
 

 

 

 

3 OS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS 

 

 

 

3.1 Os Sítios de Habitação e seus Materiais 

 

Começamos a apresentar e caracterizar os sítios arqueológicos que encontramos no 

Planalto Meridional1, localizado no Estado do Rio Grande do Sul. Delimitamos espacialmente 

esta área, como um ponto central do nosso estudo. Inicialmente, faremos uma caracterização 

do ambiente2 onde estão localizados os sítios arqueológicos pertencentes à tradição Taquara.  

De uma forma geral, os sítios arqueológicos da tradição Taquara localizados no 

Planalto Meridional, são encontrados em locais onde predomina a Floresta Ombrófila Mista, 

caracterizada pela presença de Araucaria angustifolia, ou em campos adjacentes com as 

mesmas características morfológicas. A ocorrência dos sítios se dá nos interflúvios, em áreas 

afastadas dos rios, mas próximas a pequenos cursos d’água, como arroios ou córregos de 

águas perenes3. 

Temos vestígios de ocupação desta tradição ainda em áreas da Floresta Ombrófila 

Densa e Floresta Estacional Semidecídua e Decídua, localizados na encosta e no litoral 

atlântico.  

                                                
1 As áreas adjacentes tanto na encosta, quanto no litoral, serão citadas neste trabalho de forma pontual, sem nos 
aprofundarmos em demasia nos dados concernentes a estas áreas. 
2 Para uma descrição mais detalhada, consultar o Capítulo 2: ''O Ambiente e seus Recursos''. 
3 Ver Figura 5. 
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Geograficamente, os sítios arqueológicos correspondentes a esta tradição são 

registrados desde o sul de São Paulo até a encosta sul do Planalto Meridional no Rio Grande 

do Sul, do litoral atlântico do Paraná, de Santa Catarina e do norte do Rio Grande do Sul até a 

Província argentina de Missiones. 

As pesquisas executadas até o momento, foram realizadas na região do Planalto 

Meridional, na encosta deste e no litoral do Estado do Rio Grande do Sul. Especificamente na 

área do planalto, os estudos abrangem os municípios de Bom Jesus, São Francisco de Paula, 

Marcelino Ramos, Caxias do Sul, Ana Rech, Flores da Cunha, Vacaria, Esmeralda, Pinhal da 

Serra, Tenente Portela e São José dos Ausentes. Em outros municípios como André da Rocha, 

Nova Prata e São Marcos, também, temos registro de sítios arqueológicos ligados à tradição 

Taquara4. Na encosta do planalto5 temos pesquisas realizadas nos municípios de Lajeado, 

Santa Cruz do Sul, São Sebastião do Caí e Taquara. No litoral6 as pesquisas revelam a 

ocorrência de sítios superficiais localizados na região norte desta área, entre os municípios de 

Quintão e Torres7.  

Dentro do espaço geográfico acima demarcado (excetuando o litoral e as partes menos 

elevadas da encosta), temos a ocorrência de sítios arqueológicos compostos por ''casas 

subterrâneas''; aterros; abrigos-sob-rocha, na maioria das vezes utilizados como cemitério; 

espaços entaipados; sítios superficiais, que podem ser vestígios de aldeias, sítios para 

obtenção de matérias-primas ou locais de captação de recursos alimentares.  

As ''casas subterrâneas'', em sua maioria estão localizadas nas encostas das colinas, 

quase sempre próximos ao topo destas, próximas ou mesmo dentro de capões de mata, a 

distâncias não muito grandes de pequenos cursos d’água, como nascentes ou arroios. Na 

maioria das vezes, este tipo de sítio encontra-se composto por várias destas estruturas, com 

                                                
4 Para maiores informações, ver Goldmeier, 1983. 
5 Maiores informações, podem ser encontradas em Miller, 1967, Mentz Ribeiro 1975, 1980 e Mentz Ribeiro & 
Silveira, 1979. 
6 Consultar Rogge, et al. 1997. 
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dimensões variadas, sendo estando estas entre 2 e 18 m de diâmetro e com uma profundidade 

que oscila dos 0,10 m a 6 m, para as ''casas'' com formato circular. Já para as estruturas com 

formato elíptico estas medidas ficam entre 2,90 x 3,60 m e 19,60 x 22,10 m de tamanho e sua 

profundidade é de 0,20 m podendo atingir os 4,80 m. Em alguns casos existe a associação 

entre ''casas'', montículos e abrigos-sob-rocha. 

Com relação aos abrigos-sob-rocha, quase sempre, se situam em paredões de difícil 

acesso, sendo compostos por aberturas de dimensões reduzidas, com pouco espaço interior e 

com uma queda d’água geralmente ocorrendo próxima à abertura destes abrigos. 

Os aterros ou montículos bem como os espaços entaipados, ocorrem em menor 

número. No começo das pesquisas os estudiosos acreditavam que estas construções seriam 

sepulturas de caciques mas, com o desenvolver dos trabalhos, chegou-se à conclusão de que 

estes acúmulos são na verdade, a terra retirada do interior das ''casas subterrâneas'', quando as 

mesmas estavam em processo de construção, conforme verificado nos trabalhos feitos por 

Schmitz e equipe, durante as escavações no município de Vacaria, RS. 

Nos trabalhos da equipe do Instituto Anchietano de Pesquisas/Unisinos, coordenados 

por Pedro Ignácio Schmitz, esta constatação pôde ser observada. Em alguns casos a terra do 

interior das estruturas era utilizada para nivelar uma das bordas da ''casa subterrânea'', em 

outros, era amontoada a certa distância das demais ''casas'' formando com isto, os montículos 

(SCHMITZ & ROGGE, 2001; 2002, relatório de campo). 

Exceção a isto, talvez a única registrada até o momento no Estado, encontramos em 

Copé, Saldanha & Cabral (2002, p.132). Neste trabalho temos o seguinte relato: ''[...] o 

montículo central certamente foi utilizado para encerrar os restos de fogueiras onde foi 

realizada a cremação de ossos, ligando a estrutura com uma função funerária.''  

Referente aos espaços entaipados, temos a seguinte descrição:  

                                                                                                                                                   
7 Ver Figura 6. 



Figura 6: Municípios gaúchos pesquisados no planalto, na encosta e litoral.

Cidades pesquisadas:
Planalto
1 Bom Jesus;
2 São José dos Ausentes;
3 Vacaria;
4 Flores da Cunha;
5 Caxias do Sul;
6 Ana Rech;
7 São Francisco de Paula;
8 São Marcos;
9 Nova Prata;
10André da Rocha;

11Esmeralda;
12Pinhal da Serra;
13Marcelino Ramos;
14Tenente Portela;
15Porto Lucena;
Encosta da serra
16Lajeado;
17Santa Cruz;
18São Sebastião do Caí;
19Taquara;
Litoral
20Torres;
21Quintão.
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Um fato curioso e ainda inédito são dois cordões de terra, lá chamados 
'camalões', que ocorrem paralelos numa distância de 30 m um do outro e circundam, 
pelo lado Sul, numa distância de uns 500 m, a elevação, onde se encontra a casa 
subterrânea, que tomamos por referência. Guardam o paralelismo mesmo quando, 
num ângulo perfeito de 90°, dobram para o Norte, descendo em direção a um riacho. 
Atualmente apresentam-se com 1,50 m de largura e 0,50 m de altura. A uns 80 anos 
o local era mato, o que vem a dificultar mais a interpretação do fenômeno, que se 
repete na fazenda do Sr. Carlos Kramer da Fonseca, junto a duas casas subterrâneas 
(a nove quilôm de Bom Jesus). (LAZAROTTO, et al, 1971, p.80) 

 

Segundo Copé, Saldanha e Cabral, este tipo de sítio arqueológico poderia estar ligado 

a locais com funções cerimoniais ou seriam habitações protegidas por uma paliçada. Contudo, 

a pesquisadora devido à carência de trabalhos sistemáticos neste tipo de sítio, bem como a sua 

difícil localização nas áreas de pesquisa, transforma em hipótese as interpretações que possam 

ser atribuídas a estes sítios arqueológicos (COPÉ, SALDANHA & CABRAL, 2002). 

Com relação aos demais tipos de sítios, ainda são necessárias um maior volume de 

pesquisas, pois os sítios superficiais, que podem corresponder a antigas aldeias, e ainda os 

sítios destinados a obtenção de matérias-primas ou captação de recursos alimentares, são 

difíceis de serem encontrados e identificados8.  

