research aims to present theoretical and methodological 
approach to archaeological definition of Zone 1. 

 

Keywords:   Important Unit Archaeologically; Historical Connections; Literature and 
Historiography Research
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

 
Esta pesquisa surgiu a partir do contato da empresa AMR Frizzo 

Empreendimentos Imobiliários Ltda., com o Laboratório de Arqueologia e 

Etnografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (LAE/UFRGS). Este 

ocorreu pela necessidade de Projeto de Pesquisa Arqueológica e 

Monitoramento de Obras, que está atrelado ao Processo de Licenciamento 

Ambiental necessário à implantação de condomínio privado em área rural de 

Viamão,  Rio  Grande  do  Sul.  No  primeiro  momento  a  Equipe  do  LAE 

encarregou-se em vistoriar a área em questão e identificar suas diferentes 

zonas por características físicas e geográficas, seguindo então para o 

desenvolvimento  do  Projeto  de  Pesquisa  Arqueológica  encaminhado  ao 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

Em resposta a esta, técnicos do IPHAN confirmaram a existência de 

estrutura potencialmente arqueológica na área de impacto do empreendimento 

imobiliário. A mim, enquanto pesquisador, coube a tarefa de levantar dados 

bibliográficos  acerca  das  estruturas evidenciadas  pelo  Diagnóstico 

Arqueológico Não-Interventivo Prévio, assim como discutir neste trabalho a 

metodologia e a teoria cabíveis para a compreensão da estrutura da Zona 1 

enquanto unidade de relevância arqueológica, sendo que estes passos foram 

realizados após saída de campo e coleta de informações da área destinada ao 

empreendimento e suas diferentes zonas em caderno de campo. Não cabe a 

este trabalho discutir o conceito de Sítio Arqueológico, porém, não o ignorando, 

este será abordado em sentido contemplativo à esta pesquisa. 

Um fator exponencial ao desenvolvimento desta pesquisa diz respeito a 

resposta oficial do IPHAN ao Projeto de Pesquisa Arqueológica encaminhado 

ao mesmo pela equipe do LAE. Neste há a constatação por parte dos técnicos 

da instituição, de que a Zona 1 está possivelmente ligada a eventos do Século 

XIX. Não temos ocorrências arqueológicas constatadas na Zona 1 até o 

presente momento, por tanto, trabalha-se neste caso em específico com a 

existência de associação de estruturas, e desta forma busca-se em dados
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historiográficos   a   abordagem   comparativa   de   estruturas   arquitetônicas 

 

 

históricas. 
 

No primeiro capítulo deste trabalho descreve-se a área destinada ao 

empreendimento imobiliário e as ações sequenciais de Observação Não- 

Interventiva. Abordam-se suas características regionais e locais, assim como 

suas conformações e estruturas internas, sendo elas geológicas, hidrográficas, 

florísticas e por possíveis vestígios de origem antrópica. Ainda neste capítulo, 

contempla-se a realização do zoneamento tipológico das superfícies afloradas 

e descreve-se cada uma das zonas e suas singularidades. 

No   segundo   capítulo,   aborda-se   teórica   e   metodologicamente   a 

utilização do conceito de Sítio Arqueológico para que se possa compreender o 

estudo historiográfico e bibliográfico enquanto métodos necessários à 

interpretação arqueológica da Zona 1. Este capítulo trata ainda da concepção 

de unidade relevante arqueologicamente e de características teóricas do 

trabalho  arqueológico,  e  em  seguida  aborda  as  medidas  mitigatórias  que 

devem ser tomadas ao longo do processo de monitoramento de obras e em 

relação a possibilidade de a Zona 1 tornar-se Sítio Arqueológico. 

O terceiro capítulo apresenta, primeiramente, material historiográfico e 

bibliográfico para comparação da Zona 1 com fortificações dos Séculos XVIII e 

XIX, abordando suas técnicas arquitetônicas, características geográfica, 

florísticas e estruturais. Tecendo, desta forma, uma conexão histórica com a 

Zona 1, unidade de relevância arqueológica e objeto de estudo desta pesquisa. 

Em seguida, aborda-se a posição geográfica da Zona 1 em relação ao sítio a 

cidade de Porto Alegre durante a Revolução Farroupilha (1836-1840), evento 

histórico de proximidade especulativa em relação a hipótese de interpretação 

da Zona 1 enquanto fortificação do Século XIX. 

Esta pesquisa destina-se exclusivamente a Zona 1 enquanto unidade 

relevante arqueologicamente, tanto por suas conformações excepcionais 

oficializadas pelo IPHAN, quanto pela delimitação do problema de pesquisa 

monográfico. Destaca-se que na busca por informantes e interlocutores, a fim 

de entrevistá-los e coletar informações sobre eventos e achados relacionadas a 

região, não se encontrou material satisfatório em um primeiro momento, o que 

levou a um estudo historiográfico e bibliográfico para a compreensão das 

conformações apresentadas na Zona 1. Pretende-se, portanto, apresentar um
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caminho metodológico e teórico para a pesquisa desta zona em questão, assim 

 

 

como abordar suas características físico-geográficas de caráter arqueológico.
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1 ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DE CONDOMÍNIO PRIVADO 

 

 

 
 
 
 

Neste   capítulo   aborda-se   o   início   dos   tramites   burocráticos,   a 

localização, as sequências de ações para elaboração de Diagnóstico 

Arqueológico Não-Interventivo Prévio, o levantamento de dados etnográficos, e 

a descrição da área destinada ao empreendimento com suas diferentes zonas 

tipológicas, assim como as medidas necessárias quanto a possibilidade de a 

Zona 1 tornar-se sítio arqueológico. 

 

 
 

1.1  Início  da  pesquisa  e  interação  com  a  área  de  empreendimento 

imobiliário 
 

 
 

Enquanto pesquisador meu trabalho teve início nas aulas da disciplina 

de Análise e Elaboração de Laudos e Relatórios Antropológicos, ministrada 

pelo professor Dr. José Otávio Catafesto de Souza durante o primeiro semestre 

letivo do ano de 2015. A partir dos primeiros contatos com a situação 

burocrática a qual se encontrava esta área de implantação de condomínio 

privado, procurei inteirar-me das possibilidades arqueológicas que a envolviam. 

Tive a oportunidade de realizar uma saída de campo, onde a partir de 

caminhadas sistemáticas de observação, não apenas eu, mas todos inscritos 

nesta disciplina puderam entrar em contato com a área em questão. Neste 

momento iniciou-se parte importante de meu trabalho, onde procurei realizar 

anotações em caderno de campo para o começo da sistematização de uma 

pesquisa aprofundada acerca desta área de empreendimento imobiliário. 

Esta saída de campo com integrantes da disciplina realizou-se por meios 

e iniciativa particular dos próprios alunos e o professor da disciplina. Saímos do 

Campus Vale da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 

veículos disponibilizados pelos próprios colegas e pelo professor da disciplina 

deslocamo-nos à área em questão. Anteriormente ao início das caminhadas o 

professor José Otávio abordou a situação a qual encontravam-se as diferentes 

zonas da área de empreendimento, destacando suas possibilidades 

arqueológicas e apresentando as questões institucionais e burocráticas, as 

quais tive o cuidado de  tomar nota  e  que estão descritas ao  longo  deste
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primeiro capítulo. Iniciamos a caminhada adentrando a Zona 1, que é a zona 

de maior elevação em relação ao terreno desta área. Suas conformações 

trouxeram-me importantes questões acerca de sua estrutura. Anotei em meu 

caderno de campo as possibilidades históricas e pré-históricas descritas pelo 

professor José Otávio, e destaquei as características arqueológicas que se 

apresentavam neste local. Desta zona, deslocamo-nos para as outras. 

O que pude evidenciar nas outras zonas deste empreendimento, foram 

as características arqueológicas de caráter histórico, sendo que procurei 

descrever  arqueologicamente  o  que  estava  apresentado  nestes locais.  Dei 

destaque em meu caderno de campo às zonas 2 e 3. Relembrando da 

importância arqueológica da  Zona  1, descrevi que  sua  estrutura  remetia à 

possibilidade de existência de fortificação neste local. Levando esta 

possibilidade   em   conta,   evidenciei   fatores   arqueológicos   que   poderiam 

sustentar esta hipótese. 

O primeiro ligado a Zona 2, onde observei em campo a existência de 

uma linha arbórea de espinhos. Em segundo lugar, observei dentro da área de 

mata da Zona 3 o afloramento de cerâmica, prováveis blocos de construção 

(tijolos)  que  espalhados  as  vezes  de  forma  regular,  poderiam  ter  sido 

destinados à uma estrutura secundária. Estas evidencias deram-me um aporte 

em campo para o início de minha pesquisa bibliográfica e histórica. 

