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RESUMO 

 

 

A presente Dissertação tenta examinar de maneira empírica a continuidade histórica 

entre a tradição Taquara e o índio Kaingang. Até o presente momento se supõe que os 

Kaingang são descendentes das populações da tradição Taquara. Revendo o que já se 

produziu, tanto sobre a tradição Taquara, quanto sobre o índio Kaingang, podemos perceber, à 

primeira vista, algumas similaridades. 

O trabalho procurou conciliar as informações arqueológicas com os dados 

etnográficos. Em um primeiro momento produzindo sínteses para cada um dos campos e em 

um segundo momento, comparando-as. Desta maneira, através do resgate de elementos 

ligados à cultura material tanto da tradição Taquara quanto do índio Kaingang, procedemos 

com as referidas compilações de dados. 

Entre a tradição Taquara e o índio Kaingang existem pontos em comum, embora 

percebidos com certa dificuldade e pontos divergentes, pois com o passar do tempo seus 

padrões culturais sofreram alterações que os tornaram, diferentes. São elementos pertencentes 

a tempos e circunstâncias distintas, mas que em essência continuam representando 

culturalmente o mesmo grupo, respondendo às necessidades de seus membros. 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present dissertation aims to examine in empirical way the historical continuity 

between the Taquara Arqchaeological Tradition and the Kaingang indians. At the time we 

suppose that the Kaingang indians are descendants of the Taquara Archaeological Tradition. 

Reviewing what was already produced about the Taquara Archaeological Tradition and about 

the Kaingang indians we can perceive, at a first sight, some similarity. 

This work seeks to accord the archaeological informations with the ethnographic data. 

At a first moment producing a synthesis on each one of the fields and, at a second moment 

comparing them. So, through the recovering of elements linked to material culture of the 

Taquara Archaeological Tradition and the Kaingang indians, we procede the compilation of 

the data. 

Between the Taquara Archaeological Tradition and the Kaingang indians there are 

some common points, but perceived with some difficulty, and divergent points , since as the 

time goes their cultural patterns suffered changes that turn them different. These elements 

pertain to distinct times and circunstances but, in essence, remain representing culturally the 

same  group, answering the necessities of their members.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Até o presente momento, alguns arqueólogos supõem que os índios Kaingang são 

descendentes das populações portadoras da tradição Taquara1. Contudo, faltam dados mais 

elaborados para que se possa afirmar tal hipótese. Existem algumas semelhanças que 

permeiam os registros feitos tanto pelas pesquisas arqueológicas quanto pelos relatos 

etnográficos temos também muitos pontos que divergem, pelo menos em uma primeira 

avaliação.  

A presente dissertação tem por objetivo examinar a continuidade histórica entre a 

tradição Taquara e o índio Kaingang, de maneira empírica. A primeira denominação refere-se 

aos grupos humanos que ocuparam o Planalto Meridional desde os primeiros séculos da era 

cristã e tem seu registro feito principalmente através dos vestígios de sua cultura material. A 

segunda refere-se ao grupo que começa a ser descrito nos relatos etnográficos a partir do 

século XVI de nossa era. Tanto a Arqueologia quanto a Etnografia procuram resgatar e 

fornecer dados que possibilitem compreender como foi e de que maneira se processou a 

migração, instalação e adaptação destes grupos humanos por diversos ambientes, alguns deles 

distintos de suas áreas originais, outros similares a estas.  

                                                
1 No Capítulo 1 será explicado a significação desta terminologia. 



 14

Na Arqueologia temos o resgate de itens que servem para estabelecer o padrão de 

assentamento destes grupos, de que maneira eram feitas suas habitações, a forma de depositar 

seus mortos, como e quais eram seus instrumentos e qual matéria-prima era utilizada para 

fazê-los, a composição das aldeia e as datações que atestam a antigüidade destes sítios 

arqueológicos. 

Na Etnografia temos o registro do cotidiano das atividades exercidas nas aldeias 

Kaingang, informações sobre sua dieta alimentar, o número de indivíduos pertencentes ao 

grupo, a divisão em caciques e sub-caciques e seus respectivos territórios, o tamanho e forma 

das casas e extensão da aldeia, até mesmo a divisão das tarefas dentro de cada família e sua 

estruturação dentro do grupo. 

Os dados arqueológicos apesar de poucos, nos fornecem subsídios para a formulação 

de um primeiro panorama a respeito do padrão cultural destas populações. Já os dados 

etnográficos são abundantes e relativamente minuciosos em alguns pontos, em outros são 

extremamente superficiais e tendenciosos. A comparação entre os dados disponíveis nestas 

duas linhas de pesquisa pode nos fornecer elementos para que possamos tentar estabelecer a 

continuidade entre a tradição Taquara e o índio Kaingang, tema de nossa dissertação.   

Dentro deste contexto, alguns dados podem confirmar que a tradição Taquara teve 

como sucessora em seu território (como será visto mais adiante em capítulo próprio) a partir 

do século XIX o grupo étnico chamado Kaingang, anteriormente conhecido nos estudos 

etnográficos feitos desde o século XVI, por Guaianá, ou Coroado (devido ao corte de cabelo, 

similar a uma coroa), ou ainda como Socré ou Shokléng, Kamé, Bugre, Botocudo, Aweikoma, 

Aweikoma-Kaingang, entre outros.  

Não é uma tarefa simples tentar estabelecer o elo de ligação entre a tradição Taquara e 

o índio Kaingang, pois estamos trabalhando com duas abordagens diferentes. Neste contexto 

os parâmetros utilizados por cada disciplina privilegiam as sistemáticas de investigação 
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próprias de cada campo. A Arqueologia busca resgatar e interpretar os vestígios da cultura 

material2 das populações pré-históricas. Já a Etnografia descreve as sociedades ágrafas dando 

ênfase aos padrões de comportamento sociocultural de determinado grupo histórico.  

Com o passar dos anos, a Arqueologia e a Etnografia acabaram por afastar-se  

metodologicamente e cada uma seguiu por caminhos próprios, estabelecendo pressupostos 

teóricos e formando uma metodologia distinta. Somente nos últimos anos é que se vem 

tentando, através de uma conciliação entre estas abordagens, se estabelecer um novo campo 

de estudo que englobe as duas escolas. Numa tentativa de se reaproximar da Antropologia 

Social, a pesquisa arqueológica praticada no Brasil, nos últimos anos, vem acompanhando as 

tendências da arqueologia internacional, com a utilização de novas abordagens como a 

Etnoarqueologia e a incorporação de dados históricos, lingüísticos e biológicos.    

As primeiras pesquisas arqueológicas em meados da década de 1960, através do 

Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas-PRONAPA, tinham como objetivo principal 

registrar a ocorrência de sítios arqueológicos no território brasileiro. Além desse registro, 

durante a execução do PRONAPA, estudou-se uma primeira distribuição espacial e uma 

diferenciação cultural das populações pré-históricas do Brasil, através da inserção num 

sistema de Tradições3, onde as peculiaridades dos diversos grupos humanos identificados 

serviram como parâmetro de distinção, e as especificidades estabeleceram as Fases4, que 

ficaram conhecidas com o desenvolver das pesquisas dos profissionais na área da arqueologia. 

                                                
2 Entendemos cultura material como sendo um grupo de objetos, artefatos, utensílios ou construções, que se 
encontram agrupadas em um conjunto fechado, atribuído a determinado grupo humano. Conforme é indicado no 
Dicionário de Arqueologia. Ver, o conceito de Associação, p.21 e de Cultura, p.41, em (SOUZA, 1997). 
3Tradição conforme o Dicionário de Arqueologia (SOUZA, 1997, p.124), refere-se a grupos de elementos ou 
técnicas, com  persistência temporal. Uma seqüência de estilos ou de culturas que se desenvolvem no tempo,   
partindo uns dos outros, e formam uma continuidade cronológica. 
4Fase conforme o Dicionário de Arqueologia (SOUZA, 1997, p.55), refere-se a qualquer complexo de cerâmica, 
lítico, padrões de habitação, etc, relacionado no tempo e no espaço, num ou mais sítios. 
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Ítala Irene Basile Becker (1995, p.11), por sua vez, juntando os dados etnográficos, 

fala que ''a história Kaingang pode ser apreciada em três épocas distintas: os séculos XVI, 

XVII e XVIII.'' Neste contexto a autora situa o século XVI como período mais antigo, pois 

segundo suas pesquisas, esta seria uma época em que o grupo viveria em um estado de 

relativo isolamento, começando de maneira intermitente a estabelecer um contato com o 

bandeirante português.  

Revendo o que já se produziu, tanto sobre a tradição Taquara quanto sobre o índio 

Kaingang podemos perceber, à primeira vista, dados que remetem à algumas similaridades. A 

mais marcante é a ocupação de um mesmo espaço territorial, ou seja, o índio Kaingang está 

ocupando a quase totalidade da área que anteriormente foi ocupada pela tradição Taquara. 

Outro ponto de convergência está na estruturação dos grupos em pequenos núcleos 

familiares formando várias aldeias, cada uma delas com o espaço geográfico bem definido 

através da demarcação, por meio de símbolos específicos, distinguindo o território de cada um 

dos grupos distribuídos pela região.   

Outro item que também chama a atenção repousa no fato de que não temos o registro 

de nenhum outro grupo indígena nas áreas do Planalto Meridional em que são encontrados os 

vestígios da tradição Taquara e posteriormente os do índio Kaingang. 

Por outro lado, as diferenças também são marcantes. Entre elas as mais significativas 

são a forma das habitações feitas por estas populações e a maneira pela qual cada um destes 

grupos enterra seus mortos.  

A escolha deste tema deve-se, em primeiro lugar, à tradição de pesquisas do Instituto 

Anchietano de Pesquisas/Unisinos, que tem contribuído com as investigações arqueológicas, 

através da execução de numerosos trabalhos, o que gerou um volume considerável de 

informações. Em segundo lugar, temos também no referido centro de pesquisas, os estudos 

etno-históricos, em especial os feitos por Ítala Irene Basile Becker e Luís Fernando Laroque. 
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Ao juntarmos as informações pertencentes a cada uma destas linhas de pesquisa, temos o tema 

central desta dissertação, ou seja, a dispersão territorial Kaingang e sua ligação com a tradição 

Taquara. 

Como veremos ao longo do trabalho, os resultados obtidos por outras equipes de 

arqueólogos que também se detiveram no estudo a respeito da tradição Taquara, bem como os 

relatos etnográficos a respeito do índio Kaingang, são aqui utilizados. Com isto ampliamos o 

horizonte de informações a respeito desta temática. 

Espacialmente limitamos nosso trabalho ao Estado do Rio Grande do Sul, mais 

especificamente às terras altas do Estado. O volume de informações referentes aos membros 

da tradição Taquara e do índio Kaingang nos fornecem neste espaço dados mais elaborados 

do que no restante do Planalto Meridional, onde estes grupos também são registrados, mas 

onde é necessário um maior aprofundamento nas pesquisas. 

Temporalmente, para a Arqueologia, utilizamos as informações da tradição Taquara 

que começa nos primeiros séculos depois de Cristo e se estende até o século XIX. Da 

Etnografia usamos predominantemente os dados do século XIX, pois é durante este período 

que temos a descrição feita pelo engenheiro belga Alphonse Mabilde a respeito dos hábitos e 

costumes dos Kaingang antes de eles serem aldeados no Estado. Suas descrições foram 

posteriormente utilizadas por outros pesquisadores e nos serviram como fonte primária no que 

diz respeito as informações sobre a cultura material destes indígenas e sua organização 

sociocultural.  

Datas de Carbono 14 (C14), para a tradição Taquara indicando sua continuidade em 

meados do século XIX, com a ocupação de suas características ''casas subterrâneas''5, 

                                                
5 Alguns autores preferem utilizar o termo estruturas subterrâneas (REIS,1980) ou estruturas de piso rebaixado 
(SCHMITZ et al, 2002). Não é nosso interesse aqui discutir qual nomenclatura é correta para designar tal tipo de 
sítio arqueológico, mas apresentar sua composição. Portanto, utilizaremos a primeira nomenclatura entre aspas, 
por ser a mais difundida entre os arqueólogos. 
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coincidem com o tempo em que Mabilde descreve os índio Kaingang, no mesmo lugar, como 

seus únicos habitantes. A coincidência temporal é perfeita. 

O trabalho procurou conciliar as informações a respeito dos registros arqueológicos 

com os dados etnográficos. Em um primeiro momento produzindo sínteses para cada um dos 

campos e em um segundo momento, comparando-os. Trabalhamos com a hipótese de 

estarmos diante de um mesmo grupo étnico, apenas tratado com óticas diferentes. Desta 

maneira, através do resgate de elementos ligados à cultura material tanto da tradição Taquara 

quanto do índio Kaingang, procedemos com as referidas compilações de dados. 