Além dos sítios como tais, referimo-nos também à sua cerâmica e aos artefatos líticos 

encontrados nas áreas pesquisadas, que abrangem o planalto, a encosta das terras altas e o 

litoral do Estado.    

Conforme escrevem Schmitz, et al. (1988, p.54): 

 
A cerâmica, considerada como um artesanato claramente utilitário, para 

uso no fogo, como atesta a localização nos fogões e a cobertura com fuligem, é 
constituída de recipientes pequenos de formas simples e sem apêndices. A decoração 
que se encontra na maior parte dos exemplares costuma ser regular, mas o 
acabamento geral do vasilhame não é cuidadoso. Os fragmentos não são abundantes 
em nenhum sítio. 

   
 

Esta cerâmica, apresenta uma tonalidade que vai do marrom, ao pardo e, em alguns 

casos, cinza. O tratamento é feito através do alisamento, tanto interno, quanto externo. A parte 

externa, geralmente após ser alisada, recebe algum tipo de decoração, que pode ter elementos 
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caracterizados por alinhamentos horizontais ou verticais, de forma homogênea, tendo menos 

freqüentemente uma distribuição irregular. A decoração cobre o vasilhame desde o lábio até 

junto da base, apresentando marcas como os ponteados, os ungulados, os pinçados, os 

estampados ou carimbados; além destes, temos ainda a impressão de cestaria, esteira, trançado 

ou corda, que podem ser emoldurados tanto, junto da borda quanto da base por elementos 

pinçados. Raramente encontra-se a combinação destes elementos decorativos no mesmo 

vasilhame (SCHMITZ, et al. 1988).  

Quanto à forma destes recipientes, eles compõem-se predominantemente de 

vasilhames com bordas simples ou infletidas e bases convexas ou aplanadas, sendo raros os 

casos de vasilhames que poderiam ser compostos, mesclando estes elementos entre si. 

Podemos ainda, destacar a espessura das paredes dos vasilhames,  que ficam entre 0,5 e 1,3 

centím; às vezes são encontradas bases reforçadas (SCHMITZ, et al. 1988)9.  

Com relação às formas produzidas e às decorações verificadas, elas são patrimônio de 

toda a tradição, ao passo que as diferenças encontradas no tamanho e em detalhes do formato, 

bem como na disposição ou freqüência da decoração, servem para distinguir as fases que 

compõem a tradição Taquara, como foram relacionadas anteriormente. 

Completando estas informações, temos a descrição de Mentz Ribeiro (1999-2000), 

para a cerâmica da tradição Taquara. Segundo este autor: 

 
A cerâmica da Tradição Taquara é confeccionada pelas técnicas do 

modelado e acordelado, apresenta um mau cozimento e o antiplástico predominante 
é o arenoso fino ou médio. As vasilhas sem decoração predominam, alcançando 100 
% em alguns casos; entre as decoradas destacamos a ponteada (vários tipos), incisa 
zonal (zigue-zague) ou gradeado no meio da peça), pinçada, ungulada, impressão de 
cestaria, de corda, de malha, carimbada, digitada, pintada de vermelho. As formas 
mais comuns são a cilíndrica, meia-esfera, esfera, meia-calota, meia-elipse-
horizontal, cônica, com bases arredondadas; os contornos apresentam-se simples, 
inflectidos e compostos. São observados casos de perfuração circular próximo ao 
lábio. O tamanho das vasilhas encontra-se entre 5 e 38 cm de boca, predominando 
entre 8 e 16 cm; a altura varia, predominantemente, entre as mesmas dimensões até 
quase o dobro da boca. A espessura das paredes varia entre 2 a 18 mm, 
predominando entre 6 e 10 mm. (MENTZ RIBEIRO, 1999-2000, p.18) 

                                                                                                                                                   
8 Ver trabalho de Copé, Saldanha & Cabral, 2002. 
9 Ver Figuras 7, 8 e 9. 



5 cmO



Figura 8: Cerâmica da tradição Taquara, formas do Litoral. (Fonte: Schmitz, 1988, p.61).



Figura 9: Cerâmica da tradição Taquara, formas do planalto. (Fonte: Schmitz, 1988, p.62)
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Já o material lítico que está associado à tradição Taquara, não apresenta muitas 

diferenças sendo esteticamente composto por peças com acabamento grosseiro, conforme o 

seguinte registro:  

O material lítico dos sítios por nós visitados não era muito rico, mas 
também não muito pobre. As peças mais bonitas haviam sido recolhidas pelos 
proprietários e podiam ser vistas nas suas casas. Eram principalmente lâminas de 
machados completamente polidas e mãos de pilão, cilíndricas ou poliédricas, cujo 
comprimento excepcionalmente chegava a 90 cm. (SCHMITZ, et al. 1988, p.65) 

 
 
 

Para confecção destes instrumentos, a matéria-prima utilizada com maior freqüência 

era o basalto, sendo o quartzo cristalino, registrado com certa abundância e a calcedônia em 

menor escala. O arenito silicificado aparece muito raramente, sendo mais constante sua 

ocorrência, nos sítios arqueológicos localizados no litoral.  

Os instrumentos líticos na maioria das vezes, são compostos por machados e mãos de 

pilão, feitos em basalto e trabalhados através do polimento. Porém o mais comum era o 

lascamento unipolar. A partir desta técnica, talhadores eram produzidos através da retirada de 

algumas lascas em ambas as faces da extremidade de um seixo alongado10.  

Outros instrumentos poderiam ser elaborados com a utilização de lascas mais grossas 

e/ou grandes, podendo obter-se talhadores, raspadores, enxós, enxadas ou cavadeiras. 

 Algum bordo regular e cortante igualmente poderia ser utilizado sem transformação, 

para cortar ou alisar. Sabe-se do registro de pequenos seixos de basalto, que sem 

transformação intencional, foram usados como percutores uni e bipolares além de apoios para 

a percussão. Algumas lascas também poderiam ser usadas para esta finalidade. Existem 

também as colunas de basalto, de formas prismáticas ou poliédricas, que talvez servissem 

como mãos de pilão, ou como suportes para quebrar caroços de frutas; se tinham bordo 

cortante eram usadas para cortar e raspar.  

                                                
10 Ver Figuras 10, 11, 12 e 13. 





Figura 11: Instrumentos líticos, formas do Planalto. (Fonte: Schmitz, et al, 2002, p.95).





Figura 13: Instrumentos líticos, formas do Planalto. (Fonte: Schmitz, et al, 2002, p.97).
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Outros tipos de instrumentos poderiam ser obtidos, através da utilização dos cristais de 

quartzo, e da calcedônia, que por sua dureza, produzem gumes cortantes que poderiam servir 

de navalhas para corte de carne e couro, e para pequenas tarefas cotidianas variadas. 

 É perceptível que apesar de poucos os instrumentos confeccionados pelos grupos 

humanos pertencentes à tradição Taquara, destinavam-se a atividades específicas. Por 

exemplo, os percutores parecem estar mais ligados ao retalhamento da pedra; ao passo que as 

mãos de pilão evidenciam utilização para o esmagamento de frutos, como o pinhão; os 

talhadores por sua vez, ao corte e transformação da madeira; as lascas trabalhadas, além de 

outras atividades, podiam estar ligadas ao manuseio do movimento de terra nas aldeias e nas 

roças de que provavelmente dispunham estes indígenas. 

 

 3.2 A Datação 

 

Um dos pontos mais importantes para a pesquisa arqueológica é, sem dúvida, a 

datação referente à ocupação de cada sítio arqueológico. Através dela conseguimos 

estabelecer a seqüência de ocupação e permanência de um grupo em uma área específica; com 

ela também é possível fazer correlações entre várias áreas. A pesquisa feita nas terras altas do 

Estado, até o presente momento, forneceu poucas datas, pois, os trabalhos realizados muitas 

vezes não consistiram em estudos mais elaborados, tendo o pesquisador feito somente uma 

descrição sumária da localização e composição do sítio. Contudo, as datas que foram obtidas 

através do processo de datação por Carbono 1411 (C14), nos fornecem dados que podem servir 

para a elaboração de um primeiro quadro da ocupação e dispersão humana nesta região.  