Quanto a área de empreendimento imobiliário que estamos tratando, 

destaca-se que esta tornou-se objeto de pesquisa a partir de janeiro de 2015 

quando a equipe do Laboratório de Arqueologia e Etnologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (LAE/UFRGS) foi convidada pela empresa “AMR 

Frizzo Empreendimentos Imobiliários Ltda.”, para prestar serviços técnicos em 

processo de Licenciamento Ambiental. Este contato realizado pela empresa 

deu-se em função de regramento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN)1, que visa, entre outros, a proteção de sítios arqueológicos 

no Brasil. 
 
 
 
 

 
1 
IPHAN. Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico. Disponível em 

<http://portal.iphan.gov.br/portal/montaPaginaSGPA.do>

http://portal.iphan.gov.br/portal/montaPaginaSGPA.do
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A imagem abaixo apresenta a localização da área de implantação do 

empreendimento imobiliário na escala da região metropolitana de Porto Alegre: 

 

 

Figura 1 - Localização da área em perspectiva à Região Metropolitana 
 

 
 

Fonte: Google Earth, novembro de 2015. 
 

 
 

A equipe do LAE/UFRGS programou ações sequenciais no intuito de 

elaborar Diagnóstico Arqueológico Não-Interventivo Prévio, necessário para 

formular e tramitar junto ao IPHAN o Projeto de Pesquisa Arqueológica e de 

Monitoramento Arqueológico de Obras a serem executadas conforme estipula 

a portaria 07/1988/IPHAN. Foram realizadas em um primeiro momento 

caminhadas sistemáticas para observar a superfície do terreno, considerando 

que o Projeto de Pesquisa Arqueológica é item fundamental no processo de 

licenciamento ambiental desde a etapa de Licença Prévia. 

Após a vistoria e a realização do diagnóstico prévio da área, formulou-se 

proposta de pesquisa adequada às características dos achados preliminares. 

Estes foram obtidos visualmente, por informações orais e por registro 

fotográfico. A equipe buscou interlocutores na região em que se localiza a área 

procurando dados sobre a história de ocupação do local, e realizou pesquisa 

de  dados  históricos  e  bibliográficos.  O  seguinte  passo  foi  a  realização  e



12  

 

encaminhamento do Projeto de Pesquisa Arqueológica ao IPHAN, elaborado 

para atender as exigências legais de salvaguarda do Patrimônio Arqueológico 

Nacional. 

Na busca por informantes e  interlocutores, a  fim  de entrevistá-los e 

coletar informações sobre eventos e achados relacionadas a região, não se 

encontrou material satisfatório em um primeiro momento. Esta falta de 

informações  provavelmente  tenha  ocorrido  pela  área  em  questão  estar  há 

muito tempo desabitada, mas também por ser geralmente arrendada para uso 

pecuário, sendo que a ocupação dos atuais moradores é recente (SOUZA, 

2015). 
 

Ao observar-se sistematicamente as conformações das superfícies 

horizontais e solos verticais aflorados, encontraram-se  evidências indiretas, 

que levam à possibilidade de existirem estruturas e/ou artefatos arqueológicos 

de natureza histórica principalmente na Zona 1 da área em questão. Porém, as 

observações realizadas por toda a área do empreendimento não permitem, 

segundo enquadramento legal da Lei Federal 3.924 de  1961 2 , confirmar a 

existência de sítios arqueológicos de natureza pré-colonial e pré-histórica. 

 
 
 

 
1.2 Descrições físico-geográficas da área destinada ao empreendimento 

 

 
 

Para descrever-se a totalidade da área em estudo, contemplamos em 

primeiro lugar suas características geográficas e regionais, delimitando-a 

enquanto área específica dentro de determinada localidade. Passa-se por suas 

características físicas e determina-se suas diferentes zonas internas para que 

estas especifiquem a Zona 1 em especial. 

Portanto, a área em estudo possui Sessenta e seis virgula setenta e sete 

hectares (66,77) e está localizada na Estrada Frederico Dihl, após o n. 4.479, 

Viamão/RS, sendo que seu acesso se dá por servidão. Localiza-se na porção 

nordeste do município de Viamão e está quase em limite com o município de 
 
 

 
2  

BRASIL. Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L3924.htm>

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L3924.htm


13  

 

Alvorada, fazendo parte, desta forma, da Região Metropolitana da cidade Porto 

Alegre. É região de predominante perfil rural, em seu entorno encontram-se 

sítios de lazer, de produção agrícola e pecuária extensiva. Suas imediações 

são compostas por áreas de campos e mata nativa intercaladas com áreas de 

reflorestamento. Os moradores locais ocupam, de forma geral, as proximidades 

da Estrada Frederico Dihl, desde onde acessam suas moradias por ruelas e 

servidões. 

No entanto, ressalta-se que mesmo a região em questão estar ocupando 

uma área predominantemente rural, a urbanização de Viamão e Alvorada se 

expandem em sua direção, como pode ser visualizado na imagem apresentada 

anteriormente.  Viamão  possui  população  urbana  superior  a  rural  (urbana: 

210.873; rural 15.796; IBGE 2010), sendo que sua área total é de 1.497,02 

km², com aproximadamente 280 km² de área urbana e 1.244 km² de área rural. 

 
 

Figura 2 - Coordenadas UTM dos vértices do polígono que demarcam o 

perímetro da área 

 
 

Fonte: Google Earth, novembro de 2015.
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Estas coordenadas UTM dos vértices do polígono que demarcam o 

perímetro da área em estudo são medidas obtidas em Levantamento 

Planialtimétrico elaborado pela empresa J. B. Velc Topografia. Os vértices do 

polígono apresentados acima têm correspondência aos pontos das seguintes 

coordenadas geográficas (SOUZA, 2015): 

P1: 30º 02’ 10.61” S / 51º 02’ 44.34” O / Elevação 69 m 

P2: 30º 01’ 53.32” S / 51º 02’ 25.40” O / Elevação 38 m 

P3: 30º 01’ 57.53” S / 51º 02’ 10.88” O / Elevação 32 m 

P4: 30º 01’ 56.37” S / 51º 01’ 45.24” O / Elevação 24 m 

P5: 30º 02’ 14.14” S / 51º 01’ 49.35” O / Elevação 27 m 

P6: 30º 02’ 19.83” S / 51º 02’ 32.36” O / Elevação 48 m 

P7: 30º 02’ 09.15” S / 51º 02’ 30.51” O / Elevação 45 m 

 
 

A partir dos levantamentos não-interventivos é possível diagnosticar que 

a  área  sofreu  poucas  ações  antrópicas  degradantes,  sendo  que  não  há 

vestígios visíveis da ação de máquinas agrarias que alterassem o solo e o 

subsolo, principalmente na Zona 1, que será descrita a seguir. Destaca-se a 

erosão pluvial e eólica como fatores de importância na alteração do solo mais 

estéril e nas partes altas das encostas das colinas. Porém, percebe-se que o 

gado é possivelmente o fator de maior alteração do terreno (SOUZA, 2015). 

Após a avaliação das características  da totalidade da área, pôde-se 

elaborar o  zoneamento tipológico  das superfícies  afloradas.  Foram 

identificadas oito diferentes zonas segundo suas características geológicas, 

hidrográficas, florísticas e por possíveis vestígios de origem antrópica (SOUZA, 

2015).
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Figura 3 - Zoneamento Tipológico das Superfícies Vistoriadas 
 

 
 

Fonte: Google Earth, novembro de 2015. 
 

 
Verificamos no zoneamento apresentado acima as oito diferentes zonas 

delimitadas. Sendo que a Zona 1 é definida pela topografia de topo de colina, 

coberta com campo e mata que sustentam o solo e tornam mínimos os efeitos 

da erosão. O solo tem camada húmica superficial maior que o entorno, gerada 

pelo acúmulo de matéria orgânica advinda das árvores que a cobrem. A 

superfície do terreno dentro da mata tem conformações muito regulares, com 

depressão linear em paralelo ao acúmulo igualmente linear de sedimentos em 

perfeita simetria ao quadrilátero arbóreo evidenciado pela imagem de satélite e 

que demarca a amplitude da Zona 1 (SOUZA, 2015). 