No decorrer da pesquisa enfrentamos algumas dificuldades, pois como dissemos 

anteriormente, estamos lidando com os resultados de duas abordagens diferentes. Neste 

sentido, as informações registradas até o presente momento obedeceram a interesses próprios 

de cada pesquisador. Devemos lembrar também que cada trabalho produzido foi feito por 

homens com idéias de seu tempo; nos casos dos primeiros relatos etnográficos, temos a 

mentalidade européia dos séculos XVI ao XIX permeando as observações destes homens. Os 

trabalhos mais recentes contam com um corpo teórico estruturado para proceder a estas 

investigações. 

É importante destacar também que a grafia dos nomes de cidades, rios, plantas, 

animais e outros itens observados ao longo da pesquisa foi mantida conforme constava nos 

documentos originais. Também, conforme convenção estabelecida pela Associação Brasileira 

de Antropólogos (ABA), de 14 de novembro de 1953, os nomes dos grupos indígenas aqui 

apresentados, têm sua grafia conforme as resoluções desta associação, ou seja, aparecem 

escritos com a inicial maiúscula e no singular, exceto nos casos em que são retiradas citações 

de outras obras; nestas a grafia é a adotada por seus autores. 

O presente trabalho foi dividido em cinco capítulos, cada um destinado a uma temática 

específica como aponta o título geral de cada capítulo.  
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No primeiro capítulo, realizamos uma breve revisão da produção bibliográfica que 

tínhamos disponível para executarmos este trabalho. Traçamos um panorama geral da 

Arqueologia desde seu surgimento no Brasil até as últimas pesquisas realizadas no Planalto 

Meridional localizado no Estado. Igualmente com os dados etnográficos desenvolvemos uma 

síntese similar ao primeiro caso. 

O segundo capítulo trata do espaço da região pesquisada. Busca localizar a área 

destinada à execução do trabalho no âmbito geográfico e ecológico. Geograficamente são 

apresentados o relevo e  a vegetação da Região Sul. Ecologicamente, relacionamos a flora e a 

fauna existentes apontando seu potencial para a alimentação dos grupos outrora instalados na 

área. 

O terceiro capítulo trata exclusivamente das pesquisas arqueológicas realizadas nas 

terras altas do Estado: a composição dos sítios arqueológicos, tamanho e dimensões das 

aldeias, a forma de depositar os mortos, os instrumentos e os demais itens relacionados a estas 

pesquisas. Na parte final deste capítulo apresentamos uma síntese, que procura englobar os 

itens apresentados no capítulo, funcionando mais ou menos como um quadro que indique 

como está organizado culturalmente este grupo. 

O quarto capítulo possui formato similar ao capítulo 3. Nele apresentamos os dados 

referentes ao índio Kaingang, sempre enfatizando aspectos da cultura material ligada a este 

grupo.  

O quinto capítulo relaciona os elementos apontados nos capítulos 3 e 4, ou seja, 

valendo-nos das sínteses estabelecidas para a tradição Taquara e para o índio Kaingang, 

comparamos as informações na tentativa de obtermos uma ligação entre estes dois grupos. 

Podemos constatar, ao final deste trabalho, que entre a tradição Taquara e a cultura do 

índio Kaingang existem alguns pontos em comum. Porém ainda que possam existir tais 

similaridades, como entre a forma das habitações, a organização das aldeias, a deposição dos 
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mortos, os utensílios e a matéria-prima utilizada para fazê-los e outros elementos marcadores 

de sua cultura, com o passar do tempo devem ter sofrido alterações, que as teriam tornado, à 

primeira vista, diferentes. São elementos pertencentes a tempos e circunstâncias distintas, mas 

que em essência continuam representando culturalmente o mesmo grupo, respondendo às 

necessidades de seus membros.  

Achamos pertinente para este estudo apresentar, neste momento, duas observações 

feitas por Marshall Sahlins. Uma retiramos de sua obra ''Ilhas de história'', na qual ele diz que:  

 

 A história é ordena culturalmente de diferentes modos nas diversas 
sociedades, de acordo com os esquemas de significação das coisas. O contrário 
também é verdadeiro: esquemas culturais são ordenados historicamente porque, em 
maior ou menor grau, os significados são reavaliados quando realizados na prática. 
A síntese desses contrários desdobra-se nas ações criativas dos sujeitos históricos 
envolvidos, ou seja, as pessoas envolvidas. Porque, por um lado, as pessoas 
organizam seus projetos e dão sentido aos objetos partindo das compreensões 
preexistentes da ordem cultural. Nestes termos, a cultura é historicamente 
reproduzida na ação. [...] (SAHLINS, 1990, p.7) 

 
 

Podemos perceber que, conforme o grupo social, este organiza sua  cultura  de acordo 

com sua compreensão de mundo e segundo suas necessidades. Neste sentido podemos ter em 

um mesmo grupo étnico algumas diferenças. Isto não quer dizer que seus membros pertençam 

a culturas diferentes, apenas tem uma maneira própria de ver sua cultura e manifestá-la.  

Em outro trabalho6, este autor une os aspectos da cultura e da história e insere neste 

contexto as pessoas responsáveis por elas, chamando a atenção para a importância dos 

indivíduos envolvidos neste processo. Pois segundo ele, cada sociedade é responsável pela 

construção de uma teia de significados7 e este processo não é estático, ao contrário, ele é 

dinâmico sendo os conceitos elaborados, constantemente reavaliados. Esta dinamicidade 

norteou nossa pesquisa, fazendo com que procurássemos através dos elementos da cultura 

                                                
6 O referido trabalho, trata-se de um artigo publicado na Revista MANA, v.3, n.1, 1997. 
7 A teia de significados a que nos referimos é aquela apresentada por Clifford Geertz (1989), na qual diz ser a 
cultura uma teia de significados que se inter-relacionam feita pelo homem. 
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material registrado por cada linha de pesquisa, os subsídios que permitissem uma maior 

aproximação entre elas e no final a constatação ou refutação de nossa hipótese.  

Talvez as novas pesquisas apresentem uma forma mais consistente de unificar estes 

dois campos. As soluções aqui apontadas para explicar as diferenças encontradas entre os 

registros arqueológicos da tradição Taquara e os dados etnográficos referentes ao índio 

Kaingang, podem ser tomadas como proposta para outras pesquisas que venham a completar 

ou suplantar o presente trabalho. Os novos estudos etnoarqueológicos poderiam caminhar 

nesta direção. 



 

 

 

1 PESQUISAS SOBRE AS POPULAÇÕES DO PLANALTO 

 

 

1.1 A Pesquisa Arqueológica 

 

 

Encontramos vestígios deixados por nossos antepassados, espalhados por vários 

locais. Estes vestígios atestam a existência de uma cultura material diversificada desde os 

primórdios da humanidade. Alguns são mais evidentes, como as ruínas de antigas 

civilizações. Entre elas, podemos citar: a egípcia, com suas pirâmides; a grega, com seus 

templos; a indiana, com restos de cidades imponentes meticulosamente projetadas; os templos 

e cidades das civilizações pré-colombianas aqui na América. Em outros casos estes vestígios 

são de menor porte e encontram-se dispersos, necessitando de um olhar mais atento por parte 

do arqueólogo para a sua distinção em uma paisagem. É o caso das pinturas encontradas em 

grutas e cavernas; as antigas aldeias e os cemitérios usados pelos grupos indígenas antes, e até 

mesmo após a chegada do homem europeu ao Novo Mundo.  

De uma forma geral, as evidências da ocupação humana no continente americano - 

excetuando a cultura Inca, Maia e Asteca, que foram civilizações de grande desenvolvimento 

tecnológico e cultural, para a sua época - se restringem a restos de alimentação, artefatos 
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feitos em pedra e utensílios de cerâmica, indícios de acampamentos ou aldeias, além de 

cemitérios em locais variados, dependendo da cultura do grupo ocupante da área. 

No Brasil, estes indícios são encontrados espalhados por todo o território, nos mais 

variados ecossistemas. Grupos pré-históricos de caçadores, coletores, horticultores e 

pescadores, deixaram o registro de sua presença. Alguns com maior, outros com menor grau 

de evidências.  

A investigação científica destes testemunhos é feita através da Arqueologia que, 

conforme Braidwood, ''[...] é um meio para compreender as atividades dos seres humanos, 

através do estudo do que eles mesmos fizeram, em vez de ter em conta o que disseram ou 

registraram.'' (BRAIDWOOD apud SOUZA, 1991, p.36) 

Alfredo Mendonça de Souza, informa que: 

 
Originalmente, o termo foi cunhado por Platão no diálogo 'Hipias Maior', 

com o significado específico de história da origem das cidades gregas e de seus 
antigos heróis. Sempre com o significado de história dos tempos antigos foi 
empregado, também, por Tucidides, Diodoro Siculo, Estrabão e Dionisio de 
Halicarnasso, todos os historiadores gregos, e por Flávio José, historiador judeu, 
caindo, então, em desuso, somente reaparecendo no século XVII, já com o sentido 
de síntese histórica do mundo antigo. (SOUZA, 1991, p.15) 

 

 

Especificamente no Brasil, a história da Arqueologia, seu começo, sua implantação, as  

primeiras investigações, tiveram períodos favoráveis e de crise. Seu começo pode ser 

atribuído à curiosidade e interesse pela antropologia do Imperador D. Pedro II, no Século 

XIX, a respeito dos hábitos e costumes das populações indígenas brasileiras.  

Antes deste período, temos os relatos de cronistas e viajantes que palmilharam o 

território nacional na maioria das vezes em busca de povos e costumes exóticos, com o 

instinto de descrevê-los em seus diários de viagem e posteriormente relatar tais observações 

nas cortes européias. 
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A história da Arqueologia Brasileira pode ser dividida em períodos diversos, nos quais 

trabalhos de investigação científica a respeito dos antigos grupos indígenas habitantes do solo 

brasileiro foram produzidos, uns de maneira mais amadorística e outros promovidos por 

pesquisadores profissionais1.   

Entre as diversas histórias produzidas, destacamos a de André Prous (1992), que faz 

um grande levantamento bibliográfico a respeito dessa trajetória, desde seu momento inicial 

até próximo da atualidade. Esse autor destaca quatro circunstâncias as quais passou a 

Arqueologia Brasileira, situando seu início, ou melhor, o primeiro período, no ano de 1870, e 

finalizando em 1910, ocasião em que a Arqueologia possuía um caráter amador, impulsionado 

pela curiosidade de algumas pessoas. O segundo período, ou período intermediário, está 

localizado entre os anos de 1910 e 1950. Entre 1950 e 1965 ocorre o terceiro período, 

chamado por ele de formativo da pesquisa moderna. Neste, no ano de 1961 é aprovada a Lei 

n.3924 que regulamenta as questões referentes aos sítios arqueológicos, sua conservação e 

pesquisa. Finalmente após 1965 temos o quarto período, denominado de pesquisa recente no 

Brasil, estendendo-se até o ano de 1982, quando o referido pesquisador conclui seu trabalho a 

respeito desta temática. Neste último período, temos a implantação do Programa Nacional de 

Pesquisas Arqueológicas- PRONAPA, em junho de 1965, que tinha como principal objetivo 

registrar a ocorrência de sítios arqueológicos no território brasileiro.  

Inicialmente este Programa deveria durar três anos, mas foi prorrogado por mais dois 

anos. Estava  sob coordenação de Clifford Evans e Betty J. Meggers, ambos do Smithsonian 

Institution, de Washington, Estados Unidos. Além de verbas americanas, o Programa era 

financiado pelo Conselho Nacional de Pesquisas-CNPq e aprovado pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN. Pela primeira vez tinha-se proposto fazer, 

através do PRONAPA, um programa científico unificado dentro do território nacional, com 

                                                
1 Para maiores detalhes sobre este assunto ver: Souza, 1991; Prous, 1992; Barreto, 1999-2000. 
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exceção da área amazônica, que já vinha tendo intervenções arqueológicas por vários 

pesquisadores estrangeiros. Um dos objetivos era o de realizar uma padronização 

metodológica em campo e em laboratório, da coleta de informações, de análises e 

classificações, da terminologia e do formato de apresentação dos resultados. Insistia no valor 

das coletas sistemáticas de superfície e reservava as escavações detalhadas para um período 

posterior, após análise e seriação do material encontrado. Outro objetivo era abordar, de 

maneira sistemática, problemas de cronologia absoluta e relativa em regiões selecionadas do 

Brasil, especialmente nas áreas que continham registros de culturas ceramistas (EVANS, 

1967).2  

Clifford Evans, justifica esta metodologia de estudo pela variedade geográfica do 

território brasileiro que se compõe de planícies tropicais, planaltos, terras temperadas e mais 

alguns ambientes ecológicos. Para ele, o estabelecimento e a abordagem de qualquer 

programa arqueológico de âmbito nacional teria que levar em consideração essas diferenças 

geográficas. Segundo este autor, 

 
a abordagem dêsse problema terá que ser feita a tal ponto que os dados coletados e 
reunidos possam oferecer, eventualmente, informações sôbre as rotas e direções de 
migração e difusão, como ainda, proporcionar a elaboração de seqüências do 
desenvolvimento cultural de povos pré-europeus. O plano considera ainda as 
possibilidades de pessoal e de sua localização física. Apesar dos atuais limites 
geográficos dos vários Estados brasileiros nada terem significado durante o período 
aborígene, por conveniência os utilizamos como ponto de partida para os primeiros 
anos do Programa. (EVANS, 1967, p.8-9) 

 

Para serem delimitadas as áreas nas quais se realizariam as pesquisas, as principais 

bacias fluviais foram projetadas sobre um mapa do Brasil. Neste mapa foram sugeridas as 

possíveis rotas de migração dos grupos pré-históricos. Até este momento, tinha-se um 

conhecimento arqueológico bem mais amplo da Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia e 

Venezuela, razão pela qual a vasta área geográfica onde se localiza o Brasil não podia 

continuar a ser ignorada em termos arqueológicos. Com estas pesquisas, se poderia alcançar 

                                                
2 Ver Figura 1. 
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uma perfeita compreensão do desenvolvimento das culturas nativas em toda América do Sul 

(EVANS, 1967). 