Em termos de datações obtidas pelo método do C14, os registros mais antigos para os 

sítios arqueológicos estudados remontam ao século II de nossa era, os mais recentes atingem o 

                                                
11 Para maiores informações a este respeito, ver Renfrew & Bahn, 1993; Martínez, 1994.  
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final do século XVI, ou em alguns casos o século XIX. Através destas datas, pode-se 

estabelecer uma cronologia da ocupação da tradição Taquara não somente no Planalto 

Meridional, mas também na encosta e em alguns sítios do litoral.  

As terras altas figuram como foco irradiador da tradição Taquara, no Estado do Rio 

Grande do Sul, pois as datações obtidas nesta área são as mais recuadas cronologicamente. 

 

Quadro 5: Datas de C14 e TL para os sítios da tradição Taquara no Rio Grande do Sul. 
  

 
 

Data não 
calibrada 

(AP) 

Sigla do 
laboratório 

Local Sigla do sítio Data calibrada 
(2 sigma) 

Fase 

2180 ± 40 Beta-166587 Bom Jesus RS-AN-03 casa C cam 3 a.C. 380-160 Guatambu 

1810 ± 85 SI- 813 Bom Jesus RS-P-12 d.C.  122-443 Guatambu 

1520 ± 90 SI-607 Caxias do Sul RS-40 Casa B d.C. 415-723 Taquara 

 1515 ± 105 SI-805 S. Franc. de Paula RS-A-2 53-59 cm d.C. 382-781 Taquara 

1480 ± 70 SI-603 Caxias do Sul RS-37/127 casa A d.C. 529-726 Taquara 

1385 ± 95 SI-806 S. Franc. de Paula RS-A-2 65-70 cm  d.C. 542-898 Taquara 

 1380 ± 110 SI-414 Sapiranga RS-S-282  d.C. 539-905 Taquara 

 1330 ± 100 SI-605 Caxias do Sul RS-37/127 Casa B d.C. 616-982 Taquara 

1300 ± 70 SI-601 Passo Fundo RS-PF-01 casa sub d.C. 661-901 Guatambu 

1190 ± 100 SI-409 Taquara RS-S-61 sítio superf d.C. 672-1042 Taquara 

1140 ± 40 SI-602 Caxias do Sul RS-37/127 mont base d.C. 890-1020 Taquara 

1000 ± 40 Beta-166588 Bom Jesus  RS-AN-03 mont cam 3 d.C. 990-1160 Guatambu 

970 ± 95 SI-808 S. Franc.de Paula RS-A-2 75-77 cm d.C. 976-1281 Taquara 

960 ± 60 Beta-153841 Caxias do Sul RS-37/127 casa 9 d.C. 993-1236 Taquara 

950± 80 SI-812 Bom Jesus RS-P-27 d.C. 1016-1275 Guatambu 

950± 72 LVD 624 Vacaria RS-A-27 casa 3 d.C. 1051 Guatambu 

915 ± 145 SI-4066 Santa Cruz do Sul RS-RP-164b casa B d.C. 892-1331 Taquara 

870 ± 60 Beta-144247 Vacaria RS-A-27 mont base d.C. 1150-1279 Guatambu 

870 ± 50 Beta-144244 Vacaria RS-A-27 casa 6/ 80-100cm d.C. 1151-1278 Guatambu 

840 ± 60 SI-606 Caxias do Sul RS-37/127 casa B  d.C. 1155-1300 Taquara 

830± 64 LVD 623 Vacaria RS-A-27 jan C2002a d.C. 1171 Guatambu 

830 ± 60 SI-598 Tenente Portela RS-VZ-43 sítio superf d.C. 1156-1302 Taquaruçu 

745 ± 65 Si-1198 S. S. do Caí RS-C-14 abrigo d.C. 1218-1334 Taquara 
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Continuação do Quadro 5. 

723±55 LVD 625 Vacaria RS-A-27 casa 3 d.C. 1278 Guatambu 

710 ± 60 Beta-178090 Vacaria RS-A-29 casa 16 d.C. 1224-1402 Guatambu 

700 ± 60 SI-2343 S. J. dos Ausentes RS-A-8 d.C. 1266-1409 Guatambu 

680 ± 80 Beta-153842  Vacaria RS-A-29 casa 1 d.C. 1238-1425 Guatambu 

650 ± 55 SI-6563 Esmeralda RS-PE-28a  100-110 cm d.C. 1285-1411 Guatambu 

635 ± 45 SI-6561 Esmeralda RS-PE-26a 50-60 cm d.C. 1295-1410 Guatambu 

630 ± 205 SI-1201 S. S. do Caí RS-C-12 abrigo d.C. 1017-1682 Taquara 

630 ± 70 SI-604 Caxias do Sul RS-37/127 mont/55cm d.C. 1288-1437 Taquara 

620 ± 90 SI-608 Caxias do Sul RS-68 casa sub d.C. 1261-1485 Taquara 

550± 40 Beta-166585 Bom Jesus  RS-AN-03 casa C cam 3  d.C. 1310-1430 Guatambu 

520 ± 60 Beta-144245 Vacaria RS-A-27 casa 2 piso  d.C.1381-1495 Guatambu 

465 ± 40 SI-6558 Esmeralda RS-PE-10a  120 cm d.C. 1409-1517 Guatambu 

420 ± 55 SI-6562 Esmeralda RS-PE-28a 40-50  d.C. 1430-1533 Guatambu 

400 ± 100 SI-600 Porto Lucena RS-VZ-25 sítio superf d.C. 1397-1683 Taquaruçu 

390 ± 50 SI-6556 Esmeralda RS-PE-10a 10-20 cm d.C. 1536-1637 Guatambu 

386± 31 LVD 627 Vacaria RS-A-27 casa 5 d.C. 1615 Guatambu 

380 ± 60 Beta-153843 Vacaria RS-A-29  casa 3 d.C. 1442-1645 Guatambu 

370 ± 50 Beta-178089 Vacaria RS-A-29 casa 12 d.C. 1440-1654 Guatambu 

370 ± 50 Beta-166584 Bom Jesus RS-AN-03 casa A   d.C. 1430-1650 Guatambu 

355 ± 50 SI-6559 Esmeralda RS-PE-10b 20-30 cm d.C. 1455-1649 Guatambu 

348± 30 LVD621 Vacaria RS-A-27 casa 1 d.C. 1653 Guatambu 

166± 15 LVD 620 Vacaria RS-A-27 casa 4 d.C. 1835 Guatambu 

160 ± 70 SI-599 Tenente Portela RS-VZ-44 sítio superf d.C. 1790-1955 Taquaruçu 

80 ± 50 Beta 166586 Bom Jesus RS-AN-03 casa C cam 2 d.C. 1673-1955 Guatambu 

40 ± 60 Beta-144243 Vacaria RS-A-27 casa 7 d.C. 1804-1936  Guatambu 

30 ± 50 Beta-144246 Vacaria RS-A-27 casa 2  30-40 cm d.C. 1809-1925 Guatambu 

 

 

O quadro cronológico acima foi elaborado com base nas informações retiradas dos 

trabalhos de Miller, 1971; Mentz Ribeiro & Ribeiro, 1985; Schmitz, et al. 1988 e 2002; 

Schmitz, 2000, 2003 (diário de campo); Schmitz & Rogge, 2001; e Copé & Saldanha, 2002. 

Utilizamos para sua formulação, esquemas de calibração retirados da tese de doutorado de 

Astolfo Gomes de Mello Araújo, 2001. Exceção a isto fez-se com relação às datas fornecidas 
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por Copé & Saldanha, em cujo trabalho as datas já possuíam calibração. O mesmo foi feito 

com as datas obtidas através do método de Termoluminescência, comentadas mais adiante. 

Tentativamente, englobamos as fases Giruá, Erveiras, Caí e Guabiju, respectivamente nas 

fases Taquaruçu, Taquara e Guatambu como será explicado mais adiante12.  

A calibração consiste no estabelecimento de uma relação entre a datação 

radiocarbônica (C14) obtida e a data de nosso calendário. O cálculo é feito através de um 

programa de computador disponível gratuitamente na Internet, chamado ''CALIB'', disponível 

em:  (http://depts.washington.edu/qil/calib). 

Uma consideração sobre as datas referentes à fase Guatambu apresentadas na tabela 

acima: as duas datações mais antigas, ambas para o município de Bom Jesus, situam-se fora 

da linha temporal estabelecida para esta fase.  