Estas conformações remetem a uma estrutura de possível origem 

antrópica. Trabalha-se com a hipótese de uma trincheira seguida por uma 

paliçada, estrutura de fortificação que segundo levantamento bibliográfico 

remete-nos a eventos do século XIX. Não foram encontrados vestígio de 

material lítico, ósseo, cerâmico, metálico ou de carvão nesta Zona 1, o que 

poderia indicar a dimensão de sua importância arqueológica. 

A Zona 2 delimita, na Imagem acima, os aclives relativamente íngremes 

das encostas de colina, onde o solo húmico é raso e a camada geológica 

abaixo muito compacta e arenosa. A rarefação vegetal gera locais suscetíveis 

aos fatores climáticos, formando erosão e deslocamento de sedimentos por 

pequenas valas que se tornam valetas em locais de altitude mais baixa e nos
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trilhos  do  gado.  Nesta  zona  2,  a  vistoria  arqueológica  foi  mais  eficaz  por 

permitir observar mais amplamente as características do solo e do subsolo, 

além de fornecer locais onde pedras e sedimentos se acumulam por aluvião 

(SOUZA, 2015). Nesta zona encontra-se uma linha arbórea de espinhos 

(maricás), tendo estes possivelmente um plantio de origem antrópica, 

considerando sua retilineidade. 

A Zona 3 é de altitude mais baixa e melhor protegida dos fatores 

climáticos por sua cobertura arbórea. É a parte baixa da mesma colina da zona 

anterior, sendo local de depósito dos sedimentos aluviais erodidos da Zona 2 

em direção ao talvegue, onde corre um pequeno curso d’água. A camada 

húmica é densa, recoberta com folhas e galhos caídos das árvores, o que 

dificulta avaliação de vestígios no solo ou subsolo (SOUZA, 2015). Todavia, 

nesta zona encontram-se blocos de construção (tijolos) espalhados no interior 

da  mata,  alguns  formando  pequenas  estruturas,  as  quais  remetem   às 

cocheiras, ou baias, para animais de grande porte. As margens do córrego são 

íngremes, serpenteando o terreno arborizado e evidenciando a estratigrafia do 

subsolo. Realizaram-se caminhadas por dentro do córrego para vasculhar a 

estratigrafia de suas margens e os locais de depósito de sedimentos em busca 

de vestígios, tanto de pedras lascadas, polidas, fragmentos cerâmicos, ossos 

ou de materiais históricos, porém, nenhum vestígio material de origem histórica 

ou pré-histórico foi encontrado. 

A Zona 4 delimita o topo e as encostas da colina existente do outro lado 

do mesmo córrego referido, com vertentes menos íngreme e exclusivamente 

recobertas  por campo.  O  solo  também  é  compacto  e  com  pouca  camada 

húmica, mas não tanto afetado pela erosão como o da Zona 2. Embora 

percorrido por caminhadas sistemáticas, nada foi encontrado no solo de 

gramíneas, nem existem alterações na superfície que sugiram alguma estrutura 

arqueológica (SOUZA, 2015). 

A Zona 5 é área de drenagem lenta onde não foram identificados 

vestígios arqueológicos aflorados, assim como nas Zonas 6 e 7, que são locais 

de cultivo agrícola e pastagens, respectivamente. 

A Zona 8 é de baixa altitude e próxima ao córrego que delimita a leste a 

área do empreendimento. Destaca-se que esta zona é tomada por vegetação 

arbustiva muito densa e espinhosa (maricás), elemento este que é encontrado
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disperso em todo a área de impacto do empreendimento imobiliário. Os 

espinhos e o solo úmido tornaram inviável a caminhada para observar o interior 

desta zona. 

Portanto, destaca-se a Zona 1 por suas características abordadas em 

relação as demais zonas desta área, mostrando-se de caráter potencialmente 

arqueológico por suas conformações que podem ser visualizadas por imagem 

via satélite  e por caminhadas sistemáticas para observação da  mesma. O 

quadrilátero arbóreo que é evidenciado pela Imagem 4, possui conformações 

expressivas em seu interior, portanto, passa-se  a  compreendê-lo  enquanto 

unidade de relevância arqueológica e de observação em micro-escala 

(DUNNELL, 1992, p. 35). 

 
Figura 4 - Visualização via satélite da Zona 1 em destaque à área de 

empreendimento imobiliário. 

 
 

Fonte: Google Earth, novembro de 2015.
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2 TEORIA E MÉTODO PARA PESQUISA NA ZONA 1 
 
 
 
 

 
Mariane Moreira da Silva, ao escrever sobre o conceito de Sítio 

Arqueológico e analisar sua evolução conceitual ao longo da história, interroga 

se é possível prospectar sem um sítio, e se há a possibilidade de pôr algo em 

seu lugar (SILVA, 2014). Neste sentido, compreendemos que a Zona 1 ainda 

não é considerada Sítio Arqueológico pela instituição governamental 

responsável pela autorização da Pesquisa Arqueológica no local, mas que a 

mesma confirma a existência de estrutura potencialmente arqueológica. Por 

tanto, vemo-nos em necessidade de aplicação de metodologia capaz de 

contemplar  a  atual  situação  desta  Zona  1,  aceitando  sua  potencialidade 

histórica através de teoria capaz de introduzir bases de pesquisa à este estudo. 

Assim, 
 

Mesmo que não estejamos preparados para abandonar o conceito de 
sítio, principalmente em termos de catalogação, temos que 
desenvolver metodologias para a criação de unidades relevantes 
arqueologicamente (SILVA, 2014, p.46). 

 

O método em arqueologia pode ser limitado em relação à instituição a 

qual a pesquisa vincula-se, deste modo, o que se propõe neste capítulo é 

justamente uma metodologia que dê conta da Zona 1 em seu atual momento, 

sabendo que 
 

Nossas energias metodológicas precisam ser direcionadas ao 
desenvolvimento de métodos de construção de unidades de 
associação histórica a partir de unidades de observação em 
microescala (DUNNELL, 1992, p. 35). 

 
 

As pesquisas arqueológicas em determinado momento histórico foram 

dirigidas para onde os artefatos eram mais abundantes (TRIGGER, 2004). 

Porém, no caso da Zona 1, onde não encontramos artefatos arqueológicos, 

mas antes estruturas e conformações subterrâneas, busca-se 

historiograficamente uma interpretação acerca de sua origem e 

desenvolvimento. O que é preciso compreender no caso da Zona 1, é sua 

situação enquanto área de pesquisa arqueológica que possivelmente será 

afetada por obras de empreendimento imobiliário. No entanto, é possível 

trabalhar com este tipo de situação onde não há o Sítio Arqueológico registrado
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pelo IPHAN? Se é possível, em um primeiro momento deve-se abdicar do 

conceito de sítio, sendo que, 

 
 

Um obstáculo para o seu completo abandono, é o cadastramento dos 
recursos arqueológicos, conforme é efetuado na Ficha de Registro de 
Sítio Arqueológico do IPHAN, na qual devem ser cadastrados sítios 
arqueológicos, jamais peças isoladas (SILVA, 2014 p. 53). 

 

De  forma  geral,  isto  implica  em  adotar  postura  crítica  acerca,  não 

apenas do registro institucional do sítio, mas como de sua compreensão 

arqueológica. Visto que não se procura aqui desmembrar a atual discussão da 

concepção acrítica de sítio, observemos que, estudar a Zona 1 enquanto 

estrutura arqueológica, torna-se parte do desenvolvimento de uma metodologia 

que possa criar uma unidade relevante arqueologicamente (SILVA, 2014). 

Assim, esta pesquisa parte de base historiográfica, fundamentalmente, 

contemplando não apenas a atual situação, mas embasando o método de 

prospecção destinado à Zona 1. 

 
Será que sem sítios, não pode haver técnica ou teoria arqueológica? 
A preocupação da arqueologia com sítios – a sua localização, a sua 
estratigrafia, a sua origem, a sua preservação – permitiu que algumas 
informações importantes passassem despercebidas (SILVA, 2014, p. 
24; THOMAS, 1975, p. 62). 

 
 

Assim, as concepções de siteless e off-site são totalmente relevantes no 

campo arqueológico. Pois, questionando a importância do sítio arqueológico 

pela dificuldade de defini-lo, passasse a pesquisar em arqueologia a partir de 

unidades mínimas (SILVA, 2014, p. 24). As unidades mínimas são definidas 

pela coleta de artefatos, e  não  pela descoberta de  sítios, concepção  esta 

fundamentalmente teórico-metodológica, considerando que para o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional o sítio arqueológico é fundamental, 

pois deve ser registrado para salvaguarda de eventuais artefatos e achados 

arqueológicos no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA/SGPA). 