Continuando com a metodologia, para cada Estado incluído no Programa, foi 

desenhado um grande mapa, e nele marcadas as áreas onde a prospecção intensiva, ainda que 

de forma experimental, produziria duas espécies de evidências: uma relacionada à obtenção 

de dados para elaboração de uma seqüência que servisse ao desenvolvimento cultural; outra, 

que forneceria dados para tecer um conhecimento mais definitivo das direções de influências, 

migração e difusão das  várias culturas nativas que transitaram pela área. As áreas escolhidas 

localizavam-se onde os maiores rios e seus tributários confluem, e também ao longo de seus 

cursos nas principais bacias fluviais.  

Evans diz que:  

 
Em alguns casos, a área escolhida para o primeiro ano de pesquisa recaiu 

em região totalmente desconhecida do arqueólogo do Estado e da qual não havia 
informação alguma; noutros, onde as informações indicavam a presença de sítios 
ceramistas ainda não trabalhados ou parcialmente pesquisados; noutros ainda, onde 
o trabalho de campo anterior sugeria a possibilidade de uma boa seqüência 
arqueológica pela aplicação das técnicas de estratigrafia e seriação. O plano de 
pesquisa para cada Estado participante foi organizado para um programa inicial de 3 
anos, estendendo-se de junho de 1965 a julho de 1968. (EVANS, 1967, p.9) 

 
 

O trabalho de campo, a coleta de informações, sua análise e classificação obedeciam 

a um padrão que pudesse permitir a posterior comparação entre as regiões pesquisadas. Esta 

sistemática se tornou conhecida como Modelo Ford3.  

Ainda referente ao PRONAPA, Evans salientava que:  

 
É importante insistir no valor das coleções sistemáticas de superfície. [...] 

É muito importante também, nos sítios com apreciável espessura de refugo, utilizar 
o sistema de um ou dois cortes-estratigráficos em cada sítio. Isto será o suficiente 
para fornecer uma amostragem que sirva para indicar as tendências de mudança na 
freqüência dos tipos cerâmicos, dos níveis inferiores aos mais superiores da 
seqüência estratigráfica. (EVANS, 1967, p.11) 

 

                                                
3 Para maiores informações ver Ford, 1962. 
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Figura 1:Áreas pesquisadas durante o primeiro ano de execução do PRONAPA.
Modificado de Simões, 1967, p.10.
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Essa metodologia, proposta pelo casal Evans e Meggers, norteou as pesquisas 

arqueológicas em várias partes do território brasileiro. Uma das vantagens apontadas por seus 

mentores era a de que através da prospecção -  na qual são efetuados um ou dois cortes 

estratigráficos por sítio, ou executada uma coleta abundante e sistemática de fragmentos 

expostos na superfície - seria mais eficiente e possibilitaria o estudo de um número maior de 

sítios, dentro do prazo previsto para as análises de campo, do que escavação de grandes 

superfícies em um único sítio por vez. Isto possibilitaria um conhecimento mais amplo da área 

de pesquisa (EVANS, 1967).  

Os dados a respeito das descobertas feitas pelo PRONAPA foram inseridos em 

categorias da escola historico-cultural americana, como era apresentada pelos pesquisadores 

Willey & Philips (1962), e consistia em organizar os resultados de cada pesquisa em um 

sistema de ''fases'' e ''tradições''. Embora o uso de tais categorias possa ser considerado como 

insuficiente em relação ao tipo de unidade sociocultural que designa, elas estão presentes até 

os dias atuais na Arqueologia Brasileira, inclusive na divulgação dos trabalhos daqueles 

pesquisadores que questionam seu uso.  

Antes da implantação do PRONAPA, a pesquisa arqueológica brasileira teve uma 

certa influência por parte de estudiosos franceses, entre os quais se destaca o casal Joseph 

Emperaire e Annette Laming, o primeiro geólogo e ela arqueóloga. Ambos vieram ao Brasil 

durante a década de 1950 a convite de Paul Rivet, americanista e diretor do Musée de 

I´Homme de Paris, que foi um dos fundadores das ciências sociais na Universidade de São 

Paulo (BARRETO, 1999-2000). 

No período em que permaneceu no Brasil, o casal contribuiu para a formação 

científica de uma nova geração de arqueólogos, bem como auxiliou na introdução de métodos 

científicos mais rigorosos no estudo de certos tipos de sítios brasileiros. Inicialmente suas 

pesquisas ficaram mais concentradas no litoral. Entre os anos de 1954 e 1956, vários 
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sambaquis do Estado do Paraná e do Estado de São Paulo foram pesquisados por eles, 

proporcionando as primeiras datações por C14 no país. Além disso, também foram estudados 

sítios pré-cerâmicos no interior do Paraná. Annette Laming retomou escavações de Lagoa 

Santa, Estado de Minas Gerais, e inaugurou uma metodologia de documentação e análise de 

arte rupestre (BARRETO, 1999-2000). 

Apesar dos esforços, dois problemas foram enfrentados pelos arqueólogos que 

trabalhavam com o método francês. O primeiro era o desconhecimento a respeito da 

distribuição espacial e temporal dos diferentes grupos indígenas dentro do vasto e inexplorado 

território brasileiro, fazendo com que as escavações se tornassem demoradas e pouco 

produtivas. Outro ponto era o despreparo para lidar com o registro de ocupação em solos 

espessos, com sedimentos típicos de contexto tropical, no qual as atividades biológicas são 

intensas. Um segundo problema referia-se a encontrar uma nomenclatura adequada para a 

classificação e catalogação das peças líticas, já que não se possuía um vocabulário próprio na 

Arqueologia que contemplasse esta questão. Os arqueólogos tiveram que produzir uma 

terminologia que possibilitasse a compreensão da classificação utilizada em suas pesquisas de 

forma unificada. Até este momento, as descrições produzidas continham termos adotados da 

língua francesa, inglesa, alemã, além do espanhol e do português europeu (BARRETO, 1999-

2000).  

Vemos que através destas duas experiências distintas - que contribuíram para uma 

institucionalização e profissionalização de arqueólogos no Brasil - os rumos da Arqueologia 

se fixaram e se desenvolveram. Entretanto, o legado deixado tanto pelos pesquisadores 

franceses quanto pelos americanos, não consegue explicar sozinho os resultados que foram 

alcançados no país. As sistemáticas de trabalho que envolviam as duas linhas de pesquisas 

devem ser entendidas dentro dos contextos históricos em que se achavam inseridas.  
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Conforme escreve Cristiana Barreto (1999-2000), a instalação dos primeiros centros 

de pesquisa arqueológica de cunho profissional começa a surgir dentro das universidades, 

sendo esta prática concebida de maneira diferente das demais ciências sociais, que se fixaram 

e evoluíram através de projetos intelectuais específicos. No caso da Arqueologia, esta surgiu a 

partir de campanhas promovidas por alguns membros da comunidade científica preocupados 

com a rápida destruição de sítios arqueológicos e com a falta de pessoas qualificadas para 

promover as devidas pesquisas. Nesse sentido, foi fundamental o engajamento de 

pesquisadores como José Loureiro Fernandes, da Universidade Federal do Paraná e de Paulo 

Duarte, da Universidade de São Paulo. 

Segundo a autora,  

 
 

os primeiros e mais marcantes centros acadêmicos de arqueologia foram frutos de uma 
política preservacionista antes de mais nada preocupada em garantir os direitos à 
pesquisa científica de um patrimônio em crescente destruição, surgindo praticamente à 
margem dos projetos intelectuais mais amplos do ensino das ciências sociais no 
Brasil. (BARRETO, 1999-2000, p.41) 

 
Passado este primeiro período, aqui marcado temporalmente  pela década de 1950, e 

passando pelos anos de 1960 e 1970, em que a pesquisa foi aos poucos se fixando e 

produzindo informações a respeito do passado pré-colonial brasileiro, vemos um crescimento 

nos trabalhos e uma multiplicação nas equipes de pesquisa. Ao atingirmos os anos de 1980 

observamos o aparecimento de uma segunda geração de arqueólogos brasileiros. Diferente 

daquela primeira que havia sido treinada por especialistas estrangeiros, esta nova safra de 

pesquisadores possuía uma formação acadêmica especializada no Brasil ou no exterior. Junto 

a isto encontramos projetos teóricos mais elaborados, norteados por uma Arqueologia anglo-

saxônica, de cunho mais dedutivo e orientada por uma problemática mais explícita, que 

buscava a formulação de modelos e teorias que abordavam os velhos problemas, com novas 

perspectivas. As temáticas de pesquisa começaram a enfocar os processos de mudança, tais 

como a sedentarização de grupos, a transição para a agricultura e as complexificações sociais. 
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Quebrando, assim, a rigidez até então adotada, em que os sítios arqueológicos eram 

classificados como pré-cerâmicos e cerâmicos, ou sociedades caçadoras-coletoras e 

sociedades agrícolas (BARRETO, 1999-2000). 

Numa tentativa de se reaproximar da Antropologia Social, a pesquisa arqueológica 

praticada no Brasil, nos últimos anos vem acompanhando as tendências da Arqueologia 

internacional, com a utilização de novas abordagens como a Etnoarqueologia e a incorporação 

de dados lingüísticos, históricos e biológicos.    

A Arqueologia Brasileira visa acompanhar as tendências internacionais, dessa forma, 

além da chamada Arqueologia acadêmica, vem obtendo destaque e se desenvolvendo 

ultimamente a Arqueologia de Contrato4. Esta modalidade de pesquisa é praticada através de 

um serviço contratual prestado por arqueólogos a empresas privadas ou instituições 

governamentais. Seu desenvolvimento em geral se dá dentro de um contexto de levantamento 

de impacto ambiental e salvamento de patrimônios ameaçados por intervenções diversas. A 

Arqueologia de Contrato absorve novos quadros de arqueólogos formados nos diversos 

centros acadêmicos do país, que oferecem algum tipo de especialização em Arqueologia e 

propicia uma fonte alternativa de financiamento para as pesquisas tanto de campo quanto de 

laboratório. Entretanto, a utilização desta modalidade de investigação tem gerado até o 

momento um certo retrocesso científico, pois a natureza do contrato impõe limitações no 

tempo de pesquisa e exige a cobertura de territórios muitas vezes extensos e com uma 

delimitação arbitrária, não favorecendo estudos mais aprofundados que possibilitem uma 

interpretação mais clara dos achados arqueológicos e a investigação de questões específicas 

(BARRETO, 1999-2000).  

Um detalhe que se assemelha ao modelo de décadas passadas, está na formação de 

inúmeras coleções de materiais arqueológicos provenientes dos salvamentos realizados, mas 

                                                
4 Os pesquisadores que atuam nesta área utilizam o termo: ''Arqueologia de Projeto''.  
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sem infra-estrutura e locais para a sua guarda e preservação. No caso do PRONAPA, isto não 

ocorria, pois todas as coleções de artefatos arqueológicos produzidos pelos levantamentos 

sistemáticos das áreas de pesquisa, eram colocados nas instituições participantes. Os 

arqueólogos que trabalham sob contrato, muitas vezes não dispõem de uma sede ou 

instituição para que seus achados possam ser armazenados.  