 A primeira data, de 2180 ± 40 A.P.., correspondente ao terceiro século antes de nossa 

era, foi divulgada por Copé & Saldanha (2002) e refletiria, segundo seus autores, uma 

ocupação muita antiga do sítio arqueológico RS-AN-03. Os demais registros para este sítio, 

estão situados entre os séculos X, XIV, XV e XVII. Este caso em particular, conforme 

apontam os pesquisadores encarregados, requer uma investigação, mais aprofundada.  

Esta data, foi obtida a partir de uma amostra de carvão retirada da base da ocupação 

situada na terceira camada arqueológica identificada pelos pesquisadores, na estrutura 

chamada de ''casa C''. Nesta mesma estrutura, foi retirada outra amostra, igualmente de carvão 

e que corresponde aos níveis finais da ocupação; a data em questão estabelece o século XIV 

de nossa era como marco delimitador da ocupação nesta ''casa subterrânea'' (COPÉ & 

SALDANHA, 2002). Comparando as duas, percebemos que existe um período de 

aproximadamente 1630 anos entre a primeira data, que corresponderia à primeira ocupação ou 

construção da estrutura e a segunda data que representa o fim da camada arqueológica. Este 

                                                
12 Ver Figuras 14, 15, 16 e 17. 
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registro não se coaduna com a data de 1000 ± 40 A.P. que marca a base do montículo no qual 

foi acumulada a terra ao escavar a ''casa''. 

A outra data de 1810 ± 85 A.P., que demarcaria o século II de nossa era, foi publicada 

por Schmitz & Brochado (1972). Na ocasião de sua divulgação acreditava-se que esta era a 

data mais antiga para  a tradição Taquara, com a fase Guatambu como pioneira desta. Com o 

avanço das pesquisas, verificou-se que a datação não seguia o restante da cronologia para esta 

fase.  

Outro método para realizar datações, referentes à antigüidade de sítios arqueológicos,  

é conhecido como Termoluminescência13 (TL). A TL baseia-se em um processo físico-

químico utilizado para materiais silicosos, como por exemplo o quartzo contido na cerâmica 

que sofreram algum tipo de aquecimento intencional. Este tipo de datação apesar de ser já 

conhecido dos arqueólogos, tem sido pouco utilizado e, mesmo nos casos em que é aplicado 

os pesquisadores o consideram com certa cautela, pois muitas vezes datas de um mesmo sítio 

arqueológico e localizadas nos mesmos níveis de coleta, feitas com C14, diferem das obtidas 

pela TL.  

Amostras de cerâmica para datação pelo método de Termoluminescência, retiradas 

sem os devidos cuidados podem sofrer uma variabilidade entre si. Para exemplificar a 

observação acima, reproduzimos o quadro de datações por TL feitas por Afonso & Morais 

(2002), em pesquisa realizada na  região do rio Ribeira de Iguape, no Estado de São Paulo14.  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 Para maiores informações a este respeito, ver Renfrew & Bahn, 1993; Martínez, 1994. 
14 Ver Quadro 6. 
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                                  Figura 15: Datas da fase Taquara  

 
                                  Figura 16: Datas da fase Guatambu 

                        Figura 17: Datas da fase Taquaruçu 
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Quadro 6: Datas de TL, para os sítios da tradição Taquara em São Paulo. 

 
 

Amostra Dose equivalente  
ou paleodose (Gy) 

Dose atual  
(10-6 Gy/ano) 

Idade (anos) 

Sedimentos 19,90 2600 7700 ± 600 
Fragmento lítico, 

lascamento térmico 
5 2300 2200 ± 200 

Fragmento lítico 
queimado 

3,30 ± 0,17  2600 ± 130 1270 ± 100 

Sedimentos 2,29 ± 0,11 2600 ± 150 800 ± 100  
 

 

Segundo Afonso & Morais (2002, p.162): 

 
As datações mais antigas foram obtidas de sedimentos e lasca térmica 

superficiais; as mais recentes foram obtidas através de amostras em profundidade 
durante a elaboração de trincheiras. Consideram-se mais confiáveis pela análise do 
contexto arqueológico regional e pelo maior cuidado na coleta de amostras as 
datações de 1270 ± 100 anos para o lítico queimado que fazia parte de uma estrutura 
de combustão e 800 ± 100 anos para os sedimentos, obtidos com  o auxílio de um 
tubo de plástico abaixo da estrutura.  

 
  
 

 Várias amostras de cerâmica foram retiradas e enviadas para a datação  pelo método 

de Termoluminescência, do sítio arqueológico RS-A-27, localizado no município de Vacaria. 

As datas obtidas com este método, podem ser visualizadas no Quadro 7. 

  

Quadro 7: Datas de TL do sítio RS-A-27. 
 
 
 

Sigla Procedência 
da amostra  

Amostra Código 
do LVD 

DA 
(µGy/ano) 

P(Gy) Idade  
(anos A.P.) 

RS-A-27 Casa 4 Anchieta 4 620 1.813 ± 42 0,30 ± 0,02 166 ± 15 
RS-A-27 Casa 1 Anchieta 5 621 1.813 ± 42 0,63 ± 0,04 348± 30 
RS-A-27 Jan C2002a• Anchieta 7 623 1.813 ± 42 1,50± 0,08 830± 64 
RS-A-27 Casa 3 Anchieta 8 624 1.813 ± 42 1,72± 0,09 950± 72 
RS-A-27 Casa 3 Anchieta 9 625 1.813 ± 42 1,31± 0,07 723±55 
RS-A-27 Casa 5 Anchieta 11 627 (1.813 ± 42) 0,70± 0,04 386± 31 

 

                                                
• Jan C2002a• , esta referência quer dizer Janela do conjunto C, feita no ano de 2002, quadrante A. 
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Como a calibração deste tipo de amostra ainda não é consenso entre os pesquisadores, 

para fazermos uma aproximação destes dados com as datações feitas pelo método do C14, nos 

valemos das datas apontadas na tabela acima no item Idade (anos A.P.), e as subtraímos do 

ano de 2001, ano em que foram feitas. Esta metodologia foi proposta pelo orientador de nossa 

pesquisa: com isto obtivemos as seguintes datas, apresentadas no Quadro 8.  

 

Quadro 8: Datas de TL calibradas do sítio RS-A-27 
 
 
 

Sigla Procedência da 
amostra 

Código do LVD Idade 
 (anos A.P.) 

Idade  
(anos d.C.) 

RS-A-27 Casa 4 620 166 ± 15 1835 
RS-A-27 Casa 1 621 348± 30 1653 
RS-A-27 Jan C2002a 623 830± 64 1171 
RS-A-27 Casa 3 624 950± 72 1051 
RS-A-27 Casa 3 625 723±55 1278 
RS-A-27 Casa 5 627 386± 31 1615 

 
 
 

Com estas datas, e as obtidas através do método de C14, podemos fazer uma correlação 

entre ambas e estabelecer uma cronologia de ocupação para o sítio RS-A-27 (conforme vemos 

no Quadro 9), que foi o mais densamente trabalhado até o momento pela equipe do Instituto 

Anchietano de Pesquisas/Unisinos.  

 

Quadro 9: Datas de C14 e TL do sítio RS-A-27. 
 
 
 

Sigla Procedência da 
amostra 

Amostra  Idade (anos d.C.) 

RS-A-27 Casa 3 LVD 624 1051 
RS-A-27 Montículo Beta-144247 1150-1279 
RS-A-27 Jan C2002a LVD 623 1171 
RS-A-27 Casa 3 LVD 625 1278 
RS-A-27 Casa 6 Beta-144244 1151-1278 

RS-A-27 Casa 2 Beta-144245 1381-1495 

RS-A-27 Casa 5 LVD 627 1615 
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Continuação do Quadro 9. 
RS-A-27 Casa 1 LVD 621 1653 

RS-A-27 Casa 4 LVD 620 1835 

RS-A-27 Casa 2a Beta-144246 1809-1925 

RS-A-27 Casa 7 Beta-144243 1804-1936  

 

 

Neste sítio arqueológico, através da observação da variabilidade de datações obtidas 

pelos métodos de TL e C14, podemos perceber que houve vários períodos de ocupação. 