Compreendendo  que  é  possível  pesquisar  sem  sítio  (siteless),  ou 

mesmo fora do sítio (off-site), torna-se viável a pesquisa anterior ao 

desenvolvimento dos métodos arqueológicos on-site. Para a pesquisa em off- 

site,   mantêm-se   a   concepção   de   sítio,   mas   de   forma   crítica.   Se 

compreendemos que o registro arqueológico é espacialmente contínuo (SILVA, 

2014; FOLEY, 1981, p. 157), então, a prospecção em arqueologia pode ser
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aberta à um espaço geográfico altamente variável, o que nos dá uma 

complexidade de eventos à serem considerados, mas que são de total 

importância à integração da pesquisa de forma geral. 

 
 

Mas é possível abandonarmos a noção de sítio? Lembrando que a 
palavra em si não é o problema, atendo-se ao seu significado original 
(“localização de”). O problema é o significado ontológico que a noção 
de  sítio  carrega  consigo,  afirmando  sua  realidade  e  relevância 
(SILVA, 2014). 

 
 

Levando em conta estas considerações, vemos que é possível pesquisar 

em arqueologia sem o sítio, ou como no caso deste estudo, anteriormente ao 

registro do sítio (Zona 1). Porém, isso só é possível quando nos concentramos 

na criação de uma unidade relevante arqueologicamente, conforme Silva, 

 
 

As construções de agregados arqueologicamente relevantes devem 
fundamentar-se em conexões históricas entre eventos deposicionais 
empiricamente determinados e não apenas em proximidade espacial, 
visto que artefatos com proximidade espacial pode ter e, 
frequentemente, tem histórias totalmente diversas, tornando a 
composição e organização dos sítios um fenômeno contemporâneo 
(SILVA, 2014, p. 53). 

 
 

Desta forma, a Zona 1 pode ser estudada enquanto unidade relevante 

arqueologicamente, sendo que sua estrutura é pesquisada a partir das 

conexões históricas, e não apenas pela relação com sítios de seu entorno. 

Estes podem ter origem histórica ou pré-colonial, no entanto, ao realizarmos a 

pesquisa historiográfica documental, encontram-se fatores, por exemplo os 

arquitetônicos, que fazem esta unidade relevante arqueologicamente dirigir o 

estudo à um determinado caminho e não a outro. 

 
 
 
 
 

2.1. Questões arqueológicas relevantes 
 

 

Devemos em primeiro lugar compreender o registro arqueológico, 

conforme Lewis Binford3 (1978) este registro: 
 

 
 

3 
Salienta-se que as citações referenciadas neste texto decorrem de tradução livre feita pelo 

próprio autor deste trabalho.
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Está por todo o lado, debaixo da terra, sujeito que alguém o exponha 
ao construir uma estrada; faz parte do nosso mundo contemporâneo 
e as observações que fazemos a seu respeito são feitas aqui e agora, 
são elas também nossas contemporâneas (BINFORD, 1978, p. 28). 

 
 

Assim, passa-se a interpretar uma unidade relevante arqueologicamente 

no presente, mesmo que o método de pesquisa aplicado seja o historiográfico 

e documental. Outra característica fortuita abordada por Binford, é a questão 

das obras e empreendimentos modernos, que podem revelar artefatos e/ou 

estruturas arqueológicas, como no caso da Zona 1. Temos, assim, as 

observações acerca de determinado registro arqueológico, que mesmo 

baseadas em método historiográfico, são construções contemporâneas. 

Para Binford, a arqueologia deve “chegar ao passado a partir do 

presente” (BINFORD,  1978,  p.  30), portanto,  um  caminho  interpretativo  ao 

registro arqueológico. Em parte, esta afirmação é plausível, no entanto, visto 

que  os  métodos  e  discussões  em  arqueologia  estão  mais  complexos,  o 

presente pode não abrir espaço para a pesquisa em sua totalidade, como no 

caso de monitoramento de obras, onde o ambiente de canteiro de obras pode 

não ser o ideal para o desenvolvimento da pesquisa arqueológica. Esta ligação 

do arqueólogo contemporâneo com a empresa responsável por determinada 

obra, introduz à arqueologia uma discussão tecno-jurídica, demonstrando o 

caráter interdisciplinar da  arqueologia.  Visto  que,  de  método  historiográfico 

passamos à uma discussão de caráter burocrático institucional. 

Desta forma, 
 

A  arqueologia  é,  então,  uma  disciplina  interativa,  que  não  pode 
evoluir  sem  um  bom  equilíbrio entre  as  preocupações práticas e 
teóricas. Os arqueólogos têm de ser continuamente autocríticos 
(BINFORD, 1978, p. 32). 

 
 

Ainda, conforme Binford, documentos históricos constituem uma fonte de 

informação para o arqueólogo, 

 
 

Podem muitas vezes serem utilizados não só para a identificação de 
antigos locais de habitação, mas também para nos indicarem o que aí 
aconteceu: por  exemplo, […]  qual  a  antiga organização social aí 
existente (BINFORD, 1978, p. 34).
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Compreendemos, no entanto, que além de habitações, os documentos 

nos dão registro de ocupações, ou como convém a esta pesquisa, fortificações. 

Sendo que, ao analisarmos as características e  conformações da  Zona  1, 

estamos observando uma estrutura que nos remete a qual período da história 

de ocupação humana nesta região? Segundo o mesmo autor talvez, se 

utilizarmos   a   história   como   forma   de   controle   experimental   possamos 

responder esta pergunta no próximo capítulo deste trabalho. 

 
 

A arqueologia começa, portanto, no passado mais remoto, nos 
primórdios da nossa história biológica, uma época de que sabemos 
muito pouco no que diz respeito ao comportamento humano, e traz- 
nos até as complexidades do mundo moderno, à compreensão do 
qual as  discussões arqueológicas também  podem trazer  algumas 
contribuições (BINFORD, 1978, p. 35). 

 
 

Pelos fatores abordados anteriormente, e sabendo que, “a composição e 

organização dos sítios é estritamente moderna e arqueológica” (DUNNELL, 

1992; SILVA, 2014), preferimos utilizar a concepção de unidade relevante 

arqueologicamente. Pois, a partir das interpretações teóricas de Lewis Binford, 

observamos que o estudo arqueológico deve ser baseado em uma metodologia 

que procure compreender “o mundo material usado e transformado pelos 

homens” (ORSER, 1992, p.7). 

Consideramos a partir das questões propostas até o presente momento, 

que a Zona 1 não pode ser considerada o sítio arqueológico em sua totalidade. 

Isto acontece, pois, devemos considerar a amplitude das caminhadas diárias 

realizadas pelos habitantes de determinada região em busca de recursos 

(BINFORD, 1978). No caso da Zona 1 evidenciam-se ao seu redor estruturas e 

características de ocupação humana a ela relacionadas. Como, por exemplo, 

os blocos destinado a construção observados no interior da mata da Zona 3, 

que são de origem antrópica e remetem a estruturas históricas que poderiam 

existir no local. Desta forma, a estrutura da Zona 1 é apenas parte de um sítio e 

não sua totalidade (SOUZA, 2015).
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2.2 Relação entre teoria arqueológica e teoria histórica 
 
 
 

É fundamental observamos  que  as questões  propostas  por  Matthew 

Johnson acerca da divisão do objeto de pesquisa arqueológico desde as 

perspectivas   europeias   e   norte-americanas   devem   ser   compreendidas 

enquanto teorias delimitadoras. Sendo que, 

 
Na América do Norte predomina a ideia de que a disciplina irmã da 
arqueologia é a antropologia. […] Na Europa, a maioria dos 
arqueólogos pensa que a disciplina irmã da arqueologia é a história. 
(JOHNSON, 2000, p.185). 

 
 

Por isso, a maioria dos arqueólogos europeus relacionasse com 

departamentos de história antiga e utilizam textos históricos. É necessário, 

então, compreender a relação entre a teoria em arqueologia e história 

(JOHNSON, 2000). Dentro da teoria em história destaca-se a escola dos Anais, 

a qual fizeram parte autores como Marc Bloch e Jacques Le Goff. 

 
 

Em primeiro lugar, a escola dos anais ampliou o interesse dos 
historiadores até o ponto de incluir todos os aspectos das sociedades 
do passado. Não deveria interessar apenas a máquina política das 
elites, mas também a economia, a sociedade e o pensamento 
(JOHNSON, 2000, p. 187). 