Diante deste quadro entendemos que, durante os anos de 1960 e 1970, a metodologia 

adotada pelos arqueólogos do PRONAPA era a mais adequada a seus interesses, uma vez que 

não se possuíam informações a respeito das culturas pré-coloniais do país, e nos casos em que 

se tinha algum tipo de registro, o mesmo era deficitário. Outro ponto importante: todas as 

coleções geradas ao longo do Programa acham-se depositadas nas instituições que 

promoveram esta primeira sistematização do conteúdo cultural pré-colonial. 

 Desde então a pesquisa arqueológica como técnica científica cresceu e está passando 

por um amadurecimento, tanto em suas linhas teóricas, quanto nas técnicas de campo e 

laboratório. Os membros das diversas equipes existentes no país começam a debater os rumos 

que sua disciplina está tomando, uma vez que seu papel perante a sociedade nacional começa 

a tornar-se cada vez mais marcante e indispensável.  

Dentro deste contexto, situamos as pesquisas realizadas no Planalto Meridional 

brasileiro, no qual, através de décadas, estudos com características próprias foram realizados. 

 A seguir, abordamos os trabalhos executados durante os anos em que se realizaram as 

atividades do PRONAPA, além de outros estudos que foram desenvolvidos por vários 

pesquisadores e suas respectivas equipes em períodos posteriores ao encerramento daquele 

Programa. Especificamente para o Planalto Sul-Rio-Grandense, pois é o local delimitado para 

nossa pesquisa. Alguns destes trabalhos foram realizados com parceria entre os centros de 

pesquisas arqueológicas do Estado do Rio Grande do Sul. Outros, consistiram em um 

aprofundamento e ampliação das pesquisas já realizadas. 
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Todos os estudos arqueológicos feitos na região das terras altas do Rio Grande do Sul, 

foram compostos por pesquisas em sítios arqueológicos pertencentes à Tradição 

Taquara/Itararé5. Esta denominação abarca os três estados da região sul do Brasil. Por uma 

questão de nomenclatura e delimitação espacial utilizaremos o termo Tradição Taquara, pois o 

mesmo refere-se aos sítios arqueológicos encontrados no Planalto sul-rio-grandense, e em 

áreas adjacentes como a encosta do planalto e o litoral. 

Segundo os pesquisadores Pedro Ignácio Schmitz e Ítala Irene Basile Becker: 

 
O termo Tradição Taquara identifica aqueles sítios arqueológicos que têm 

cerâmica de uma certa característica: ela é pequena, composta de potes e de tigelas, 
com decoração impressa variada, onde são facilmente distinguíveis negativos de 
cestaria, depressões regulares produzidas por pontas de vários formatos, ou das 
unhas, incisões lineares etc. A identificação da tradição é feita principalmente pela 
cerâmica, totalmente diferente da Tupiguarani e bastante diferente da Vieira. 
(SCHMITZ & BASILE BECKER, 1991, p.67) 

 

Compondo a Tradição Taquara existem várias fases cerâmicas6  denominadas pelos 

pesquisadores que as estudaram. São elas: Fase Guatambu, Fase Taquara, Fase Caí, Fase 

Erveiras, Fase Guabiju, Fase Taquaruçu, Fase Giruá, Fase Xaxim7.  

 

Quadro 1: As fases da tTradição Taquara no Rio Grande do Sul. 

 

Nome da Fase Área de Ocorrência Pesquisado por 
 
Guatambu 

Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina. Planalto. 

La Salvia Schmitz & Basile Becker, 1970; Lazzarotto, et al, 
1971; Miller, 1971; Kern, 1985; Mentz Ribeiro et al, 1994; 
Schmitz, et al,  2002. 

Taquara 
Rio Grande do Sul. 
Planalto e litoral. 
 

Schmitz, 1958, 1969, 1988; Chmyz, 1965; Schmitz, et al, 
1967, 1988; La Salvia, 1968, 1983; Schmitz & La Salvia, 
1973; Miller,1967, 1974; Mentz Ribeiro, 1975. 

                                                
5 Segundo Schmitz (1988, p. 75): a tradição Taquara/Itararé forma uma tradição tecnológica e cultural que ocupa 
ambientes contíguo: (1) as terras altas e frias cobertas pela floresta subtropical com pinheiros, onde os sítios 
típicos apresentam “casas subterrâneas”, às vezes com aterros, recintos entaipados e galerias subterrâneas; (2) a 
encosta do planalto, o vale dos rios que drenam o planalto, coberto por floresta Subcaducifólia subtropical e 
tropical, mesmo mata atlântica, onde os sítios podem ser restos de aldeias superficiais ou ocupação de abrigos 
rochosos; (3) o litoral atlântico, coberto de vegetação característica ou pela floresta Atlântica, onde os sítios se 
apresentam com acúmulos de ossos de peixes, conchas e outros restos, sendo geralmente descritos como se 
fossem sambaquis. 
6 Para maiores detalhes ver Schmitz & Basile Becker, 1991. 
7 Ver Quadro 1 e Figura 2. 
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Continuação do Quadro 1. 

Caí 
Rio Grande do Sul. 
Encosta do Planalto. 

Mentz Ribeiro, 1972. 

Erveiras 
Rio Grande do Sul. 
Planalto. 

Mentz Ribeiro & Silveira, 1979; Mentz Ribeiro, 1980, 1983; 
Schmitz et al, 1987. 

 
Taquaruçu 

Rio Grande do Sul. 
Planalto. 

 
Miller, 1969. 

 
Giruá 

Rio Grande do Sul. 
Planalto 

 
Miller, 1969. 

 
Xaxim 

Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina. Planalto. 

 
Piazza, 1969a, 1969b, 1971; Miller, 1971. 

 

Uma das características destes sítios arqueológicos é sua composição estrutural. 

Temos espalhados por todo o Planalto Meridional o que se convencionou chamar na 

arqueologia de ''casas subterrâneas''. 

Cabe também ressaltar que desde o início da pesquisa8 os responsáveis pelos trabalhos 

supõem que este tipo de sítio arqueológico está associado a fatores climáticos, pois a área em 

questão tem rigorosos invernos nos quais as temperaturas médias não são superiores a 10ºC, 

ficando no verão em torno dos 20ºC. Este tipo de sítio começa a ocorrer em altitudes a partir 

dos 400 metros acima do nível do mar e tem-se o registro de sua ocorrência até os 1100 

metros (SCHMITZ, et al. 1988). 

 Além das ''casas subterrâneas'', estão associados a estes sítios, aterros circulares ou 

com forma elíptica, sítios superficiais e abrigos-sob-rocha9 que serviram em alguns casos 

como cemitério. Um aspecto que liga esses sítios de composição estrutural semelhante ao 

Planalto Meridional é sua inserção no interior da Floresta Ombrófila Mista, caracterizada pela 

presença da Araucaria angustifolia10, ou em campos adjacentes com as mesmas 

características. Já nos sítios arqueológicos localizados no litoral e na encosta do planalto, 

                                                
8 Sempre que nos reportamos ao início das pesquisas no planalto estaremos nos  referindo àquelas que foram 
realizadas na década de 1960 e 1970, ou de anos anteriores. Quando fizermos menção às pesquisas realizadas 
após este período, o mesmo será indicado expressamente.  
9 Quando nos referimos a este tipo de sítio arqueológico, utilizaremos a expressão: abrigo-sob-rocha, conforme 
consta no Dicionário de Arqueologia (Souza, 1997, p.11). 
10 Popularmente conhecida como araucária, pinheiro-brasileiro ou pinheiro-do-paraná. 
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somente encontramos os vestígios de assentamentos superficiais, associados a cerâmica 

característica desta tradição e instrumentos líticos que também caracterizam esta cultura. 

Especificamente em alguns locais da encosta é registrada a ocorrência de ''casas subterrâneas'' 

e abrigos-sob-rocha (SCHMITZ, et al, 2002). 

Um dos pioneiros nestas pesquisas foi Eurico T. Miller, que, entre novembro de 1965 

e abril de 1966, registrou 119 sítios na região assinalada para o primeiro ano do PRONAPA, 

constituída pelos vales dos rios dos Sinos e Maquiné e a zona lagunar litorânea, no nordeste 

do Estado. Em pesquisas anteriores, já haviam sido registrados outros 365 sítios no vale do rio 

dos Sinos e, em especial, no Município de Taquara. Os resultados encontram-se publicados 

em Miller (1967). No ano de 1969, esse mesmo pesquisador faz prospecções a oeste, no ''Alto 

Uruguai'' e a leste, nos ''Campos de Cima da Serra'', onde sua pesquisa concentrou-se nos 

Municípios de Bom Jesus e Marcelino Ramos. Resultaram 109 sítios arqueológicos, a 

maioria, localizados na bacia do rio Pelotas. Encontramos os dados referentes a estas 

pesquisas em Miller (1971). Também ao longo do rio Pelotas, Danilo Lazarotto, Pedro 

Ignácio Schmitz, Ítala Basile Becker e Rolf Steinmetz, percorrendo diversas propriedades da 

área, localizaram vários sítios arqueológicos compostos por ''casas subterrâneas''. A 

publicação dos dados está em Lazarotto, et al. (1971). 

Talvez, exceção a isto tenha sido o trabalho realizado no distrito de Santa Lúcia do 

Piai, município gaúcho de Caxias do Sul. No sítio arqueológico RS-37/127, entre os anos de 

1967 e 1970, foi possível além de registrar e prospectar várias unidades componentes do sítio 

arqueológico, realizar escavações em algumas das estruturas.  



Figura 2: Localização aproximada das fases da tradição Taquara, no Estado do Rio Grande do Sul.

Fases da tradição Taquara:
1 Fase Guatambu;
2 Fase Taquara;
3 Fase Caí;
4 Fase Erveiras;
5 Fase Guabiju;
6 Fase Taquaruçu;
7 Giruá;
8 Fase Xaxim.
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A composição do sítio é de 36 ''casas subterrâneas'' e 39 montículos. Quase todas as 

estruturas encontram-se próximas de uma ''casa subterrânea'' que possui as maiores dimensões 

entre as registradas em um capão de mato, com exceção de duas que estão um pouco mais 

afastadas deste conjunto. Para investigação, foram selecionadas e escavadas 4 destas ''casas 

subterrâneas'' e ainda 3 montículos (SCHMITZ, et al. 1988). 

Das estruturas que compõem o sítio RS-37/12711, foram escolhidas 4 ''casas 

subterrâneas'' para serem escavadas, a ''casa A'', a ''casa B'', mais profundas que as demais, e 

as ''casas subterrâneas'' 4 e 9, as mais rasas deste sítio arqueológico. Ademais, escavou-se 

também os montículos de número 1, 2 e 3. 

As dimensões para essas ''casas subterrâneas'' são as seguintes: a ''casa A'' possuía 

10,40 metros de diâmetro maior e 10,10 metros em seu diâmetro menor, formando uma 

elipse, com uma profundidade de 3,36 m; a ''casa B'' apresentava 5,20 m de diâmetro e uma 

profundidade de 2,10 m; a ''casa 4'', depois de escavada apresentou-se com um diâmetro de 

3,30 metros e 2 metros de profundidade; a ''casa 9'', cuja forma geométrica também se 

assemelha a uma elipse, possui 5,62 m no diâmetro maior e 5,06 m no diâmetro menor, 

atingindo uma profundidade de 2,10 m.  

Os montículos apresentavam as seguintes dimensões: o montículo 1 - que se localizava 

próximo à ''casa B'' - possuía formato elipsoidal, com o diâmetro maior atingindo 6 m e o 

diâmetro menor 5 metros, com uma altura de 1,32 metros; o montículo 2 - também situado 

próximo da ''casa B'' e com formato elipsoidal - com 4,50 metros em seu diâmetro maior e 

2,05 metros no diâmetro menor, sua altura era de 1,40 metros; o montículo 3 – localizado 

próximo ao montículo 2 - era circular com 4 metros de diâmetro e 1,40 metros de altura.  

Pedro Augusto Mentz Ribeiro e Catharina Torrano Ribeiro realizaram trabalhos no 

município de Esmeralda entre os anos de 1984 e 1985, onde registraram 27 sítios 

                                                
11 Para maiores informações, ver Schmitz, et al., 1988. 
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arqueológicos a céu aberto e 39 conjuntos de ''casas subterrâneas'', pertencentes à Tradição 

Taquara, além de sítios arqueológicos relacionados à Tradição Humaitá12 e à Tradição 

Umbu13. O registro dos trabalhos realizados no município de Esmeralda é encontrado em 

Mentz Ribeiro & Ribeiro (1985). 

Mentz Ribeiro, junto com sua equipe, também realizou trabalhos arqueológicos no 

município de Bom Jesus. Além dos sítios anteriormente publicados por Miller (1971), foram 

encontrados mais alguns a céu aberto, além de ''casas subterrâneas'', um abrigo sob-rocha e 

uma caverna, todos associados à Tradição Taquara. Os dados desta pesquisa encontram-se em 

Mentz Ribeiro, et al. (1994). 