Podemos correlacionar como sendo partes constituintes do primeiro período desta ocupação, a 

''casa'' 3, uma área no lado sul desta e o montículo resultante sua construção, mais a casa 6; a 

''casa'' 2, marca o segundo período de ocupação; o terceiro período é representado pelas 

''casas'' 1 e 5; o quarto período engloba as ''casas'' 4 e 7, além da reocupação de ''casa'' 2. Para 

nós, isto reflete uma circulação dos habitantes no território. Hipoteticamente podemos supor 

que se trata de uma circulação, baseada na obtenção de recursos alimentares, esta questão será 

retomada mais adiante. 

 

 

3.3 A Deposição dos Mortos  

 

Parte integrante da cultura da tradição Taquara, são seus sepultamentos encontrados no 

interior de pequenos abrigos-sob-rocha. Geralmente estes abrigos estão localizados em áreas 

de difícil acesso, situados em paredões de rocha basáltica, tanto na encosta, quanto no topo do 

planalto. Próxima, mas mais comumente ao lado da entrada dos abrigos, na maioria das vezes, 

existe algum tipo de queda d’água.  
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Em suas pesquisas no planalto do Estado do Rio Grande do Sul, Miller (1971) 

encontrou e registrou alguns destes abrigos-sob-rocha, associando estes sítios de sepultamento 

à fase Guatambu. Segundo este autor: 

 
Apesar da perturbação e depredação dos enterramentos, as evidências 

foram suficientes para constatar-se que eram do tipo atêrro, entrando na sua 
formação, terra e restos vegetais de xaxim, fôlhas de taquara e capim. Pequenos 
blocos de pedra circundavam os aterros que eram alongados (máximo 70 x 180 cm e 
mínimo 60 x 30 cm) e baixos. (MILLER, 1971, p. 45) 

 

O trabalho desenvolvido por Miller, refere-se a um abrigo-sob-rocha (sítio RS-A-8), 

em uma área próxima à cidade de Bom Jesus, chamado de Gruta do Matemático. 

Conforme a descrição, este abrigo-sob-rocha fica próximo de um rio que é tributário 

de um curso d’água de maior porte, o rio Monjolo, que é afluente do rio das Antas. Próximo à 

entrada do abrigo existe uma queda d’água e o acesso até ele é bastante difícil (MILLER, 

1971). 

Apesar de possuir um espaço considerável, a parte que demonstra ter sido utilizada 

possui uma largura de 40 m, 9 m de profundidade e uma altura que oscila entre 1,30 e 2,10 m, 

sendo o teto inclinado em direção ao seu fundo (MILLER, 1971).   

Neste mesmo local, outro grupo de pesquisadores sob a coordenação de Danilo 

Lazzarotto, também realizaram algumas intervenções. Durante as pesquisas, foram 

encontrados fragmentos de cerâmica; cascas de pinhão, evidenciando seu cozimento e seu 

posterior consumo; sabugos de milho, alguns inteiros e outros quebrados, também palha de 

milho; taquaras cortadas provavelmente utilizadas para a confecção de cestaria, na opinião 

dos pesquisadores; carvão; além de fragmentos de ossos e dentes humanos (LAZZAROTTO, et 

al. 1971).  
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Com relação aos restos humanos, os proprietários das terras, revelaram que deveriam 

ter existido, no local, em torno de quinze esqueletos15, e que devido à ação antrópica, muitos 

deles principalmente os crânios, haviam sido retirados por pessoas que estiveram 

anteriormente no abrigo. Ainda conforme os dados publicados, o interior do abrigo-sob-rocha 

achava-se bastante perturbado, com pedras soltas que muito provavelmente se desprenderam 

do teto (LAZZAROTTO, et al. 1971).  

Referente também a este tipo de sítio arqueológico, com pesquisas mais aprofundadas, 

temos o abrigo-sob-rocha (sítio RS-A-28) localizado e estudado pela equipe do Instituto 

Anchietano de Pesquisas/Unisinos, no município de Vacaria, RS.  

Este sítio arqueológico, localiza-se no topo da escarpa do vale formado pelo arroio 

Boa Vista, em um paredão basáltico, com as peculiaridades já mencionadas para estas 

estruturas. É composto por três pequenos abrigos, cujas entradas não possuem mais do que 

1,20 m de altura. O maior deles possui aproximadamente 6 m de largura e uma profundidade 

de 8 m e foi denominado pelos pesquisadores de ''gruta B''; a ''gruta A'' apresenta-se com 4 m 

de largura e 5 m de profundidade; e a ''gruta C'' tem 2 m de largura e 3 m de profundidade. Foi 

localizada ainda, entre a ''gruta C'' e a queda d’água, uma pequena saliência onde estava um 

aglomerado de ossos humanos, um pouco abaixo da plataforma que existe na frente deste 

conjunto arqueológico junto ao paredão basáltico (KREVER & HAUBERT, 2001).  

O interior destes abrigos-sob-rocha estava repleto de ossos humanos, inteiros ou 

fragmentados dispersos pelo chão, não restando mais nenhum esqueleto em ordem anatômica 

e também com a falta dos respectivos crânios. A descrição completa deste estudo está em 

Krever & Haubert, 2001.  

No município de São Sebastião do Caí, trabalhos realizados entre dezembro de 1969 e 

maio de 1970 por Pedro Augusto Mentz Ribeiro, na localidade conhecida como Virador, 

                                                
15 Posteriormente, descobriu-se que eram 54 indivíduos depositados nestes local.Comunicação pessoal de 
Fabiana Haubert {30/06/03], bióloga do Instituto Anchietano de Pesquisas/Unisinos.   
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revelaram diversos vestígios arqueológicos, além da existência de sepultamentos associados à 

tradição Taquara em dois dos três abrigos-sob-rocha pesquisados, conhecidos como Virador I, 

II e III (MENTZ RIBEIRO, 1975).  

Dos três abrigos-sob-rocha (sítio RS-A-12) estudados, foi nos abrigos conhecidos 

como Virador I e Virador II, que se localizaram os restos humanos, além de materiais 

pertencentes à tradição Taquara, restos de fogueiras e resíduos de alimentação. 

O Virador I apresenta as seguintes características; possui 39,70 m de comprimento, 

por 10,60 m de profundidade, atingindo uma altura de 8,50 m; foram encontrados vários ossos 

espalhados e um sepultamento. O Virador II tem 17,20 m de comprimento e uma 

profundidade de 6 m; sua altura oscila entre os 0,90 m em sua porção direita e os 3,10 m na 

parte esquerda. O Virador III possui 15,50 m de comprimento por 3,20 m de profundidade, 

com altura em torno dos 3 m; de igual maneira havia ossos esparsos e oito sepultamentos 

divididos em dois conjuntos. No primeiro conjunto foram identificados 2 adultos (um 

masculino e outro feminino) e 2 crianças. No segundo conjunto havia 1 adulto (do sexo 

feminino) e 2 crianças (MENTZ RIBEIRO, 1975).       

No município de Esmeralda, durante a fase de levantamentos, Mentz Ribeiro & 

Ribeiro (1985), registraram a ocorrência de três cavernas e dois abrigos-sob-rocha. Entretanto, 

relatam não ter encontrado vestígio arqueológico nestes locais, e segundo a avaliação dos 

pesquisadores, também não encontraram condições para a realização de qualquer corte 

estratigráfico que pudesse fornecer algum material arqueológico. A única informação a 

respeito de materiais ou algum sepultamento, foi dada pelo proprietário das terras. Segundo o 

relato dos autores, temos que,  

 
foram encontrados dois sepultamentos, estendidos, lado a lado, sobre uma esteira de 
taquara. Um dos descobridores andava com um crânio, na cidade de Esmeralda, 
assustando outras pessoas. Também fora encontrado um 'cálice' (vaso?) no seu 
interior, conforme outro depoimento. Todo este material estava na superfície.  
(MENTZ RIBEIRO & RIBEIRO, 1985, p.61-62) 
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Durante outra pesquisa, sob a coordenação de Pedro Augusto Mentz Ribeiro, a equipe 

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

(CEPA/UNISC), realizou estudos arqueológicos nos municípios de São José dos Ausentes e 

Bom Jesus, registrando vários outros sítios arqueológicos e entre eles, estavam uma caverna e 

um abrigo-sob-rocha, com que se amplia o número de trabalhos realizados na região.  