 

 
Assim, segundo Johnson, esta escola deu a história um caráter 

antropológico e processual, onde já não importavam apenas os sistemas 

políticos.  Ao  aumentar  a  compreensão  acerca  da  natureza  do  tempo  esta 

escola criou uma ligação entre a arqueologia e a história. A semelhança está 

principalmente na noção de “longue durée” (longa duração) em relação a 

concepção arqueológica de processo, enquanto uma “tendência subjacente a 

uma variabilidade específica” (JOHNSON, 2000, p. 187). A escola dos anais ao 

colocar no centro do debate em história a questão da tensão entre meio 

ambiente e sociedade, aproximou a própria história da arqueologia e das 

ciências humanas de forma geral (JOHNSON, 2000). 

A Nova História Social desenvolvida a partir de então, buscou 

compreender a dinâmica das sociedades do passado. Neste momento os 

historiadores passaram a refutar a ideia de uma verdade histórica. Porém, o 

que  leva  a  arqueologia  a  aproximar-se  da  história  nesta  perspectiva,  é  a
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concepção da possibilidade de múltiplas interpretações, sendo que deste ponto 

nasce a Nova História Cultural, 

 
 

A história do pensamento arqueológico corre em paralelo a história do 
pensamento histórico e das ciências humanas em geral, mesmo que 
a terminologia usada possa variar (JOHNSON, 2000, p. 190). 

 
 

Como já abordado anteriormente, Binford fala da possibilidade de 

consultar dados históricos, ou seja, fontes de informação independente, o que 

ajudaria no trabalho do arqueólogo, principalmente na elaboração de 

argumentos (JOHNSON, 2000). Assim, esta pesquisa estando atrelada tanto a 

arqueologia como a história, busca nesta interdisciplinaridade uma resposta 

interpretativa, contemplando não apenas um recorte, um objeto de pesquisa, 

mas  também  a  relação  das  disciplinas  em  pesquisa  arqueológica.  Neste 

sentido, 

 
 

A história da arqueologia histórica mostra que não é necessário nos 
amarrarmos a ideia da pré-história como “pura” arqueologia, pois a 
arqueologia dos períodos históricos também pode revelar a existência 
de complexos problemas de interpretação. Além disso, a influência 
transversal de diferentes disciplinas (arqueologia, história, literatura 
etc.) abre a possibilidade de desenvolverem-se debates teóricos 
inesperados  que  enriqueçam  o  discurso  arqueológico  em   seu 
conjunto (JOHNSON, 2000, p. 200). 

 
 
 
 
 

2.3 Medidas mitigatórias quanto à possibilidade de sitio arqueológico 
 
 
 

Técnicos do IPHAN, responsáveis por avaliar  o Projeto de Pesquisa 

Arqueológica e de Monitoramento de Obras, em resposta oficial a este (ver 

anexo 1), confirmam que durante o diagnóstico visual foi identificada na área 

de  influência  direta  do  empreendimento uma estrutura  retangular 

potencialmente  associada  a  eventos  do  Século  XIX.  Os técnicos 

recomendaram, que,   caso   durante   a   etapa   de   diagnóstico arqueológico 

esta venha a ser definida como sítio arqueológico, sejam empregadas as 

devidas medidas mitigatórias que garantam a sua preservação e proteção.
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Não  obstante  recorda-se  que  há  o  registro 4  de  sítios  arqueológicos 

encontrados dispersos na extensão do território de Viamão, demonstrando que 

há presença humana muito remota e marcada por diferentes fases ao longo de 

dez mil anos de história nesta região. Há possibilidades de que tais vestígios 

também apareçam distribuídos no entorno da região (SOUZA, 2015). Quanto à 

possibilidade de a Zona 1 tornar-se sítio arqueológico, convém apresentar-se 

as devidas medidas à serem realizadas, necessariamente em função das 

condições as quais esta pesquisa está atrelada: burocráticas, institucionais e 

financeiras. 

Em um primeiro momento, nos casos de sítios reconhecidos depois de 

afetados pelas obras da implantação do empreendimento, deve-se solicitar a 

imediata suspensão dos trabalhos de engenharia para que seja realizada a 

coleta do material afetado. Após este momento, é preciso realizar sondagens a 

fim de identificar sua extensão e notificar o IPHAN no caso de ocorrências 

excepcionais. É necessário o registro gráfico e fotográfico do local, afim de 

registrá-lo enquanto sítio arqueológico, efetuando sua exata localização 

geográfica, fazendo plano de topo, em escala, que reproduza a distribuição das 

estruturas e vestígios e também planos estratigráficos das interferências no 

subsolo. Sendo a suspensão de obras no local e os registros gráficos as duas 

primeiras e fundamentais etapas no processo de Monitoramento de Obras, 

passamos às medidas tomadas para investigação arqueológica e seu 

desenvolvimento (SOUZA, 2015, p. 10). 

Sequencialmente, define-se o sistema de quadrículas e implantar 

piquetes físicos nos vértices dos quadrantes e setores através de técnicas da 

topografia, sendo que após esta etapa elabora-se o plano de prospecção e de 

escavações, os quais realizados após consulta ao IPHAN. Demarca-se, plota- 

se  e  numera-se  cada  evidencia  arqueológica  identificada  referenciando-as 
 
 
 
 

4  
http://www.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?11818 

http://www.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?11280 
http://www.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?11191 
http://www.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?12164 
http://www.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?12163 
http://www.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?11745 
http://www.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?11699

http://www.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php
http://www.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php
http://www.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php
http://www.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php
http://www.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php
http://www.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php
http://www.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php
http://www.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php
http://www.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php
http://www.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php
http://www.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php
http://www.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php
http://www.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php
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graficamente. Deve-se, por tanto, demarcar quadrículas de um metro quadrado 

para realizar-se a localização gráfica das evidencias arqueológicas no plano 

geral do sítio e também em relação aos referencias topográficos da paisagem 

(SOUZA,  2015).  Sendo  estas  as  medidas  tomadas  até  o  momento  das 

primeiras investigações em caso de paralisação de obras por descoberta de 

sítio arqueológico, passamos às medidas estratigráficas. 

Durante o processo de Monitoramento de Obras é fundamental 

determinar locais estratégicos para a realização de sondagens estratigráficas 

(poços-teste) de 0,25 m². Estas sondagens escavadas em níveis artificiais de 

10 cm de espessura servem como controle estratigráfico na escavação das 

demais quadrículas a serem afetadas pelas obras. É necessário reconhecer as 

estruturas horizontais e solos de ocupação nos poços-teste, o que é 

evidenciando também pela escavação das outras quadriculas. Sendo tudo isto 

registrado  tanto por fotografia  dos  vestígios  encontrados  in  situ,  como  por 

desenho do plano de topo de cada nível escavado. Durante o trabalho de 

Monitoramento de Obras é fundamental a descrição contínua do processo de 

pesquisa no diário de campo e da coleta, etiquetagem e acondicionamento do 

material arqueológico recolhido, incluindo amostras do solo (SOUZA, 2015, p. 

42). 
 

Quando identificada excepcionalidade em alguma estrutura arqueológica 

escavada,   deve-se   auxiliar   na   escolha   e   na   aplicação   de   estratégias 

adequadas à sobrevivência física das mesmas (SOUZA, 2015). Porém, é 

solicitada avaliação de Técnicos Peritos do IPHAN, os quais definem se os 

sítios excepcionais devem ser preservados ou se o local pode ser liberado para 

a continuidade das obras de engenharia. A pesquisa arqueológica nestas 

circunstâncias deve, portanto, salvar todos os vestígios arqueológicos 

escavados, removendo o material arqueológico devidamente acondicionado e 

etiquetado para limpeza e análise de laboratório (SOUZA, 2015 p. 43).
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3 A ZONA 1 E AS CARACTERÍSTICAS DE FORTIFICAÇÕES DO SÉCULO 

XVIII E XIX NO RIO GRANDE DO SUL 
 
 
 
 
 

Este capítulo visa compreender e interpretar a estrutura da Zona 1 a 

partir de suas conformações e características, também considerando as 

evidências anteriormente abordadas das zonas 2 e 3 da área de 

empreendimento. As conformações da Zona 1, regulares e com depressão 

linear em paralelo a um  acúmulo de  sedimentos, propõe  uma unidade  de 

relevância  arqueológica,  observando  que  outros  fatores  de  seu  entorno 

também nos levam a esta constatação. Não cabe a este capítulo discutir a 

história do Rio Grande do Sul ou mesmo da Revolução Farroupilha (1835- 

1845), porém, alguns eventos deste momento histórico devem ser destacados 

em função de sua proximidade factual e histórica em relação a Zona 1. 

