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OCUPAÇÃO CAÇADORA COLETORA NO SÍTIO RS-C-14: BOM JARDIM VELHO. Everton 

Mello Rocha, Adriana Schmidt Dias (orient.) (UFRGS). 

Este projeto insere-se no PACA (Projeto Arqueológico do Vale do Rio Caí), coordenado pela Prof. 
Adriana S. Dias, que visa compreender o uso do espaço regional por sociedades caçadoras coletoras pré-coloniais 

vinculadas à tradição Umbu, por pesquisas de campo na região do vale do rio Caí, RS, compara as indústrias líticas e 

conjuntos arqueofaunísticos. Visa analisar problemáticas da funcionalidade dos sítios temporalmente correlatos em 

um sistema de assentamento caçador coletor, comparando a organização espacial (estudo intra/inter sítios), análise da 

variabilidade artefatual e os padrões de subsistência ao longo do tempo, obtendo parâmetros comparativos para testar 

as hipóteses levantadas por estudos similares para o alto vale do rio dos Sinos (Dias, 2003). O sítio RS-C-14: Bom 

Jardim Velho foi escavado em 1971 por Pedro M. Ribeiro, e valendo-se da premissa teórico-metodológica do 

PRONAPA, identifica dois períodos de ocupação por dois grupos distintos: pela seriação de pontas de projétil, uma 

ocupação pertencente à fase Itapuí da tradição Umbu; e em seguida, uma ocupação ceramista, o que vem indicar uma 

agricultura. Criticando tais preceitos, Dias (1994; 2003) e Hoeltz (1997) buscaram alternativas de abordar 

analiticamente as coleções líticas atribuídas à tradição Umbu, centradas na sua organização tecnológica, na 
tecnologia de produção e no seu comportamento face à disponibilidade de matéria prima. Uma amostra da indústria 
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lítica do sítio foi analisada por Hoeltz (1997), comparando as organizações tecnológicas das indústrias líticas Umbu e 

Humaitá. Em vista dos resultados destas pesquisas, cremos possível uma melhor compreensão da indústria lítica 

atribuída a tradição Umbu no sítio RS-C-14 pela abordagem tecno-tipológica, somando dados às pesquisas 

anteriores, trazendo aporte para a interpretação da funcionalidade deste sítio no sistema de assentamento de 
caçadores coletores na área, comparando com os resultados de contextos similares na região (Dias, 1994). 