Conforme o registro da pesquisa, no abrigo-sob-rocha realizou-se uma coleta 

superficial, resultando no recolhimento de ossos humanos como dentes, maxilar, fêmur, sacro, 

fíbula, entre outros, e ossos de animais além de um fragmento de cerâmica com decoração 

simples. Sua abertura é voltada para o noroeste e possui as seguintes dimensões: 6 m de 

largura, 3,5 m de profundidade e 3 m de altura (MENTZ RIBEIRO, et al. 1994).  

Em comunicação pessoal da bióloga Fabiana Haubert {30/06/03} que atua junto ao 

Instituto Achietano de Pesquisas/Unisinos, obtivemos os seguintes dados referentes a alguns 

abrigos-sob-rocha pesquisados; na gruta do Matemático, sítio RS-A-8, foram depositados no 

mínimo 54 indivíduos(o número inicial fornecidos pelos moradores era 19), sendo 27 adultos, 

14 crianças e 7 lactentes. No sítio RS-P-01, Morro da Igreja na cidade de Bom Jesus, existem 

no mínimo 53 indivíduos, divididos em  36 adultos, 2 adultos jovens, 6 jovens, 7 crianças e 2 

lactentes. No sítio RS-A-28, conhecido como Perau das cabeças e localizado no município de 

Vacaria, foram encontrados 65 indivíduos; destes, 46 eram adultos, 2 adultos jovens, 5 jovens, 

10 crianças e 2 lactentes. 

Temos ainda a descrição de um abrigo que foi pesquisado por Mentz Ribeiro (1971), 

mas que não teve publicados os resultados. Retiramos da ficha de registro que se encontra no 

Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul-MARSUL, as seguintes informações: sítio 

arqueológico RS-A-24, Dirceu Borges, localizado na cidade de São Francisco de Paula. 

Composto por dois abrigos, denominados de Gruta A, dimensões ilegíveis na ficha, e Gruta B, 

com 20,40 m de largura, 8,22 m de profundidade e 2,60 m de altura. Existem no mínimo 140 
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indivíduos, sendo que 102 são adultos, 1 adulto jovem, 14 jovens, 17 crianças e 6 lactentes, 

segundo as informações orais da bióloga Fabiana Haubert {30/06/03}.     

Recentemente em trabalhos apresentados por Copé, Saldanha & Cabral (2002), bem 

como consta no relatório da Scentia Ambiental & Itaconsult (2002), temos que os 

enterramentos registrados em sítios da tradição Taquara localizados mais a norte do Estado do 

Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, foram feitos sob a forma de montículos. 

Conforme destacam Copé, Saldanha & Cabral (2002, p. 132) ''[...] o montículo central 

certamente foi utilizado para encerrar os restos de fogueiras onde foi realizada a cremação de 

ossos, ligando a estrutura com uma função funerária.'' Os dados retirados do relatório 

produzidos pela Scentia Ambiental & Itaconsult (2002) sobre os trabalhos feitos para a 

implantação da Usina Hidrelétrica Barra Grande, localizada no rio Pelotas que faz divisa com 

o Estado do Rio Grande do Sul, são similares. 

No caso catarinense, temos a formação de um anel circular em volta do montículo, 

uma descrição parecida pode ser encontrada LAZZAROTTO, et al. 197116.  

Extraímos a seguinte seqüência descritiva do referido relatório: 

 
A partir da porção de uma estrutura de combustão localizada na 

extremidade do poço teste “A”, no montículo central, resolveu-se delimitar e escavar 
outras 03 quadrículas, [...] Seguindo o sentido anti-horário, estas foram nomeadas de 
PT”D”, PT”E” e PT”F”. (p. 25); 

Na quadrícula PT”D”, no nível 10-20cm surgiram os primeiros vestígios 
de fragmentos de ossos [...] e vários cacos cerâmicos que sugeriam ser da mesma 
vasilha, de porte pequeno. [...]Estes estavam localizados abaixo de uma grande raiz 
[...], que provavelmente foi a causadora de sua fragmentação, pois cresceu sobre os 
mesmos. (SCENTIA AMBIENTAL & ITACONSULT, 2002, p. 25) 

 
No nível 20-30cm, foi evidenciada uma mancha escura com carvão, sobre 

fragmentos de ossos humanos, alguns longos e outros chatos [...]. Estes 
correspondiam provavelmente a partes do crânio. [...] observou-se que os ossos 
estavam dispersos em uma área maior, provavelmente espalhados pela árvore que 
crescera sobre eles. A fogueira possuía 80cm de diâmetro, ocupando quase toda a 
área da quadrícula PT”D” (ver anexo VIII). [...] Devido à grande quantidade, muitos 
foram coletados por concentrações, tentando-se reunir os fragmentos de um mesmo 
osso partido. (p. 27); 

À medida que foi sendo aprofundada a escavação, ficou evidente tratar-se 
de uma estrutura de combustão funerária. Os ossos se concentraram sob uma 
fogueira com espessura de 20cm e profundidade máxima de 40cm. Não foi possível 

                                                
16 Um trecho está citado neste trabalho, nas páginas anteriores. 
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definir se tratava de sepultamento de um indivíduo ou mais. Cabe ressaltar que os 
ossos não estavam articulados e nem inteiros. Não havia uma disposição, 
assemelhando-se a um “amontoado de restos de ossos carbonizados. (p. 27); 

Os fragmentos cerâmicos localizados junto aos ossos foram remontados 
em laboratório, resultando em duas vasilhas de pequenas dimensões. A primeira tem  

forma de uma pequena cuia com abertura restringida, altura de 8cm e 
diâmetro de boca de 6,5cm. A segunda tem forma de meia calota, semelhante a uma 
tigela e boca aberta. Havia também um tortual de fuso cerâmico. Poderiam tratar-se 
de peças de acompanhamento funerário. (SCENTIA AMBIENTAL & 
ITACONSULT, 2002, p. 27) 

 
 

Existem semelhanças entre estes achados: nas áreas onde são registradas estas 

ocorrências, não é verificada a presença de abrigos-sob-rocha; somente um registro para a 

pesquisa da UHE Barra Grande, mas no interior deste abrigo foram encontrados vestígios de 

ocupação, na forma de fogueira e fragmentos cerâmicos e material lítico (SCENTIA 

AMBIENTAL & ITACONSULT, 2002). 

 

3.4 O Padrão Cultural da Tradição Taquara 

 

Podemos elaborar um quadro cultural para a tradição Taquara no Estado do Rio 

Grande do Sul, a partir das informações apresentadas. Ressaltamos porém que outros estudos 

devem completar os dados aqui relacionados, pois estes não esgotam de forma alguma as 

questões referentes à tradição Taquara. Atualmente diversas pesquisas estão em andamento e 

seus resultados poderão ampliar o conhecimento de que já dispomos.  

Os trabalhos feitos durante a realização do PRONAPA e de outros executados entre a 

década de 1970 e meados de 1990, concentraram-se mais na localização e registro dos sítios 

arqueológicos. As atividades desenvolvidas restringem-se a alguns cortes, para a verificação 

de seu conteúdo material e a coletas de superfície. Exceção a esta realidade, foram as 

pesquisas referidas anteriormente, neste capítulo. Outros estudos, apenas registraram a 

ocorrência de tais sítios como o trabalho feito por Maria José Reis (1980) que realizou o 
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levantamento e medição de ''casas subterrâneas'' no planalto catarinense, nos atuais 

municípios de Lages e Chapecó.17 E também Erika Robran..... 

A pesquisa realizada por Mentz Ribeiro e equipe, nos anos de 1980, no município de 

Santa Cruz do Sul e seus arredores, pode ser destacada como outra exceção aos estudos 

desenvolvidos a respeito da tradição Taquara. 

Os trabalhos consistiram na escavação de duas ''casas subterrâneas'', uma delas 

medindo 4,15 m de diâmetro maior e 4 m de diâmetro menor com 2,35 m de profundidade; a 

outra possuía 6,50 m de diâmetro maior e 5,25 m em sua parte menor e apresentava uma 

profundidade de 1,85 m. Além deste tipo de vestígio arqueológico, também foram 

identificados sítios superficiais e, segundo notícias dos informantes locais, havia também 

galerias subterrâneas na área (MENTZ RIBIERO, 1980 E 1983; MENTZ RIBEIRO & SILVEIRA, 

1979). 

O material cerâmico encontrado nestes sítios possui uma similaridade tal com a 

cerâmica da fase Taquara que, caso fosse misturada a esta, dificilmente se conseguiria fazer a 

distinção. Outra questão apontada, refere-se ao material lítico que se destacava devido à 

disponibilidade de matéria-prima no local (SCHMITZ, 1988). 