Arno Alvarez Kern é outro pesquisador que realizou trabalhos arqueológicos no 

município de Bom Jesus, durante o ano de 1984, juntamente com José Otávio de Souza e 

Fernando Seffener.  

As pesquisas se estenderam ao município de Vacaria, onde foram registrados sítios 

arqueológicos compostos por ''casas subterrâneas'' (encontradas em agrupamentos ou isoladas, 

pertencentes à Tradição Taquara) e ''acampamentos multifuncionais''. Os resultados são 

apresentados divididos em duas partes; uma relata as atividades de campo e a outra destina-se 

aos dados obtidos na etapa de pesquisa em laboratório. São encontrados em Kern; Souza & 

Seffener (1989a e 1989b). 

A equipe do NUParq/UFRGS (Núcleo de Pesquisas de Arqueologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul), tendo como responsável pelas pesquisas Sílvia Moehlecke 

Copé, também realizou trabalhos de arqueologia no município de Bom Jesus. Essa equipe 

trabalhou mais detidamente no sítio arqueológico RS-AN-03, localizado no referido 

município. Posteriormente foram feitas algumas intervenções no município de São José dos 

Ausentes. Os registros desta nova etapa acham-se em Copé & Saldanha (2002). Sua equipe 

                                                
12 Para maiores detalhes ver Schmitz & Basile Becker, 1991. 
13 Para maiores detalhes ver Schmitz & Basile Becker, 1991. 
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também realizou estudos arqueológicos no município de Pinhal da Serra, antigo distrito do 

município de Esmeralda. Nesta pesquisa foram localizados nove sítios arqueológicos de 

composições variadas. Seu registro pode ser encontrado em Copé; Saldanha & Cabral 

(2002).O sítio RS-AN-03, citado acima já havia sido trabalhado anteriormente por Mentz 

Ribeiro e sua equipe em 1994.  

Desde o ano de 1998, a equipe do Instituto Anchietano de Pesquisas/Unisinos, 

coordenada por Pedro Ignácio Schmitz, vem desenvolvendo pesquisas no município de 

Vacaria. A pesquisa envolve levantamento, identificação e escavações arqueológicas em 

vários sítios da região. Os resultados mais recentes até o momento estão em Schmitz et al 

(2002). Na mesma área também foi estudado um sítio cemitério em um abrigo-sob-rocha 

contendo ossos humanos. Os resultados estão publicados em Rosa (1998) e Krever & Haubert 

(2001). 

Pela pequena síntese acima produzida a respeito das pesquisas arqueológicas sobre a 

Tradição Taquara mais detidamente nas terras altas do Estado do Rio Grande do Sul, podemos 

observar que as mesmas tiveram, após o encerramento do PRONAPA, um período de 

paralisação, ou seja, na década de 1970 não houve registro de avanços nas pesquisas em áreas 

de ocorrência desta tradição, sendo as mesmas retomadas só a partir de meados dos anos de 

1980, ainda assim de forma esporádica. Foi somente no final dos anos de 1990, que esta 

temática voltou a ser novamente trabalhada, não só no Rio Grande do Sul, mas também nos 

demais estados da Região Sul e também no Estado de São Paulo.  

Muitos desses estudos estão baseados nos primeiros levantamentos feitos na década de 

1960,  servindo estes de base para novas pesquisas, muitas vezes nas mesmas áreas ou em sua 

proximidade, mas com problemática diferente e mais aprofundada. Outros, estão associados 

aos projetos da arqueologia de salvamento, pois ao longo de diversos rios do planalto gaúcho 

existem propostas para a construção de barragens para geração de eletricidade; também em 
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áreas adjacentes se realizam outros tipos de construções, como a abertura ou duplicação de 

estradas, gasodutos e linhas de transmissão de energia elétrica.  

 

1.2 . Informações etnográficas  

   

As sociedades humanas de uma forma geral tiveram o hábito de se fixarem em locais 

propícios à sua sobrevivência. Alguns grupos escolheram áreas montanhosas; outros, os vales 

dos grandes rios ou as planícies, conforme os costumes característicos de cada cultura. Os 

hábitos variam de grupo para grupo. Algumas vezes, o fracionamento de uma cultura, seja por 

motivos geográficos ou sociais, faz com que ocorra um deslocamento de sua área nativa para 

outra e, dependendo das necessidades que possam surgir, promove uma adaptação às novas 

exigências ocasionando assim uma ruptura, e fazendo com que surjam novos hábitos que irão 

diferenciar os dois grupos, o que permaneceu no território antigo e o que migrou para outras 

localidades. 

Para Barth (1998) as questões ligadas a grupos étnicos diferentes e suas respectivas 

fronteiras devem tomar em consideração os seguintes elementos: a fronteira étnica canaliza a 

vida social de cada grupo; o contato entre pessoas de culturas diversas serve para a 

manutenção das fronteiras étnicas entre esses grupos; o contato entre eles promove uma 

estrutura de interação e também insiste na persistência das diferenças culturais. 

No caso das sociedades nativas brasileiras temos a ocorrência deste tipo de situação, 

envolvendo portanto esses elementos. Verificamos a grande variedade de grupos indígenas 

que habitavam os mais variados ecossistemas ao longo do território que hoje encerram as 

fronteiras brasileiras. Dos primeiros contatos com esses grupos no Século XVI com a chegada 

da esquadra de Pedro Alvares Cabral, até fins do Século XIX e, em alguns casos, início do 

Século XX, temos o conhecimento de que havia centenas de tribos espalhadas por todo o 
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território nacional, e que estas possuíam costumes e crenças diversas. Havia, para citar apenas 

alguns exemplos, os grupos ocupantes do litoral, os caçadores das florestas, as tribos 

horticultoras, as comunidades ribeirinhas que viviam da pesca, entre muitas outras. 

A diversidade pode ser real ou apenas nominativa. Como exemplo dessa última, 

temos, através das fontes documentais e bibliográficas, desde o Século XVI, o registro de 

várias denominações que foram utilizadas para designar o grupo étnico que habitava o 

Planalto Meridional brasileiro. Entre elas temos: Guaianá, Coroado, Kamé, Bugres, Botocudo, 

Aweikoma, Aweikoma-Kaingang, Socré ou Shokléng, entre outros. É somente a partir de 

1882 que os grupos do planalto são denominados de Kaingang por Telemaco Borba. Essa 

denominação também foi utilizada pelo Frei Luiz de Cemitille que era missionário 

capuchinho, e pelo Visconde Affonso Escragnolle de Taunay (LAROQUE, 2000). Sabemos 

hoje que todos estes grupos pertencem ao mesmo tronco lingüístico, mas não a uma mesma 

tribo, sendo conhecidos como Jê Meridionais, com cerca de 3 mil anos de existência. São 

considerados uns ramos recentes do tronco Macro-Jê, que possui registros em torno dos 5 a 6 

mil anos, conforme estudos lingüísticos realizados por Urban (1992).  

Segundo este autor, estas tribos pertencentes aos Jê Meridionais teriam se desligado do 

grupo original, ou seja, do tronco Macro-Jê há aproximadamente 3 mil anos, iniciando uma 

migração em direção ao sul do atual território brasileiro. As razões para esta separação e sua 

posterior migração, não nos são conhecidas. O que sabemos através de estudos de relevo e 

geografia é que os grupos Jê, dirigiram-se para as regiões situadas ao sul de seu território 

original, fixando-se em áreas semelhantes ao seu hábitat nativo, ou seja, o Planalto 

Meridional.  

Na  área de ocorrência do tronco lingüístico Macro-Jê original, temos em seu limite 

setentrional a partir do extremo leste do Brasil junto à foz do rio São Francisco, ao longo das 

margens do rio Jurema, uma linha de fronteira. Como limite ocidental de sua expansão temos 
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ao norte os Rikbaktsá, alcançando os Bororo e os Guató e deste até o território dos Ofaié. E 

por fim os limites meridionais que vão desde os Ofaié em direção leste aos Puri, no extremo 

leste do Brasil. Dessa maneira temos um conjunto de povos pertencentes ao tronco lingüístico 

Macro-Jê assentados sob a forma anelar em torno do Brasil central-oriental (URBAN, 1992). 

Como dissemos anteriormente, a partir do Século XVI é verificada no Planalto 

Meridional brasileiro a existência deste grupo étnico, que foi registrada por Gabriel Soares de 

Souza [1587](1983) e pelo viajante inglês Knivet, seu contemporâneo. Simão de Vasconcelos, 

também neste período, faz referência a esse grupo. Um século depois, temos as descrições 

feitas pelos missionários jesuítas Antonio Ruiz de Montoya e Dias Taño a respeito dos 

Guaianá. No Século XVIII são citados em trabalhos do historiador Pedro Lozano.  

Todas estas denominações, como podemos perceber, referem-se ao mesmo grupo 

lingüístico, mas denominam diferentes tribos que se achavam dispersas pelo Planalto 

Meridional brasileiro. Independente de nomenclaturas, a presença destes grupos é relatada nos 

locais onde predomina a Floresta Ombrófila Mista, caracterizada pela presença da Araucaria 

angustifolia, ou em campos adjacentes com as mesmas características. O estabelecimento 

destes grupos se dá nos interflúvios, em áreas longe dos rios, mas próximas a pequenos cursos 

d’água, como arroios ou córregos de águas perenes. 

Seus hábitos são posteriormente descritos em vários trabalhos feitos por Basile Becker 

(1975; 1976a; 1976b; 1985; 1988; 1991a; 1991b e 1995), Basile Becker e Laroque (1999), 

Laroque (2000) e Mabilde (1983 e 1988). Além destes, ainda temos uma significativa 

produção de trabalhos a respeito do índio Kaingang, dos quais podemos destacar os estudos 

de Schaden (1956), Baldus (1968), Simonian (1981), D'Angelis (1983), Hartmann (1984), 

Veiga (1992; 1994 e 2000), Prezia (1994), Zwetsch (1994), Noelli (1998) e Tommasino (1995 

e 2000),  Mota (2000), Silva (2001).  
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Nestes estudos, temos o registro do cotidiano das atividades exercidas nas aldeias 

Kaingang, informações sobre sua dieta alimentar, o número de indivíduos pertencentes ao 

grupo, a divisão em caciques e sub-caciques e seus respectivos territórios, o tamanho e forma 

das casas e extensão da aldeia, até mesmo a divisão das tarefas dentro de cada família e sua 

estruturação dentro do grupo. Os dados etnográficos são abundantes e em algumas situações 

relativamente minuciosos. 

Restringimos nosso estudo ao Planalto Meridional brasileiro, mais especificamente 

trataremos do Planalto Sul-Rio-Grandense e adjacências (encosta e litoral), pois as datações 

obtidas para este espaço são as mais antigas até o momento registradas para a Tradição 

Taquara/Itararé, seu indicador arqueológico. Esse assunto será abordado em detalhes mais 

adiante em capítulo próprio, aqui servindo somente como marco delimitador. 

Começamos nosso estudo pela questão da divisão do território entre os vários caciques 

e sub-caciques, formando diversas aldeias, principalmente durante o Século XIX, estudado 

em especial por Laroque (2000).  

No referido trabalho, o autor aborda a questão das lideranças Kaingang frente ao 

colonizador europeu que penetra em seu espaço territorial fazendo com que sua área original, 

outrora demarcada por limites naturais (rios, vales, matas, etc), seja restringida a espaços 

físicos condicionados ''primeiro pelo governo Colonial e depois o Imperial, efetivados 

principalmente através da abertura de estradas, da imigração alemã e italiana, da Catequese 

jesuítica e capuchinha, dos aldeamentos e das Companhias de Pedestres.'' (LAROQUE, 2000, 

p.7).  

Na obra de Basile Becker ''O Índio Kaingang no Rio Grande do Sul'' (1995) temos 

dados compilados pela autora de outros trabalhos, alguns dos quais listados acima, e que estão 

organizados de maneira a permitir uma boa interpretação de seu conteúdo.  
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A experiência pessoal do engenheiro belga Alphonse Mabilde, através de relatos com 

informações a respeito do índio Kaingang, encontra-se em sua obra ''Apontamentos sobre os 

indígenas selvagens da Nação Coroados das matas da Província do Rio Grande do Sul: 1836–

1866'' (1983). Ainda é possível encontrar outros registros escritos no decorrer da execução de 

diversos serviços prestados ao governo provincial. 

As informações disponibilizadas pelas pesquisas anteriormente citadas, dentre outros 

aspectos, nos informam que os Kaingang, se agrupavam ao redor de um cacique principal ou 

grande chefe, com a divisão em subgrupos cujos membros estavam ligados entre si por laços 

de parentesco. Cada um destes subgrupos era comandado por um sub-cacique, designado pelo 

cacique principal e possuía um território próprio para explorar seus recursos.  