 
 
 
 
 

3.1 Características da Zona 1 e de seu entorno em relação as demais 

fortificações históricas 
 

 
 

Tendo em vista que a Zona 1 por suas conformações remete à possível 

existência anterior de fortificação, mas que o método de prospecção não havia 

ainda sido aplicado a mesma, as pesquisas historiográficas e bibliográficas 

nortearam os estudos acerca desta hipótese. Em um primeiro momento 

encontrou-se no diário do viajante Auguste de Saint-Hilaire uma visita ao até 

então Fortim São Miguel e a Fortaleza de Santa Tereza, hoje pertencentes a 

República Oriental do Uruguai. Nesta viajem que está relatada em “Viajem ao 

Rio Grande do Sul” (1820-1821), o autor descreve importantes características 

deste Fortim e que nos remetem a Zona 1 citada anteriormente. 

Acrescenta-se que o viajante e naturalista utilizava a expressão “fortim”, 

destacando a situação do atual Forte de São Miguel durante aquele período. 

Isto acontece pelo processo de construção de fortificações. Arquitetonicamente 

a fortificação inicia-se a partir de obras básicas de ocupação territorial, 

assegurando a estadia bélica dos contingentes, para desenvolver-se ao longo
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do tempo, como neste caso de São Miguel, desde onde as obras, sendo as 

mais precárias, passam então a utilizar-se de material de construção de maior 

resistência, como rochas, encontradas na região, e que constituem a atual 

estrutura do forte, anteriormente fortim. 

Saint-Hilaire, ao aproximar-se da região onde situa-se o fortim, destaca
 

que, 
 

 
 
Um rio serpenteia por verdejantes pastagens. À margem direita 
encontram-se algumas choupanas. À esquerda, um vasto gramado; 
além se vê a serra, que não é mais elevada que uma colina comum. 
Seu  cume,  desigual  e  arredondado,  assemelha-se a  uma  coroa, 
coberto de grossas pedras, no meio das quais se eleva um pequeno 
fortim em ruínas, cercado de arbustos e de grupos pitorescos de 
círios e de figueiras-da-índia (SAINT-HILAIRE, 1820, p. 149).

 
 

Se observarmos este trecho e analisarmos as conformações da Zona 1 

em comparação as características do fortim apresentadas pelo autor, 

indubitavelmente deparamo-nos com semelhanças florísticas e geográficas 

entre estas duas estruturas. Destaca-se em primeiro lugar a altitude em que se 

encontram as fortificações, sendo que, a Zona 1 encontra-se no ponto de maior 

elevação não apenas de toda a área do empreendimento imobiliário, mas de 

parte da região, dando vista à cidade de Alvorada e Gravataí ao norte, e porção 

territorial significativa de Viamão ao sul. 

Quanto a flora, vemos que há a presença de círios e figueiras-da-índia 

nos arredores do fortim. Observamos na Zona 1, como descrito anteriormente, 

que a mesma possuí em seu entorno, dentro da área de empreendimento 

imobiliário, e  em  seu interior,  grupos de  arbustos espinhosos (maricás).  É 

possível que a utilização de espinhos nas fortificações esteja relacionada a 

estratégias militares de proteção, criando ao redor do fortim uma espécie de 

“arame farpado” em determinadas áreas. Todavia, compreende-se a 

possibilidade de tal elemento dispersar-se pela região de entorno das 

fortificações ao longo do tempo pelo seu abandono. 

 
 

O capitão fez-me servir mate, e em seguida, levou-me ao fortim. 
Situado a alguns passos de sua casa, e, portanto, à extremidade 
setentrional da serra. É construído de pedra bruta, da vizinhança: os 
muros são baixos e de pouca espessura; forma um quadrado, tendo 
um bastião em cada ângulo. […]. Seu interior serve atualmente de 
curral;  a  erva  cresce  sobre  as  muralhas  e,  ao  redor,  elevam-se 
grupos  fechados  de  círios  espinhosos  (SAINT-HILAIRE, 1820,  p. 
150).
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A partir destas colocações acerca de São Miguel, observamos que a 

arquitetura desta fortificação possui forma quadrangular, algo não distante da 

estrutura evidenciada na Zona 1 por seus ângulos em 90º graus cada. Porém, 

destaca-se o interior da estrutura enquanto área de curral. O interior das 

fortificações desta região da América Latina comumente possuía área de pasto 

e curral, visto que a dependência alimentícia e organizacional militar das tropas 

dependia de animais de grande porte, como equinos e bovinos, sendo estes 

necessários para guerra e transporte de cargas. 

Portanto, o interior destas fortificações ganha o nome de “pátio de 

manobras”, onde o pisoteio de animais pesados compacta o solo. Esta 

compactação do solo pode ser evidenciada em fortificações que possuíram 

este pátio interno característico, sendo que a Zona 1 apresenta tal estrutura em 

seu interior (ver anexo E). 

 
 
 

Figura 5 - Forte São Miguel em comparação à Zona 1 

 
 

Fonte: Google Earth, novembro de 2015. 
 
 

Cabe ainda abordar a questão das ervas que crescem nos muros da 

fortificação citada por Saint-Hilaire. Estas, fazendo parte dos primeiros efeitos 

de abandono de uma estrutura, criam um ambiente de degradação interna aos 

muros, os quais nesta época geralmente compostos com argila ou tabatinga, 

material orgânico que se degrada com o crescimento de vegetação a ele ligada.
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Consideremos, portanto, dentro de uma visão arquitetônica acerca das 

fortificações históricas da região fronteiriça do sul do Brasil, as características 

já observadas por Saint-Hilaire no Fortim de São Miguel e na Fortaleza de 

Santa Teresa. Para tanto, é necessário abordar aspectos relevantes para a 

pesquisa  arquitetônica  histórica, a  relevância  dos aspectos  que  constituem 

determinadas estruturas ocupacionais e as características arquitetônicas 

fundamentais das fortificações erguidas nesta região durante o Século XVIII e 

XIX. Em outras palavras: 

 
 

Ao iniciar-se um estudo sobre o começo da arquitetura no Rio Grande 
do Sul é absolutamente necessária a colocação de alguns aspectos 
da formação humana da região e, logo depois, estabelecer o que 
importa, no caso, seja considerado como arquitetura ou, o que é o 
mesmo, a conotação que a esta palavra deve ser dada no contexto 
(MACEDO, 1987, p. 53). 

 

 

Para que se limite este tema, é necessário compreender as estruturas 

ocupacionais diante de sua função estratégica: a instalação humana de caráter 

europeu ocupacional. Este condicionante levou as primeiras instalações do 

século XVIII, desenvolvida pela invasão portuguesa e espanhola nesta região, 

à direcionarem-se para defesa de território. 

 
 

Não podemos esquecer que, em seus primórdios, o Rio Grande do 
Sul formava uma comandância militar e seus principais centros 
urbanos surgiram em decorrência de estratégia militar, à sombra de 
um forte (FLORES, 1990, p. 20). 

 

 

Segundo Macedo (1987), as primeiras fortificações erguidas no território 

hoje pertencente ao Estado do Rio Grande do Sul estavam constrangidas ao 

“uso de processos os mais primitivos e formas as mais singelas” (MACEDO, 

1987, p. 54). Isto ocorreu fundamentalmente porque a metrópole portuguesa no 

Brasil estava ocupada com a mineração, principalmente em São Paulo e Minas 

Gerais. Os registros iconográficos que chegaram até nós estão principalmente 

ligados a fortificações e quartéis, justamente pelos interesses ligados à coroa 

nesta época. Um deles, o domínio de áreas meridionais próximas ao Rio da 

Prata, levou a o vice-reinado a investir na defesa do território, organizado até 

então a partir do Tratado de Tordesilhas.



31  

 

De valor excepcional para esta pesquisa é a constatação de que as 

primeiras fortificações na Região da cidade de Rio Grande, dispunham de 

parapeitos guarnecidos de pau-a-pique, assim como o Forte de Lagamar. É 

importante ressaltar que em algumas fortificações não se utilizavam pedras 

pelo motivo de constantes ataques, os quais não permitiam “obras de 

restauração prolongada” (MACEDO, 1987, p. 58), fato que já era considerado 

por Alexandre de Gusmão, diplomata português. A iconografia abaixo 

apresentada encontra-se junto ao conjunto de desenhos do atlas manuscrito 

“Planta dos fortes da entrada da barra do Rio Grande”, do ano de 1777: 

 
 

Figura 6 - Planta Baixa do Forte de Lagamar 
 

 
 

Fonte: Acervo digital da Biblioteca Nacional. 
 