A partir do ano de 1998, sob a coordenação de Pedro Ignácio Schmitz, a equipe do 

Instituto Anchietano de Pesquisas/Unisinos, iniciou as atividades de levantamento e 

identificação de sítios arqueológicos no município de Vacaria. Como resultado, foram 

identificados mais dezenove locais onde atestou-se a presença do elemento humano 

representante da tradição Taquara, com sua cultura material, além dos dois sítios 

arqueológicos e do abrigo-sob-rocha já registrados anteriormente no ano de 1994.  

Como proposta de trabalho, além do levantamento e identificação, foram realizadas 

pequenas sondagens em alguns dos sítios, para a verificação de seu conteúdo arqueológico, 

para que se pudesse selecionar as áreas mais propícias à intervenção arqueológica. Foram 

                                                
17 As informações completas deste trabalho estão em Reis (1980). 
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escolhidos os sítios arqueológicos RS-A-27 e RS-A-29, ambos compostos por ''casas 

subterrâneas'' com presença de montículos e o sítio RS-A-28, um abrigo-sob-rocha localizado 

próximo aos dois sítios18, já descrito anteriormente.  

Baseados nos dados referentes às datações, podemos destacar aspectos como a 

localização geográfica de cada fase e o ambiente no qual estão inseridas. Iniciando pela fase 

Taquara, a área de abrangência estende-se do litoral, até a encosta do planalto e algumas áreas 

no topo das terras altas. No litoral os sítios arqueológicos apresentam-se na forma de 

''concheiros'' e sítios superficiais. Na encosta, localizados nas partes baixas estão os sítios 

superficiais e nas partes mais elevadas as ''casas subterrâneas''. Os sítios encontrados no topo 

do planalto, tem como característica principal, a ocorrência de ''casas subterrâneas''. Tanto na 

encosta, quanto no topo do Planalto Meridional localizado no Estado, associados às ''casas 

subterrâneas'', encontramos os montículos e os abrigos sob rocha. 

Com relação ao ambiente, temos o predomínio da Floresta Estacional Semidecidual, 

em sua vertente leste do Planalto sul-rio-grandense, recobrindo áreas de litologia arenítica e 

basáltica do Cretáceo. Junto a esta, está a Floresta Estacional Decidual, ocorrendo em sua 

maior parte, na Serra Geral e patamares próximos, no trecho que se situa desde a sua extrema 

ocorrência, a oeste, até o vale do Caí, a leste. Com pouca representatividade no Estado temos 

ainda, os sítios arqueológicos inseridos na Floresta Ombrófila Densa. No litoral, encontramos 

as áreas com Formações Pioneiras, situadas predominantemente nas Planícies Costeiras 

Interna e Externa, onde ocorrem depósitos sedimentares pouco consolidadas do Terciário e 

depósitos sedimentares coluviais, lagunares, eólicos e aluvionares do Quaternário (IBGE, 

1986).  

Já, os sítios arqueológicos pertencentes à fase Guatambu, encontram-se no topo do 

planalto. São compostos por ''casas subterrâneas'' e montículos associados a estas. Um outro 

tipo de sítio arqueológico encontrado nesta área, apresenta-se na forma de abrigos-sob-rocha, 

                                                
18 Para maiores informações ver Schmitz, et al. 2002. 
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utilizados como cemitério pelos grupos da região, e ainda, pesquisas mais recentes, 

verificaram a existência de sítios superficiais, completando o padrão de assentamento.  

Os vestígios arqueológicos que correspondem à fase Guatambu, são encontrados na 

região de ocorrência da Floresta Ombrófila Mista, situada em sua maior parte, no Planalto das 

Araucárias e na porção leste do Planalto das Missões, em altitudes de cerca de 500 a 1000 m 

acima do nível do mar, predominantemente sobre basaltos e efusivas ácidas associadas do 

Juracretáceo. E em alguns casos, sua ocorrência é verificada junto à Floresta Ombrófila 

Densa. (IBGE, 1986). 

Mais distante geograficamente das duas primeiras fases da tradição Taquara, está a 

fase Taquaruçu que caracteriza-se por ser composta de sítios superficiais, próximos ao rio 

Uruguai e sobre coxilhas de ondulação suave. Os sítios arqueológicos pertencentes a esta fase 

são em número reduzido, totalizando seis destes sítios arqueológicos pouco espessos e com 

pouco material (MILLER, 1969). 

A  área onde é registrada a fase Taquaruçu tem o predomínio da Floresta Estacional 

Decidual que também é encontrada no Planalto das Missões, com uma altitude média inferior 

à do Planalto das Araucárias, mais precisamente no vale do rio Ijuí. O relevo da região 

apresenta-se sob formas homogêneas do tipo coxilha, seu substrato geológico é composto por 

rochas dos períodos Jurássico e Cretáceo, sendo este coberto com um fina capa de sedimentos 

do Terciário de ocorrência restrita (IBGE, 1986).  

A cerâmica é o marco de diferenciação principal entre as três fases estabelecidas. De 

uma forma geral, os vestígios arqueológicos representados pelos cacos de cerâmica 

encontrados nos sítios arqueológicos pertencentes à tradição Taquara, apresentam muitas 

similaridades. Contudo, podemos perceber algumas peculiaridades nesta cerâmica.   
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A fase Taquara conforme os registros19, se caracteriza pela confecção de pequenos 

potes e tigelas utilitárias com altura máxima de 20 cm. Possuem a aparência de um cilindro, 

com uma das extremidades arredondada e a base levemente aplanada. A dureza, segundo a 

escala de Mohs, varia entre 3 e 4. Todas as peças são bem acabadas e ao contrário do que é 

registrado nas outras fases, os vasilhames decorados são muitos freqüentes, cobrindo a 

decoração geralmente todo o recipiente de maneira uniforme.  

A decoração encontrada é composta de ponteados simples, arrastados, múltiplos, 

ungulados verticais e horizontais, pinçados, impressões de corda, malha e cestaria, aplicados 

mamiformes, incisos e outros. Às vezes, estes elementos são encontrados combinados no 

mesmo recipiente. Também são distinguidos dois tipos de pasta, a mais freqüente caracteriza-

se por ser fina, homogênea, não friável e de  constituição arenítica. A outra, encontrada no 

litoral de Torres, é bem mais friável e menos homogênea e contém em sua pasta muitos 

fragmentos de quartzo e ágata.       

Uma pequena consideração, com relação à inclusão das fases  Caí e Erveiras na fase 

Taquara, diz respeito as interpretações feitas por Schmitz e Basile Becker (1991), que se 

basearam nos dados fornecidos pelos responsáveis das pesquisas. 

Schmitz e Basile Becker descrevem esta fase como sendo caracterizada, por: ''[...] 

rápidos acampamentos em abrigos dos vales do rio Caí e Sinos, um deles com sepultamentos, 

que pela quantidade muito pequena de material possivelmente seja apenas sinomímia da fase 

Taquara ocupante de toda esta região.'' (SCHMITZ & BASILE BECKER, 1991, p.77). 

A cerâmica atribuída a esta fase, é proveniente da escavação de dois abrigos-sob-

rocha, localizados no município de São Sebastião do Caí, por Pedro Augusto Mentz Ribeiro 

na localidade conhecida como Virador20 e é composta por dois tipos de decoração, a pinçada e 

a ungulada (tangente em linha). Seu antiplástico é bastante arenoso, com finos grânulos de 

                                                
19 Para maiores informações, ver Schmitz, 1988; além de uma caracterização geral de cada uma das fases, pode 
ser encontrada a referência do trabalho de outros pesquisadores a este respeito. 
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calcedônia amarelada e cristais de quartzo, e mais raramente grânulos de hematita. A pasta 

apresenta-se mais ou menos uniforme, a dureza seguindo a escala de Mohs, para a cerâmica 

com decoração pinçada, atinge 3,5, enquanto que na cerâmica com decoração ungulada, esta 

varia entre 3, 5 e 4. 

A forma característica para a cerâmica com decoração pinçada, é a cilíndrica com a 

base arredondada ou com fundo levemente aplanado, as bordas são diretas e apresentam 

reforço externo, com abertura entre 11 e 14 cm.  