Estudos de casos particulares, citando como exemplo os que foram feitos por Veiga 

(1992) e Tommasino (1995), constatam diferenças entre as várias tribos Kaingang, 

pontuando-as regionalmente e apresentando os seus respectivos grupos de maneira 

segmentada. 

 Utilizando principalmente os apontamentos de Mabilde (1983), a compilação de 

Basile Becker (1995) e a dissertação de mestrado de Luís Fernando Laroque (2000), temos 

suporte para a elaboração de um modelo que possa ser utilizado na compreensão da estrutura 

do grupo indígena Kaingang, no Estado do Rio Grande do Sul, tendo como marco temporal o 

século XIX e como marco geográfico as terras altas do Estado. 



 

 

 

2 O AMBIENTE E SEUS RECURSOS  

 

 

 

O presente capítulo apresenta as características ambientais da região selecionada para 

nossa pesquisa. Os dados apresentados aqui funcionam como indicativo dos recursos que 

poderiam ser utilizados pelos grupos humanos instalados neste ecossistema.  

O ambiente onde encontramos os vestígios arqueológicos pertencentes à tradição 

Taquara e no qual estão inseridas as tribos Kaingang no Estado do Rio Grande do Sul, pode 

ser caracterizado por seu clima considerado como subtropical úmido, com um índice 

pluviométrico de cerca de 2000 mm, com verões geralmente quentes, nos quais a temperatura 

oscila ao redor de 22,3°C podendo chegar aos 40ºC ou mais. No inverno, essas temperaturas 

ficam em torno dos 9,9ºC, ocorrendo em todo o Estado a incidência de geadas. Na região 

serrana, dependendo das condições climáticas, verifica-se a precipitação de neve, ainda que o 

fenômeno seja raro (BELTON, 1994). 

Com relação à morfologia desta área temos que, 

 
o relevo da Região Sul é caracterizado por um conjunto de relevos planálticos que se 
elevam em altitudes com mais de 1000 metros sobre o nível do mar, decrescendo em 
direção oeste, onde corre o rio Paraná nas altitudes de 100 a 300 metros. Com 
abrangência de cerca de ¾ do relevo regional, o mencionado conjunto é denominado 
de Planalto meridional do Brasil e desdobra-se em planaltos que se sucedem de leste 
para oeste, bordejados por escarpas voltadas para o leste, no Paraná, em Santa 
Catarina e no nordeste do Rio Grande do Sul, onde o talude inflete-se para oeste-
sudoeste, fragmentado em altitudes reduzidas, à medida que atinge o centro-sul do 
Estado. (MOREIRA & LIMA, 1977, p.1) 
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Estes autores prosseguem dizendo que: 

Os traços fundamentais do relevo da Região Sul têm suas origens na 
evolução paleogeográfica de uma estrutura de plataforma, na qual o embasamento 
Pré-Cambriano exposto forma a Borda ou margem da Bacia de Sedimentação do 
Paraná cuja extensão transborda dos limites regionais, penetrando pelas Regiões 
Sudeste e Centro-Oeste. (MOREIRA & LIMA, 1977, p.1) 

 

Em linhas gerais, o local selecionado para nossa pesquisa, apresenta-se como uma área 

mais elevada em relação às demais microrregiões do Estado. Possui uma cobertura grossa 

formada por camadas de basalto, sendo sua base composta de arenito. Verifica-se uma 

inclinação em direção oeste a partir da escarpa oriental, fazendo com que suas altitudes 

diminuam gradualmente dos 1300 m logo acima do litoral, até os 100 metros em seu extremo 

oeste. De sua porção leste em direção ao oeste, existe um divisor de águas pouco definido, 

fazendo com que as águas da porção norte escoem através do rio Uruguai/Pelotas e as águas 

concentradas na porção sul deságüem nos rios Jacuí e Ibicuí (BELTON, 1994).1 

Conforme Belton (1994), esta região era originalmente constituída por uma mistura 

bem equilibrada, formada por campos abertos (na maior parte dos terrenos altos entre as 

bacias dos rios), bem como por florestas que cobriam os taludes íngremes da escarpa, além 

dos vales dos rios, podendo também ser encontrados em áreas extensas nas regiões mais altas 

a leste do Estado, e na maior parte da área localizada no extremo norte e no oeste, drenadas 

pelo rio Uruguai.    

A cobertura original do Estado se dividia em mais ou menos 60% de campo e os 40% 

restantes recobertos por florestas, sendo que essa configuração era mista na maior parte do 

Rio Grande do Sul. Temos a presença de matas de galeria em quase todas as áreas próximas 

                                            

1 Ver Figura 3. 
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aos rios. A área de abrangência das florestas no passado já foi maior do que aquela verificada 

nos dias atuais nas terras altas do Estado (BELTON, 1994).2  

Para este autor:  

O Pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia) é a característica mais 
notável das florestas da metade oriental do Planalto, ocorrendo esporadicamente em 
sua porção oeste, praticamente até o rio Uruguai. [...] Estes pinheiros não crescem 
em capões homogêneos, mas estão associados com várias espécies de árvores 
latifoliadas, especialmente da família das mirtáceas e lauráceas. (BELTON, 1994, p. 
23) 

 
 

Segundo Reitz & Klein  

A área do Pinheiro-brasileiro (Araucaria angustifolia) se encontra 
formando agrupamentos densos, principalmente na parte leste e central do Planalto 
sul-brasileiro, abrangendo os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, ocorrendo ainda, como ilhas esparsas, também ao sul do Estado de São Paulo e 
na Serra da Mantiqueira. [...] Além destas áreas, nós temos a sua ocorrência 
registrada no Sul de Minas Gerais e entre as latitudes de 25º 30’ e 27º sul, na 
Província argentina de Missiones. (REITZ & KLEIN, 1966, p.28-29)   

 

Dentro deste contexto, temos ainda uma infinidade de plantas que poderiam fornecer, 

além de subsídios alimentares, matéria-prima para a confecção de arcos, flechas e as fibras 

para a cestaria e confecção de roupas, madeira para a construção de habitações e lenha para o 

fogo, além de ervas com fins medicinais. 

Com relação aos animais localizados neste ambiente e que poderiam servir como fonte 

de alimentação, encontramos mamíferos de pequeno, médio e grande porte, e aves variadas. 

Quanto aos peixes, não nos foi possível fazer um levantamento mais detalhado, mas 

acreditamos que estavam à disposição segundo informações pessoais do biólogo André 

Osorio Rosa {25/05/03}, do Instituto Anchietano de Pesquisas/Unisinos, espécies como a 

traíra (Hoplias malabaricus), o jundiá (Rhandia sp.), a joaninha (Chrenicicla sp.), o pintado 

(Pimelodus sp.), o cará (Cichlidae), entre outros.  

 
 
 

                                            

2 Ver Figura 4. 
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Figura 4: Cobertura vegetal da região sul; Fonte IBGE,1990.



 

 

50

 

Os mamíferos típicos do Planalto Meridional localizado no Estado do Rio Grande do 

Sul, poderiam servir não só como fonte de alimento mas ainda para a fabricação de 

instrumentos e utensílios variados através da utilização da pele, ossos, chifres e cascos.  

Segundo Silva (1984, p.13): ''A fauna mastozoológica do Rio Grande do Sul é 

expressiva, graças à sua privilegiada posição fisiográfica. As 141 espécies já registradas 

perfazem, aproximadamente 35% do total de mamíferos conhecidos no Brasil''. 

Uma constatação importante por parte deste autor: ''A maioria destes animais é de 

hábitos noturnos, o que torna muito difícil observações na natureza, sendo os vestígios 

deixados (pegadas, fezes e outros), os meios mais eficazes para detectar sua presença''. 

(SILVA, 1984, p.13) 

Relacionamos a seguir a ocorrência das espécies animais e vegetais mais comuns 

encontradas na região, das quais encontramos menção de seu uso como alimento, pelos 

grupos indígenas residentes neste local, conforme indica Mabilde (1983). Com isto, 

poderemos ter uma visão mais ampla da diversidade ecológica existente, mapeando a sua 

ocorrência através das estações climáticas ao longo do ano3. 

Iniciando pelas plantas temos uma variedade de espécies que podem ser consumidas 

pelo homem4. Aqui somente listamos as espécies que frutificam em determinada época do 

ano. Devemos nos lembrar que igualmente estavam a disposição dos grupos humanos 

residentes nessa área as plantas com folhas e tubérculos comestíveis. 

Merece destaque o pinhão, fruto5 da araucária (Araucaria angustifolia) por ter sua 

ocorrência generalizada por todo o Planalto Meridional. A época de maturação deste fruto se 

                                            

3 Ver Quadros 2, 3 e 4. 
4 Além de fibras para trabalhos diversos, lenha e material para construção, como indicado anteriormente. 
5 O termo mais correto, utilizado na botânica é semente. Aqui está sendo usado sua terminologia mais 
popularmente difundida. 
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dá entre os meses de abril e junho. Contudo, alguns botânicos6 apontam a existência de pelo 

menos quatro variedades desta planta que fornecem frutos comestíveis, em diversas épocas do 

ano. São elas, a variedade angustifolia, com maturação em abril e maio; a variedade caiova, 

maturando entre junho e julho; a indehiscens de agosto a janeiro, na qual o pinhão não cai da 

pinha; e a variedade sancti josephi, com a maturação em fevereiro e março fechando assim, 

um ciclo em que o pinhão poderia ser obtido o ano todo. Estas indicações são estabelecidas 

por alguns botânicos, entretanto devido ao atual índice de desmatamento, esta diversidade 

torna-se difícil de se observar, mesmo assim, é um indicativo, para inferirmos as fontes de 

alimentação destas populações autóctones (REITZ & KLEIN, 1966).  

Os dados a seguir foram retirados de Reitz (Org.) e são referentes à coleção ''Flora 

ilustrada catarinense'' dos anos de 1966; 1967; 1969; 1970; 1974; 1977a; 1977b e 1983, feitos 

por diferentes pesquisadores. 

O tucum (Bactris setosa) fornece frutos comestíveis, principalmente a amêndoa e a 

polpa, com a qual ainda é possível obter um tipo de licor. Sua maturação ocorre no inverno; 

ainda pode ser extraído do ápice desta planta, um tipo de palmito. Caracteriza-se pela 

abundância de exemplares em sua área de ocorrência. 

O gerivá (Syagrus romanzoffiana), árvore de grande porte, proporciona abundância de  

frutos em duas épocas, uma no verão e outra no outono. A parte consumida é a polpa, sendo a 

amêndoa também muito procurada. Também das folhas novas extrai-se um tipo de palmito. 

Da içara (Euterpe edulis) extrai-se o palmito durante os meses de inverno. Seus frutos 

servem de alimento para a fauna em geral. 

O araçá (Psidium cf. cattleyanum) caracteriza-se por ser uma árvore de pequeno porte 

que proporciona frutos no verão. 

                                            

6 Ver o trabalho de Reitz & Klein, 1966. 
 



   

 

 

 
 
 
 

Quadro 2: Algumas plantas encontradas na área pesquisada.  

 

Nome Científico Nome popular Outono Inverno Primavera Verão 
Araucaria angustifolia var. angustifolia Pinheiro-brasileiro, araucária X    
Araucaria angustifolia var. caiova Pinheiro-caiova, araucária X X   
Araucaria angustifolia var. indehiscens Pinheiro-macaco, araucária  X X X 
Araucaria angustifolia var. sancti josephi Pinheiro-São-José, araucária    X 
Bactris setosa Mart. e Bactris lindmanmiana Tucum  X   
Syagrus romanzoffiana Gerivá X   X 
Euterpe edulis Içara  X   
Psidium cinereum Araçá    X 
Eugenia uniflora Pitanga   X X 
Campomanesia xanthocarpa Guabiroba   X X 
Campomanesia aurea Guabiroba   X X 
Campomanesia littoralis  Guabiroba   X X 
Eugenia involucrata Cereja-do-mato   X X 
Eugenia pyriformis Uvalha    X 
Myrciaria tenella Cambuí-do-brejo   X  
Bromelia antiacantha Banana-do-mato X   X 
Bromelia balansae Banana-do-mato    X 
Ananas bracteatus Gravatá X    
Rollinia sylvatica Araticum X  X X 
Berberis laurina São João   X X 
Allophylus guaraniticus Vacunzeiro   X X 
Allophylus edulis Fruto-de-pomba   X  
Garcinia gardeneriana Bacupari    X 
Acca sellowiana Goiaba-do-campo X   X 

                                                        Fonte: Reitz (Org.) 1967; 1969; 1970; 1974; 1977a; 1977b e 1983; Mabilde,1983; Brack, 1987 e  Záchia, 1997. 
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A pitanga (Eugenia uniflora), que geralmente é uma árvore de médio porte, apresenta 

a maturação dos frutos na primavera e no verão.  