 

Entre os anos de 1737 e 1776, haviam sido construído quatorze 

fortificações no canal de Rio Grande. Sendo estas desde simples trincheiras, 

até estruturas com quartéis, depósitos e capelas. Destacam-se dentre estes o 

Forte de Lagamar e o Forte de São José. 

O Forte de Lagamar destaca-se por sua construção haver partido de um 

alto parapeito, tendo um acesso principal franco e outros acessos secundários, 

o  qual  se  dava  por  túnel.  Entre  o  piso  central  e  o  parapeito  há  um  piso
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secundário para posição de tiro, onde são construídos os prédios (MACEDO, 
 

1987, p. 58). Este forte de 1774 possui estrutura poligonal, contendo em seu 

interior um pátio de manobras como é possível visualizar na figura 1, acima. Se 

retornarmos a observar a Figura 4 deste trabalho, onde a Zona 1 está 

delimitada, podemos observar nitidamente sua parte interior não arborizada, 

indicio de pisoteio equino e bovino. Desta forma, acredita-se que esta área 

interna serviria possivelmente como pátio de manobras de uma fortificação. 

 
 

Figura 7 - Forte de Lagamar em Comparação à Zona 1 
 

 
 

Fonte: Marco Antonio Lorensini (2015). 
 
 

Quanto ao Forte de São José, destaca-se por ser um dos mais 

significativos e completos desta época. Este forte de características lusitanas 

possuía estrutura erguida inicialmente em um perímetro retangular (MACEDO, 

1987, p. 59), característica evidenciada na Zona 1. A fortificação era composta 

por um fosso em seu entorno e de um pátio geral de manobras em seu interior. 

Neste pátio da fortificação  há  edifícios ao  terrapleno  para posição  de  tiro, 

quatro rampas de acesso, cacimbas para abastecimento de água. Dois prédios 

destinados a quartéis, cantina, depósito e quatro contrafortes dominantes e 

quatro menores. Sendo estas as principais estruturas do Forte de São José, 

constata-se mais uma vez a utilização do pátio de manobras, e neste caso em 

forma retangular, o que remete diretamente as conformações da Zona 1. 

Outra característica fundamental que deve ser ressaltada diz respeito as 

estruturas internas às trincheiras. Se observarmos que no caso das duas 

fortificações  apresentadas  anteriormente  ocorre  à  existência  de  casa  de
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pólvora,  cantina,  depósito,  entre  outras  estruturas,  temos  que  sondar  a 

hipótese de tais ocorrências estarem presentes no interior da Zona 1. O que 

poderia evidenciar tal hipótese é a invasão da mata, que adentra a depressão 

linear do quadrilátero arbórea na parte sul da estrutura em questão. Esta 

invasão poderia ser explicada pela existência de estruturas de prédios, 

independentes de sua função, porém sem acesso para equinos e bovinos, 

mantendo o solo húmico e resguardando-o do pisoteio. 

Após o Tratado de Madri (1750), estende-se a fronteira da coroa 

portuguesa desde a Foz do Jacuí até o Rio Pardo, onde há registro de 

exemplares construções para defesa. Dentre elas destaca-se a Fortaleza de 

Rio  Pardo,  a  qual  construída  considerando  a  elevação  do  terreno  possui 

fossos, curral, quartel, casa de pólvora, armazém, esgoto das águas, praças, e 

igreja, entre outras construções em seu interior. Esta fortificação que se iniciou 

na segunda metade do século XVIII contém três características fundamentais 

neste estudo, sendo elas: casa de pólvora, fosso e armazém. Como observado 

anteriormente, áreas que impedem o acesso e pisoteio de animais de grande 

porte. 
 

Uma das mais importantes fortificações do Século XIX diz respeito, sem 

dúvida, a defesa da cidade de Porto Alegre durante seu sítio (1836-1840). Esta 

fortificação, semelhante a Colônia do Sacramento e de Maldonado, pois 

destinava-se a proteção da população urbana (MACEDO, 1987, p. 60), formava 

uma linha de trincheiras, fechando a península onde encontrava-se a cidade e 

adequando-se a ela. 

Do lado de fora da trincheira havia um fosso de largura variável, e entre 

a trincheira e o fosso uma rampa de terra para dificultar o acesso inimigo, 

 
 

A linha abraçava a ponta da península correspondendo, portanto, à 
proteção por possíveis ataques por terra. A linha da água, no restante 
do perímetro seria o limite defendido pela marinha. Era constituída 
em quase toda sua extensão por uma trincheira de duas estacadas 
paralelas com terra socada entre elas (caixão) (MACEDO, 1987, p. 
60). 

 

 
Outra característica importante são os baluartes para artilharia, que não 

eram construídos em áreas de várzea, substituídos por andaimes que serviam
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como ponto de tiro. Destaca-se, o fosso e a elevação entre a trincheira e o 

fosso, construída em terra: 

 
 

Do lado de fora, um fosso de largura variável, entre 3,10 metros e 
4,40 metros. Entre a trincheira e o fosso uma rampa feita de terra 
simplesmente encostada e de torrão ajeitado geometricamente 
(MACEDO, 1987, p. 60). 

 

 
Esta forma de fortificação por trincheiras indica-nos um caminho à 

compreensão da possível fortificação da Zona 1. Sendo que, nesta etapa inicial 

de construção repetem-se modelos estratégicos de contenção inimiga por terra 

neste período do século XIX. 

Como já descrito anteriormente, a Zona 1 possui conformações muito 

regulares, com depressão linear em paralelo ao acúmulo igualmente linear de 

sedimentos em perfeita simetria a um quadrilátero arbóreo. Se observarmos o 

anexo D em comparação ao anexo G deste trabalho, veremos que a estrutura 

remanescente das trincheiras farroupilhas no Morro Cruz das Almas é 

arqueologicamente similar as conformações evidenciadas no interior da mata 

da Zona 1. 

Desta forma, repete-se na Zona 1 as características remanescentes de 

fosso, seguido de uma rampa feita em terra e com conformações lineares. 

Sendo que, as duas estruturas abordadas no parágrafo anterior possuem altura 

equivalente e ângulo de erosão e depósito de sedimentos similares. Não 

obstante, verificamos que nas estruturas de fortificação do Século XVIII no Rio 

Grande do Sul, a trincheira e o fosso são estruturas fundamentais enquanto 

estratégia bélica, sendo as mesmas encontradas em todo início de fortificação 

deste período. 

 
 
 
 
 

3.2 O sítio a cidade de Porto Alegre: uma linha geométrica de cerco 
 

 
 

Se observarmos a história do Rio Grande do Sul no Século XIX 

procurando por conflitos armados, guerras e guerrilhas as quais mobilizariam 

tropas o suficiente para a construção de fortificações, sem dúvida, nos 

depararíamos  com  a  Revolução  Farroupilha.  Em  primeiro  lugar,  por  sua
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amplitude bélica, e em segundo pelo contingente revoltoso ligado à revolução. 

Percebendo que a Zona 1 encontra-se em local singular em comparação aos 

demais eventos deste período, destaca-se sua posição geográfica em relação 

ao sítio a cidade de Porto Alegre (1836-1841), momento fortuito para tal 

ocupação belicosa desta área. 

O sítio à cidade de Porto Alegre pode ser dividido em três diferentes 

momentos. Segundo Moacyr Flores, o primeiro inicia-se no dia 27/06/1836, e 

finda-se após a proclamação da República Rio-Grandense, quando Bento 

Gonçalves da Silva levanta acampamento abandonando o sítio da até então 

capital. O segundo inicia-se a partir de 11/05/1837, e tem seu fim em meados 

do mês de novembro de 1837. O último cerco a Porto Alegre teve seu início em 

15/06/1838, sendo que este o mais longo, perdurou até o ano de 1841 

(FLORES, 1990; FRANCO, 2000; PESAVENTO,1984). 

Dessa série de sítios construídos pelos farroupilhas de 1836 a 1841, 

alguns  estão  localizados  próximo  à  área  de  pesquisa  deste  estudo.  A 

estimativa é de que Viamão chegou a ter um efetivo de revoltosos de 

aproximadamente 1600  homens  (SOUZA,  2015),  isto  implica  em 

acampamentos e ocupações de área significativas nas proximidades a cidade 

de Porto Alegre. Um fato importante é que “tanto os farroupilhas como os 

imperiais formavam acampamentos militares (bivaques) separados para 

brancos, índios e negros” (FLORES, 1990). 