Já na cerâmica com decoração ungulada, não foi possível estabelecer as formas, pois 

não foram encontradas bordas ou bases, mas se presume que possuam as mesmas 

características, segundo Mentz Ribeiro (1975). A pasta e a superfície contém as mesmas 

características que a cerâmica pinçada e sua dureza varia entre 3,5 e 4, com o predomínio 

desta última na escala de Mohs e possui uma coloração alaranjada.   

Com relação à fase Erveiras, ''a cerâmica  é tão semelhante à da fase Taquara que, 

misturada, seria difícil de separar pela decoração.'' (SCHMITZ & BASILE BECKER, 1991, 

p.78). Possui dois tipos de antiplásitco, um com denominação de areia média e outro argilo-

arenoso. Em sua composição são encontrados grânulos de calcedônia, quartzo e também 

hematita, possuindo uma cor marrom alaranjada. A dureza desta cerâmica varia entre 3 e 4 da 

escala de Mohs.  

A decoração é variada, contendo exemplares de ponteados, digitados, marcas de 

cestaria impressa, cerâmica simples (sem decoração) e ainda outros fragmentos que devido a 

erosão, não puderam ser classificados. 

Os potes ou tigelas, possuem igualmente formas variadas, sendo estes constituídos por 

vasos em formato de meia esfera, esfera, ovóide, ou cilíndrico, com contornos infletidos e 

simples. As bordas são extrovertidas ou verticais, diretas e com reforço externo. Em média os 

                                                                                                                                                   
20 Maiores informações sobre este trabalho, ver item 3.3 ''A deposição dos Mortos'', neste capítulo. 
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tamanhos destes utensílios variam entre 12 a 18,5 cm de boca e com uma altura média em 

torno dos 12,3 cm.     

O material cerâmico recolhido nos sítios da fase Guatambu, apresenta vasilhas em 

formas de potes ou tigelas que podiam ter 40 cm de altura, sendo, geralmente de dimensões 

pequenas. Foi possível identificar que eram produzidas por técnicas anelar, roletada e 

modelada. Já para a cerâmica da fase Taquara esta identificação, é menos precisa. A quase 

totalidade dos cacos encontrados e registrados, apresenta a superfície externa polida, bem 

como a superfície interna, que às vezes aparece recoberta por um engobe vermelho não muito 

uniforme. Uma pequena porcentagem desta cerâmica é decorada, geralmente formando uma 

faixa no meio do corpo da peça com impressões em ziguezague, incisões paralelas e/ou 

cruzadas, estampado denteado, pinçado, ungulado e ponteado. Alguns recipientes apresentam 

sinais de possuírem asa, ou algum tipo de alça ou ainda furos, destinados provavelmente à sua 

suspensão, para uso no fogo. 

O antiplástico com que foi produzida esta cerâmica, apresenta grãos de ágata e de 

quartzo, e misturados em sua superfície e na pasta, grãos de hematita. Por ser abundante, o 

antiplástico confere a esta cerâmica um aspecto arenoso, sendo este muito visível quando as 

cacos estão erodidos. Possui uma textura compacta e não friável. A dureza destes recipientes 

varia de 3 a 4 na escala de Mohs. A coloração oscila entre  o cinza escuro, quase negro, 

passando ainda, por várias tonalidades de pardo ao alaranjado. Na face externa a cor escura é 

predominante, e na parte interna é clara, podendo ocorrer o contrário. A cerâmica com 

decoração apresenta-se toda escura. 

Em linhas gerais, as formas desta cerâmica podem ser classificadas em três tipos, um 

primeiro compreende tigelas alisadas de bordos diretos ou infletidos, extrovertidos ou 

introvertidos, com ou sem brunidura na parte externa do  recipiente; o segundo conjunto é 

composto de potes verticais também apresentando brunidura ou não, de bordos com 
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predominância infletida; o terceiro tipo apresenta potes ou tigelas com acabamento plástico 

em sua superfície externa (SCHMITZ, et al. 2002).   

Mentz Ribeiro & Ribeiro (1985), descrevem da seguinte forma a fase Guabiju, que 

está anexada tentativamente, à fase Guatambu:  

 
Registramos o seguinte material: 2.470 fragmentos de cerâmica da 

Tradição Taquara (simples e decorada: ponteada, incisa, cestaria impressa, pinçada, 
ungulada, malha impressa, impressão de corda, carimbada, digitada e mista). A 
cerâmica simples foi a mais popular na quase totalidade dos sítios. A técnica do 
modelado, antiplástico arenoso, forma semi-esférica, contorno simples, espessura 
das paredes entre 5 e 8 mm e abertura entre 8 e 16 cm marcam as características 
desta cerâmica.'' (MENTZ RIBEIRO & RIBEIRO apud, SCHMITZ, 1988, p.84) 

 
 

A cerâmica pertencente à fase Taquaruçu, está representada pelo material recolhido 

em quatro sítios arqueológicos nas proximidades do rio Uruguai. Apresenta uma cerâmica 

quase que totalmente isenta de decoração; em sua maior parte é lisa e polida, o alisamento é 

bem feito e com boa queima, que proporciona a esta cerâmica uma coloração sépia. O negro 

polido, embora em porcentagens bem inferiores ao sépia escuro polido, também é encontrado. 

Os vasilhames, geralmente são pequenos, em forma de potes e tigelas, podendo atingir até 39 

centím de altura, sendo a maior parte somente alisados. Uma pequena quantidade destes vasos 

tem a superfície externa decorada com ponteado, ponteado-arrastado e aplicado. Ocorrem 

alguns apêndices, que foram interpretados como sendo fragmentos de asas ou pezinhos, bem 

como diminutos pássaros (MILLER, 1969; SCHMITZ, 1988).  

A pasta para a confecção desta cerâmica, possui uma textura compacta e uniforme. Em 

sua composição são encontrados grânulos de hematita, basalto e quartzo moídos, além de 

materiais vegetais e de areia visíveis na superfície dos cacos.  As formas encontradas variam 

entre a ovóide, a cônica, a esférica, em meia-calota e cilíndrica, sendo que a maioria dos 

vasilhames apresenta fundo plano. O lábio caracteriza-se por ser redondo e em casos raros 

aparece como apontado (MILLER, 1969). 
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Com relação à fase Giruá, esta foi desmembrada por Miller (1969) da fase Taquaruçu 

e conta com apenas dois sítios arqueológicos com pouco material.  

Conforme este autor, ''os cacos são pouco numerosos e compõe-se por pinçado, 

ponteado e simples. O tempero dos cacos simples assemelha-se muito ao tempero fino, areno-

quartzoso da cerâmica Taquaruçu.'' (MILLER, 1969, p.38). Por isso, a anexamos a esta fase. 

A respeito das questões ligadas aos sepultamentos, conforme descrevemos mais acima, 

os cemitérios utilizados pelos indígenas pertencentes à tradição Taquara, segundo as 

informações divulgadas pelas pesquisas até o momento, se caracterizam pelo fato de que este 

grupo utilizava os abrigos-sob-rocha, existentes tanto na encosta, quanto no topo do Planalto 

Meridional sul-rio-grandense, para depositar seus mortos, ou na falta desta formação natural, 

erguiam aterros conforme foi apontado por Copé, Saldanha e Cabral (2002) e pela pesquisa da 

Scentia Ambiental & Itaconsult (2002)  .  

Vestígios de sepultamentos também são encontrados em sítios arqueológicos 

localizados no litoral, mas correlacionar estes enterramentos à tradição Taquara seria um 

pouco arriscado, uma vez que em vários destes sítios encontramos associados, tanto 

elementos da cultura material da tradição Taquara, quanto da tradição Tupiguarani, e em 

alguns casos ainda temos a presença de indícios de grupos pré-cerâmicos.  

Para estabelecermos uma comparação mais eficaz a respeito das fases que englobam a 

tradição Taquara, seria necessário um estudo mais aprofundado da cerâmica constituinte de 

cada uma delas, bem como dos demais elementos que as caracterizam. Mas, como este não é 

o objetivo principal deste trabalho, acreditamos que, da maneira como foram relacionados, os 

dados apresentados possam servir para que se proceda a uma reflexão inicial sobre este 

assunto.  
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A seguir trataremos das questões ligadas ao índio Kaingang histórico, através do 

levantamento etnográfico com base em diversas pesquisas feitas nos registros disponíveis para 

os membros desta etnia.  

 

 