Temos também a guabiroba, representada por três espécies (Campomanesia 

xanthocarpa, Campomanesia aurea e Campomanesia littoralis) que maturam seus frutos nos 

meses que compreendem a primavera e o verão.  

A cereja-do-mato (Eugenia involucrata), árvore de médio porte, tem a maturação dos 

frutos na primavera e verão. 

A uvalha (Eugenia pyriformis) apresenta frutos maduros em abundância no verão. 

O cambuí-do-brejo (Myrciaria tenella), uma árvore de pequeno porte, matura seus 

frutos na primavera. 

Das duas espécies de banana-do-mato, a Bromelia antiacantha tem seus frutos 

maduros no verão e outono; já a Bromelia balansa, apresenta a maturação dos frutos somente 

no verão. 

O gravatá (Ananas bracteatus) é pouco abundante e tem frutos maduros no outono. 

O araticum (Rollinia sylvatica) tem seus frutos maduros na primavera, no verão, sendo 

a época mais abundante nos meses outono. 

O São João (Berberis laurina), arbusto comumente encontrado, proporciona frutos 

maduros na primavera e no verão. 

Em menor freqüência, tem o vacunzeiro (Allophylus guaraniticus), árvore de pequeno 

porte, com frutos comestíveis nos meses de primavera e verão. E também o fruto-de-pomba 

(Allophylus edulis), uma arvoreta, com maturação dos frutos ocorrendo na primavera.  

O bacupari (Garcinia gardneriana), é uma árvore de grande porte que apresenta frutos 

maduros durante o verão. 

A goiaba-do-campo (Acca sellowiana), árvore de pequeno porte, proporciona frutos 

abundantes no verão e no outono.  



 

 

54

 

Outras espécies identificadas na região estudada servem como fonte de alimento para a 

fauna local. São elas:  

A urtiga (Urera baccifera), com frutos maduros no verão e no outono, servindo estes 

principalmente de alimento para as aves. 

O araçá-do-mato (Myrcianthes gigantea) frutifica no verão. É possível que possa ser 

consumido em algumas ocasiões pelo homem. 

A murta (Blepharocalix longipes) é uma árvore abundante e de grande porte; oferece 

boa lenha e seus frutos estão maduros no outono.  

O guamirim, representado principalmente pelos gêneros Eugenia, Gomidesia, 

Myrceugenia e Myrcia, produz boa lenha e frutifica nos meses de primavera e verão.  

O cambuí, pertencente aos gêneros Eugenia, Myrcia e Myrciaria, matura seus frutos 

nos meses de verão e proporciona boa lenha.  

Com relação aos animais, nos valemos de algumas sínteses7 que fornecem boas 

informações, ainda que gerais sobre a fauna do Estado. Estimativas como peso e tamanho, 

além de alguns hábitos, devem servir como indicador do potencial alimentar das várias 

espécies registradas em nossa área de pesquisa, tanto de mamíferos quanto das aves 

levantadas.  

As espécies de mamíferos listadas, estão divididas em dois grupos. No primeiro, 

apontamos aqueles animais que, segundo fontes orais diversas e por meio da comunicação 

pessoal do biólogo André Osorio Rosa {25/05/03}, teriam grande potencial para serem 

caçadas. Já no segundo grupo indicamos as espécies que ocorrem na região e que também 

poderiam ser caçadas, conforme as necessidades das populações ali existentes, ou ainda de 

acordo com tabus culturais destes grupos.   

                                            

7 Ver os trabalhos de Silva (1984) e Coimbra & Rizzini (1988).  
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Os animais apontados nestes dois grupos são encontrados espalhados pela área. O seu 

registro de ocorrência é feito ao longo do ano e todos têm caráter residente no planalto. 

Alguns vagam solitários, ao passo que outros formam bandos de diferentes tamanhos. Seus 

hábitos, em grande parte dos casos, são noturnos ou crepusculares, o que torna difícil a sua 

captura.  

Iniciando o primeiro grupo temos, o gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris); 

animal de porte médio, atinge até 89 cm de comprimento e pode pesar 2,75 kg. Pode ser 

encontrado em ambientes compostos por capoeiras, matas primárias e secundárias, em 

banhados e capões. Seus hábitos são crepusculares e noturnos. É onívoro e vive isolado. 

O tatu-galinha (Dasypus novemcinctus) pode atingir 80 cm de comprimento e chega a 

pesar 8 kg; é encontrado em vários tipos de formação vegetal. Geralmente é verificada sua 

ocorrência no período da noite. Alimenta-se principalmente de insetos, sendo que pequenos 

vertebrados e vegetais também compõem seu cardápio. Tem hábitos solitários.  

O tatu-peludo (Euphractus sexcinctus), atinge cerca de 66 cm de comprimento e pesa 

quase 5 kg. É encontrado em locais arbustivos, nos campos e cerrados, sua alimentação 

consiste de frutos, folhas, pequenas sementes e pequenos animais. Igualmente de hábitos 

solitários.  

O bugio (Alouatta guariba) pode atingir até 1,84 m de comprimento e seu peso varia 

entre 7 e 9 kg. Habita as florestas, alimentando-se de folhas, frutos, sementes pequenas e 

pequenos animais. Este primata possui hábitos diurnos e crepusculares. Reúne-se em 

pequenos grupos. 

A anta (Tapirus terrestris) é um mamífero de grande porte, atingindo 2 m de 

comprimento e pesando cerca de 300 kg. É encontrada em matas fechadas e altas, próximas 

da água. Pode ser avistada durante o dia ou pela noite. Sua alimentação consiste em vegetais e 

geralmente vaga solitária.  É uma espécie fácil de ser caçada. 
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Temos duas espécies de porcos. A primeira é o porco-do-mato-queixada (Tayassu 

pecari). Seu tamanho varia entre 76,5 e 105 cm de comprimento, pode pesar 30 kg. Habita as 

matas densas e úmidas. Alimenta-se de vegetais e outros animais. A segunda espécie de 

porco, corresponde ao porco-cateto (Pecari tajacu) com cerca de 90 cm de comprimento e 20 

kg; vive em florestas altas e alimenta-se principalmente de material vegetal. De hábitos 

crepusculares, ambos formam bandos. 

A família Cervidae é aqui representada por três espécies. São elas: o veado-mateiro 

(Mazama americana) que pode atingir 1,10 m de comprimento e pesar cerca de 16 kg. É 

localizado em matas primárias e altas. Seus hábitos são noturnos e crepusculares. Este animal 

vive isolado. A segunda espécie registrada é o veado-virá (Mazama gouazoubira) que chega a 

pesar até 23 kg e atingir um tamanho de 1,40 m. Vive em locais abertos dentro da mata. É um 

animal de hábitos noturnos e vaga solitário. A terceira espécie é representada pelo veado-

campeiro (Ozotocerus bezoarticus), que atinge 1,45 m e seu peso varia entre 30 e 40 kg. Vive 

em campo aberto. Seus hábitos são noturnos e essa espécie difere das duas primeiras por 

formar pequenos grupos. 

A capivara (Hydrochaeris hydrochaeris) é o maior roedor do mundo, medindo cerca 

de 1,3 metros de comprimento, com o peso oscilando entre 25 a 50 kg. Vive à beira da água, 

alimentando-se de vegetais e plantas aquáticas. Possui hábitos tanto diurnos, quanto noturnos. 

Forma pequenos grupos. 

Por último, temos a paca (Agouti paca), que é um dos maiores roedores do Brasil, com 

cerca de 70 cm de comprimento e pesando até 10 kg, perdendo em tamanho somente para a 

capivara. É encontrada em áreas com vegetação alta, como matas e capoeirões às margens de 

mananciais hídricos. Sua alimentação é composta por diversos vegetais, sendo os frutos destes 

vegetais os seus preferidos. É um animal de hábitos noturnos, que vive solitário. 
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O segundo grupo de animais encontrados na região é formado por espécies de porte 

variado que circulam ao longo do ano pelas terras altas e que conforme comunicação pessoal 

do biólogo André Osorio Rosa {25/0503}, possuem potencial alimentar, tornando-os 

possíveis de serem caçados.  

Iniciamos pela ordem Marsupialia, representada pela cuíca-verdadeira (Philander 

opossum). Seu tamanho oscilando entre 50 a 66 cm de comprimento e pode chegar a pesar 

400 gramas. Habita tanto o ambiente terrestre quanto o arborícola Tem suas atividades no 

período da noite. Alimenta-se de pequenos vertebrados terrestres, artrópodes, moluscos e 

frutos. Vive solitária. 

Os tamanduás que encontramos na região são: o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga 

tridactyla) e o tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla). O primeiro tem cerca de 2,1 m de 

comprimento e pesa entre 18 e 23 kg. Vive em áreas de florestas e cerrados. Alimenta-se de 

insetos. Possui hábitos noturnos, mas algumas vezes pode ser visto durante o dia vagando 

solitário por seu território. A segunda espécie de que temos registro, pode atingir 1,35 m de 

comprimento e pesa cerca de 6 kg. Esse animal possui as mesmas características da espécie 

anterior. 

Os micos (Cebus apella) em média medem 86 cm de comprimento e seu peso oscila 

entre 2 e 4 kg. Vivem no interior das matas, nas copas das árvores mais altas em bandos. 

Alimentam-se de folhas, flores, frutos, ovos e pequenos animais.  

Os carnívoros, ainda dentro desse segundo grupo, apresentam um conjunto bem 

diversificado, distribuído em várias famílias com diferentes espécies. Iniciamos pelo graxaim-

do-mato (Cerdocyon thous), com tamanho entre 1 e 1,12 metros de comprimento e cerca de 5 

kg. Generalista em sua alimentação e essencialmente noturno, é um animal solitário. 

O coati (Nasua nasua) é um animal de porte médio. Alimenta-se de vegetais e animais 

variados. Localiza-se nas florestas de porte alto, tendo suas atividades principalmente durante 
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o dia. Esse animal vive em bandos. Já o mão-pelada (Procyon cancrivorus) difere do 

procionídeo anterior. Seu tamanho varia entre 90 e 110 cm de comprimento e pesa cerca de 8 

kg. Vive perto de rios, banhados e lagos com vegetação cerrada e alta. É um animal de hábitos 

noturnos e solitário.  

A irara (Eira barbara) e o furão (Galictis cuja) representam a mesma família, a dos 

Mustelidae. A primeira tem cerca de 5 kg. Seu tamanho varia entre 98 e 115 cm de 

comprimento. Sua maior ocorrência deve ter sido nas matas da parte norte. Alimenta-se de 

pequenos animais e suas atividades são registradas nas horas crepusculares. Possui hábitos 

solitários. O furão habita as bordas de florestas, capoeiras ou vegetação arbustiva cerrada, 

normalmente à beira de banhados e rios. Alguns autores dizem que forma grupos. 

A família dos felinos está representada, neste levantamento, por cinco espécies 

diferentes. A primeira que destacamos é o puma (Puma concolor), também conhecido como 

sussuarana, onça-pintada e leão-baio. É um animal de grande porte que vive disperso por 

vários ambientes. Seu tamanho oscila entre os 1,6 e 2,3 m de comprimento e pode atingir o 

peso de 60 kg. Sua alimentação é composta desde pequenos roedores até mamíferos de grande 

porte, como capivaras e veados. Possui hábitos solitários. 

A jaguatirica (Leopardus pardalis) junto com a onça (Panthera onca) representam os 

felinos manchados de grande porte que ocorrem no Brasil. A primeira, vive nas florestas 

densas e áreas com vegetação do tipo parque, que ocorrem no Planalto Meridional. O habitat 

da segunda, localiza-se nas florestas úmidas, perto da água. O primeiro felino possui um 

tamanho que varia entre 1,0 a 1,3 metros de comprimento e seu peso está entre 7 e 15 kg. O 

peso do segundo pode variar entre 60 a 130 kg e seu tamanho oscila entre 2,2 a 2,7 metros de 

comprimento. A alimentação da jaguatirica é composta por aves e mamíferos; a da onça, por 

animais como capivaras e jacarés. Ambas têm hábitos solitários. 
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Os dois últimos representantes dos carnívoros, são o gato-do-mato-pequeno 

(Leopardus tigrina) e o gato-maracajá (Leopardus wiedii). Ambos possuem tamanhos e pesos 

similares, que oscilam dos 76 aos 91 cm de comprimento e cerca de 3 kg. Podem ser 

encontrados nas matas, alimentando-se de ratos e aves de pequeno e médio porte. Vivem 

isolados. 