O que se destaca geograficamente em relação a Zona 1 é sua posição 

em relação as principais ocupações e fortificações farroupilhas durante o cerco 

a Porto Alegre. Esta posição recria uma linha estratégica, iniciando-se na ponta 

de Itapuã, passando pelo monumento dedicado ao centenário da Revolução 

Farroupilha na Praça no Morro da Cruz das Almas em Viamão, onde hoje 

existem remanescentes de antiga trincheira, segue até a Zona 1 e finda onde 

situava-se o forte do Passo da Areia. 

Temos desta forma uma linha de sitio a cidade de porto alegre, sendo 

que a Zona 1 seria posição de barreira para o abastecimento de determinados 

produtor provindos de rota litorânea, o qual deveria realizar travessia no Rio 

Gravataí pelo Passo das Canoas, hoje cidade de Gravataí. Segundo Moacyr 

Flores, as mercadorias e alimentos que chegavam a Porto Alegre durante o 

sitio farroupilha eram realizados pela cidade de São Leopoldo por embarcações
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(FLORES, 1990). Esta posição estratégica pode ser plausível pela constatação 
 

de que, 
 

Os colonos de São Leopoldo, distantes sete horas de barco, 
forneceram gêneros alimentícios a cidade de Porto Alegre, durante o 
sítio farroupilha de 1836 a 1841, pois as chácaras vizinhas da capital 
foram destruídas pelos revolucionários (FLORES, 1990, p. 20). 

 

 

Assim, as forças revolucionárias ao realizarem o sítio a cidade de Porto 

Alegre, mobilizaram um contingente de revoltosos capaz de organizar e 

construir acampamentos, trincheiras ou fortificações, mesmo as mais simples, 

em locais estratégicos para o cerco. A Zona 1 por suas características físicas e 

geográficas remete-nos a este período histórico, porém, sua confirmação só 

poderá efetuar-se ao serem executados os métodos arqueológicos de 

escavação e prospecção na referida área.
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CONCLUSÃO 
 
 

 

Esta pesquisa que surgiu a partir de minha inserção e contato com a 

área de empreendimento imobiliário onde está inserida a Zona 1, buscou 

interpretar arqueologicamente esta estrutura subterrânea evidenciada, assim 

como elaborar um caminho teórico-metodológico para tal. Portanto, abordaram- 

se diferentes fontes bibliográficas e historiográficas, sendo estas guiadas pelo 

trabalho   e   caderno   de   campo,   e   também   pelo   Projeto   de   Pesquisa 

Arqueológica e de Monitoramento de Obras realizado pela Equipe LAE e 

enviado ao IPHAN. 

Desde o contato da empresa AMR Frizzo Empreendimentos Imobiliários 

Ltda., com o Laboratório de Arqueologia e Etnografia da Universidade Federal 

do  Rio  Grande  do  Sul  (LAE/UFRGS),  este  estudo  teve  em  um  primeiro 

momento a necessidade de desenvolver-se junto ao Projeto de Pesquisa 

Arqueológica   e   Monitoramento   de   Obras   atrelado   ao   Processo   de 

Licenciamento Ambiental da área das futuras obras de implantação de 

condomínio privado em Viamão/RS. Acontece que, este Projeto de Pesquisa 

Arqueológica enviado ao IPHAN em maio de 2015, obteve resposta da referida 

instituição apenas no mês de outubro de 2015. 

Nesta resposta anexa a este trabalho os técnicos responsáveis em 

avaliá-lo, exigem uma  série  de  documentos para que  os devidos métodos 

arqueológicos pudessem ser executados na referida área, em particular na 

Zona 1, como destacada pelo Oficio nº 1658/2015/IPHAN-RS. Desta forma, 

não foi possível realizar as escavações arqueológicas na Zona 1 durante o 

desenvolvimento desta pesquisa. Isso levou a uma perspectiva outra, que não 

dependesse dos métodos convencionais em arqueologia, mas antes 

pesquisasse relacionando uma unidade de relevância arqueológica à suas 

possíveis conexões históricas (DUNNELL, 1992, p. 35). 

Deste modo, o presente estudo partiu das características físico- 

geográficas da referida área, contemplando as conformações da Zona 1 em 

específico, para delimitação do objeto de estudo em face à monografia e suas 

limitações. Neste universo de pesquisa buscaram-se alternativas para a 

interpretação   da   Zona   1   anteriormente   a   constatação   de   vestígios



38  

 

arqueológicos,  sem  os  quais  o  Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico 
 

Nacional não consideraria a mesma enquanto Sítio Arqueológico. 
 

Como seria possível desenvolver pesquisa arqueológica sem a 

constatação de sítio arqueológico? Foram necessárias compreensões teóricas 

acerca dos métodos em arqueologia, sendo que determinados autores 

(BINFORD, 1978; DUNNELL, 1992; JOHNSON, 2000; ORSER, 1992) nesta 

pesquisa, suportam conceitualmente a estratégia de pesquisa arqueológica a 

partir de conexões históricas quando constatada a existência de determinada 

unidade relevante arqueologicamente. 

Buscou-se, então, interpretar a estrutura e as conformações da Zona 1 

dentro deste paradigma, interdisciplinarmente observando-a de forma 

arquitetônica, histórica e arqueológica. Sobretudo adequando a pesquisa as 

necessidades da construção da presente monografia. E, não obstante, 

redirecionando-a após a constatação de que não haveria escavações 

arqueológicas até a data limite de entrega desta. 

Não podemos concluir que é possível realizar pesquisa arqueológica 

sem os métodos de prospecção e escavação, nem tampouco afirmar que a 

Zona 1 é uma estrutura remanescente de fortificação do Século XIX. Todavia, é 

plausível a concepção de uma pesquisa arqueológica prévia a constatação de 

sítio  arqueológico, sendo  que  esta pode  tornar-se  subsídio e  indicação de 

caminho à possíveis vestígios arqueológicos. Se apenas pela observação não- 

interventiva é possível constatar determinadas conformações no solo que nos 

remetem a uma existência de estrutura subterrânea, aí está o primeiro passo 

da pesquisa arqueológica. 

Dentro desta análise, o caminho burocrático pode ainda ser 

contemplado,   o   qual   muitas   vezes   tornar-se   limitador   à   determinadas 

pesquisas. Destaca-se por último, que a Zona 1 não pode ser considerada a 

totalidade de um Sítio Arqueológico, pois seu entorno apresenta características 

e evidências que nos levam a compreender uma amplitude ainda maior de 

ocupação histórica dentro desta área destinada a implantação de condomínio 

privado.
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ANEXO A - Ofício IPHAN



 



 

ANEXO B - Visualização parcial e distante da área em estudo desde o 

bairro de Alvorada, registrando a mata retangular existente na Zona 1 

(ângulo NO-SE). 

 
 

 
       Fonte: Laboratório de Arqueologia e Etnologia (LAE) 
 
 

ANEXO C - Visualização da mata regular existente no topo de colina na 

Zona 1, cercada de campos (ângulo SE-NO). Salienta-se a copa de 

grande figueira existente em um dos vértices de sua configuração 

retangular. 

 
          Fonte: Laboratório de Arqueologia e Etnologia (LAE)



 

 

ANEXO D - Interior da mata regular no topo da colina retratada nas fotos 

anteriores, evidenciando o desnível entre a linha de trincheira e a 

elevação que demarca possíveis remanescentes de antiga fundação. 

 
 

 
           Fonte: Laboratório de Arqueologia e Etnologia (LAE) 

 
 

ANEXO E - Vista da parte interior da estrutura geométrica recoberta por 

campo/relva e bordeada por matas alinhadas (ângulo E-O), conforme 

localizada na Zona 1 da Imagem 5. 

 
 

 
               Fonte: Laboratório de Arqueologia e Etnologia (LAE)



 

 

ANEXO F - Trecho de córrego que atravessa a mata localizada, onde 

fizemos avaliação dos sedimentos trazidos por aluvião conforme Zona 3 

da imagem 5. 

 
          Fonte: Laboratório de Arqueologia e Etnologia (LAE) 

 

ANEXO  G  -  Segmento  de  antiga  trincheira  Farroupilha  na  praça  do 

Morro da Cruz das Almas, uma das estruturas conhecidas da linha de 

cerco à Porto Alegre feita desde a Vila Setembrina (atual Viamão). 

 
Fonte: Laboratório de Arqueologia e Etnologia (LAE) 