Outros animais que compõem esse segundo grupo: 

O ouriço-cacheiro (Coendou villosus) mede entre 67 e 75 cm de comprimento e seu 

peso varia entre 1,5 e 2 kg. Habita as matas. É muito comum encontrá-lo ao crepúsculo e no 

período da noite. Alimenta-se de frutos e folhas. Vive isolado. 

O rato-das-árvores (Echimys dasythrix), um roedor de médio porte que alimenta-se de 

frutos e folhas verdes. E por último, temos o tapiti (Sylvilagus brasiliensis), que segundo 

informações deveria ser freqüente em áreas de vegetação tipo parque, nas bordas de matas 

fechadas e em cerrados. Sua alimentação inclui uma grande variedade de espécies de vegetais. 

É um animal de hábitos especialmente noturnos.  

Diferente dos mamíferos, para os quais em muitos casos obtivemos dados variados, o 

mesmo não ocorreu com relação às aves. Os registros pesquisados8 a respeito das aves, 

apontam que o seu comportamento não é homogêneo, variando de espécie para espécie. 

Podemos encontrar exemplos de indivíduos com hábitos solitários, outros formando pares e 

por último bandos de tamanhos diversos. Todas estas aves têm caráter residente, isto é, são 

encontradas durante todo o ano nesta região.  

 

 

 

                                            

8 Ver os trabalhos de Sick (1985) e Belton (1994). 
 



 
 
Quadro 3: Alguns animais mamíferos do planalto sul-rio-grandense, encontrados na área pesquisada. Fonte: Silva, 1984. 
 
 

Nome popular Tamanho 
P        M       G  

Hábitos 
Bando  Solitário 

Atividade 
Diurna  Crepuscular  Noturna  

Alimentação 
Herbívoro  Onívoro  Carnívoro  

Gambá-de-orelha-branca            X                    X                        X                  X                              X 
Tatu-galinha            X                    X                                             X                                             X 
Tatu-peludo            X                    X                                             X       X                 X 
Bugio             X        X     X                 X        X                 X 
Anta                      X                     X     X                                      X        X 
Porco-do-mato-queixada                      X     X                        X       X                 X 
Porco-cateto            X     X                             X       X 
Veado-mateiro            X                   X                        X                   X       X 
Veado-virá                      X                   X                                              X       X 
Veado-campeiro                      X     X                                              X       X 
Capivara                      X         X     X                                      X               X 
Paca            X                   X                                              X       X 
Cuíca-verdadeira  X                   X                                              X                            X      
Tamanduá-bandeira                      X                   X                                              X                            X 
Tamanduá-mirim            X                   X                                              X                            X 
Mico   X    X            X                  X 
Graxaim-do-mato            X                   X                                                   X                            X 
Coati            X    X    X        X                  X  
Mão-pelada            X                   X                                               X                            X 
Irara            X                   X                        X                                            X    
Furão            X    X    X                                        X                                            X 
Puma                      X                   X                                               X                                              X         
Jaguatirica            X                   X                                               X                                            X     
Onça                      X                   X                                               X                                            X  
Gato-do-mato-pequeno  X                   X                                               X                                            X 
Gato-maracajá  X                   X                                               X                                            X 
Ouriço-cacheiro            X                   X                            X                     X    X 
Rato-das-árvores  X                   X                                               X        X 
Tapiti  X                    X                                               X    X 
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Quadro 4: Algumas das aves do Planalto Sul-Rio-Grandense encontradas nas áreas 

pesquisada. 

 
Nome popular Tamanho 

P     M    G 
Hábitos 

Bando  Solitário    Par  Grupo Familiar 
Macuco X    X 
Inambuguaçu  X                   X 
Inambuxintã  X    X   
Perdigão   X    X 
Perdiz ou codorna X    X            X  
Marreca-pé-vermelho X     X                         X  
Marreca-pardinha X     X 
Marreca-parda9 X     X 
Araquã  X     X                         X 
Jacu-açu  X     X 
Siriema  X                  X 
Jaçanã  X     X 
Charão  X     X 
Papagaio-peito-roxo X     X          X 
Curicaca X     X                                          X 
Uru X                     X 
Saracura-do-banhado X     X 
Galinhola ou frango-d´água X     X 
Asa-branca ou pombão X     X 
Juriti-pupu X                  X          X 

                                                        Fonte: Sick, 1985; Belton, 1994. 

 

Começamos pelo macuco (Tinamus solitarius), que é um habitante raro de floresta, 

que vive solitário em seu território. 

 O inambuguaçu (Crypturellus obsoletus) vive nas florestas das terras altas e 

ocasionalmente é registrado no litoral e na depressão central no Estado. A fêmea desta espécie 

mede entre 320 a 333 mm e seu peso varia entre 490 e 600 gramas. 

O inambuxintã (Crypturellus tataupa) é localizado mais comumente no extremo norte 

e mais esparsamente na escarpa do planalto. Habita florestas, na borda das matas e em áreas 

de capoeiras. É uma ave solitária. Seu tamanho pode chegar ao 260 mm e o peso oscila entre 

376 e 412 gramas. 

                                            

9 Esta é única espécie cujo registro se dá nos meses de inverno e primavera. 
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O perdigão (Rhynchotus rufescens) é encontrado no nordeste do Estado, em áreas 

altas; no sul e sudeste nos morros; e no oeste nas áreas centrais. Tem hábitos solitários e a 

fêmea mede 415 mm e pesa 900 gramas. 

A perdiz ou codorna (Nothura maculosa) é encontrada em áreas de campos e de 

vegetação baixa. vivendo solitária ou formando pares. A fêmea mede 275 mm e pesa 300 

gramas.  

Três são os tipos de marrecas encontradas na área de pesquisa. A primeira, a marreca-

pé-vermelho (Amazonetta brasiliensis), habita banhados, açudes e lagos com vegetação. 

Forma pares ou bandos pequenos. A segunda espécie é a marreca-pardinha (Anas flavirostris), 

localizada ao norte e nordeste. Seu hábitat é em pequenos lagos nas áreas de campo. Vive em 

bandos de até quinhentos indivíduos ou mais. O macho desta espécie mede 406 mm e pesa 

mais de 400 gramas, e a fêmea mede 375 mm e pesa 374 gramas. A terceira espécie listada, é 

a marreca-parda (Anas georgica). Pode ser encontrada no nordeste do Planalto e na região 

norte. Habita pequenos lagos, açudes e banhados geralmente em terrenos abertos, formando 

bandos. Sua ocorrência é registrada no período de inverno e primavera. 

A araquã (Ortalis motmot) é uma ave normalmente registrada em altitudes inferiores a 

800 metros. Ela habita florestas junto das proximidades de clareiras e capoeiras. Pode ser 

encontrada em pequenos bandos ou em grupos familiares. A fêmea da espécie mede 498 mm 

e o macho pesa 620 gramas. 

O jacu-açu (Penelope obscura) vive em matas secundárias e de galeria, bem como em 

capoeiras e nas áreas que atualmente servem de plantações. Forma pequenos bandos. A fêmea 

atinge 660 mm. 

A siriema (Cariama cristata) é encontrada em áreas de campos aos pares. 

A jaçanã (Jacaca jacana) é registrada em áreas com vegetação aquática. Vive 

geralmente solitária e seus indivíduos medem 250 mm e pesam 155 gramas. 
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O charão (Amazona pretrei) é encontrado no norte e nordeste das terras altas, 

formando grandes bandos. O papagaio-peito-roxo (Amazona vinacea) está no mesmo 

ambiente, só que vive solitário ou forma pares. 

A curicaca (Theristicus caudatus) habita áreas de campos, formando pequenos bandos, 

ou grupos familiares. A fêmea atinge um tamanho de 700 mm e seu peso é de 1550 gramas. 

O uru (Odontophorus capueira) é encontrado ao longo da parte sul da escarpa. Não 

dispomos de maiores informações sobre esta espécie.  

A saracura-do-banhado (Pardirallus sanguinolentus) vive em banhados de diversos 

tamanhos com vegetação abundante, formando bandos. O tamanho médio dos machos desta 

espécie é de 321 mm. 

A galinhola ou frango-d´água (Gallinula chloropus) ocorre em banhados, lagos, lagoas 

pequenas, açudes, preferencialmente com vegetação abundante. Pode ser encontrada também 

em áreas mais secas ao redor destes locais. São encontradas formando bandos com número 

variável de indivíduos.   

A asa-branca ou pombão (Columba picazuro) vive em florestas, nos campos com 

vegetação esparsa e em parques espinilhos. Forma bandos de 200 ou mais indivíduos. O 

macho pode medir 390 mm e chega a pesar 430 gramas. 

A juriti-pupu (Leptotila verreauxi) habita o estrato inferior das matas junto ao chão. É 

encontrada sozinha, ou formando pares, exceção a este comportamento é registrado em áreas 

propícias para a sua alimentação. O macho dessa espécie atinge 300 mm de tamanho e seu 

peso em média fica em torno dos 208 gramas. 

Para finalizarmos este levantamento sobre os recursos disponíveis e seu potencial de 

emprego pelos grupos autóctones, apresentamos ainda algumas informações relacionadas ao 
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solo10, utilizados para possíveis cultivos e matérias-primas utilizadas na confecção de 

instrumentos variados. 

De maneira geral os solos localizados no ''planalto gaúcho'', são de origem basáltica, 

resultantes de derrames de lava durante o período cretáceo, sendo estes os responsáveis pela 

geomorfologia que é verificada nos dias atuais.  

Na região que compreende as terras altas e seu entorno imediato, a encosta, 

verificamos uma certa diversidade na composição dos solos. Uns proporcionam melhores 

condições para cultivos extensivos e outros que comportariam somente pequenas lavouras de 

subsistência. 

Estas condições não estão ligadas somente à variabilidade de nutrientes que 

proporcionam melhores possibilidades de plantio. Giram também em torno das condições de 

relevo e clima, bem como da constituição do terreno; este em algumas áreas apresenta-se mais 

pedregoso, em outras a drenagem natural é insuficiente. 

Os melhores solos para o plantio são os compostos por Terra Roxa Estruturada 

Eutrófica, que se acha bem distribuída entre as regiões geomorfológicas dos Planaltos das 

Araucárias, Missões e Campanha. A seguir temos a Terra Bruna Estruturada intermediária 

para Podzólico Bruno Acinzentado, cuja ocorrência é registrada nas áreas de relevo suave 

ondulado até o forte ondulado; abrange municípios que se encontram em altitudes que giram 

em torno dos 700 m acima do nível do mar e que originalmente eram recobertos pela Floresta 

Ombrófila Mista. Um terceiro tipo com grandes potenciais para o cultivo é o Brunizém 

Avermelhado que ocupa áreas de relevo localizadas nas várzeas dos rios Taquari, Caí, Três 

                                            

10 As informações apresentadas aqui foram retiradas de Geografia do Brasil, v. 2 - Região Sul. Rio de Janeiro: 
IBGE, 1990. 
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Forquilhas e Cadeia, e também é igualmente encontrado espalhado por toda a borda dissecada 

do Planalto das Araucárias e ainda nas áreas de relevo suave do Planalto Sul-Rio-Grandense. 

Os demais tipos de solos apresentam condições inferiores para que se pudesse realizar 

algum tipo de plantio, seja por falta de nutrientes e elevada acidez, seja pela formação do 

relevo, muito acidentado ou extremamente pedregoso. Conta ainda como fator limitante a 

drenagem do solo. 

Na área onde temos maior possibilidade de plantio, e mesmo naquelas em que o 

potencial é menor, podem ser cultivados gêneros como o milho, a batata-doce, a abóbora e o 

amendoim. A melhor época para o plantio destas culturas seria na primavera, sendo sua 

colheita realizada no verão. 

Podemos perceber que os recursos alimentares que estavam à disposição das 

populações que habitavam o planalto, sejam eles pertencentes ao reino animal ou vegetal, 

eram amplos e forneciam muitas possibilidades de exploração, garantindo não só diversidade, 

mas também um certo grau de abundância para a alimentação. Podemos desta forma 

relacionar a circulação pelo território dos grupos ali estabelecidos, com a intenção de um 

melhor manejo destes recursos, como veremos mais adiante. 

Devido a isso, em algumas áreas poderia ser mais abundante a caça; em outras, a 

alimentação talvez fosse baseada na extração de alimentos provenientes na flora local. Em 

ambos os casos ainda temos a probalidade do plantio, como forma complementar de 

alimentação, associada aos outros gêneros mencionados.  

A seguir começamos a tratar de pontos que são fundamentais nesta Dissertação. Estes 

dizem respeito aos dados obtidos através da pesquisa arqueológica e os resultados dos estudos 

etnográficos. Inicialmente, traçamos um panorama a respeito da pré-história das populações 

localizadas no Planalto Meridional brasileiro, dando destaque para as pesquisas feitas no atual 

Estado do Rio Grande do Sul.  


