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INTRODU<;AO 

A Comissao N acional <le Cultura de Buenos Aires, institui<;ao 
oficial criada para increh1ento ,das Ciencias, Artes e Literatura, 
envia anualmente ao estrangeiro dez investigadores argentinos, 
afim de realizarem estudos <le sua especialidade. 

Da tunna deste ano faz parte o autor <lestas notas, que se 
propos o te1na: "Coleta .de material arqueologico nos estados me
ridionais do Brasil .. . " Minhas informa<;5es trimestrais a refe
rida con1issao constituem ate agora o repositorio grafico mais im
portante sobre a arqueologia do sul brasilei ro e penso que seu co
nhecimento sera util a nova gera<;ao <le arqueologos deste 
grande pais. 
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4 REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL 

Algun1as notas deste trabalho sao j i interpretativas ; nelas o 
autor condensou conclus6es que poderao ou nao ser retificadas 
no futuro. 

Seja este modesto trabalho 111inha prin1e:ra hon1enagen1 a esta 
grande republica amiga, a quern n1eu pais ad1nira atraves de suas 
institui<;5es culturais e <le sua pujanc;a economica. Para o nobre 
povo brasileiro, ha sempre um lugar de afeto no -cora<;ao de todos 
os argentinos. 

Sao Paulo, 1na10 de 1937. 

Nota - T-0das as fotografias e desenhos sao origdnais do autor. 
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] AZ IDA DE 'fORRES 

Ao sul da vila de Torres, a uns quinhentos metros do final 
da rua " Julio <le Castilhos ", acha-se uma eleva~ao de pouca altura, 
atualmente toda coberta .de <lunas. Uma serie destas dunas se 
estende e cobre uma varzea, que pelo lado do mar e da laguna de 
Torres circunda este antigo r.ca1npamento indigena. Conforme tes
te111unham velhos habitantes do lugar, toda esta regiao arenosa era 
ha uns 70 anos coberta de pastagens e, a colina, um f rondoso bos
que. Existia entao aqui abundante gado, sendo uma das zonas ma·s 
importantcs do n1unicipio, no que se refere a riqueza pastoril. 
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6 REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL 

De ha rnuito a eleva<;ao vem sendo removida para extra<;ao de 
seixos rola<los que ali se encontram em grande quantidade. Estes 
seixos f oram, en1 grande pa rte, levados para o alto do monticulo 
pelo indigena. Quando o visitei, nada menos de 10 toneladas deles 
haviam sido amontoadas e se destinavam ao campo de avia<;ao da 
cidade. Casualmente comecei a remover os montoes de pedras e 
em n1enos duma hora separei mais de 30 pedras com cavidades 
("piedras con hoyuelos" dos arqueologos argentinos) tres machados 
e varios percutores. A grande quantidade ·de pe<;as inacabadas, 
cavacos e demais artef atos quebrados ericontrados, indica que este 
lugar foi nao s6 residencia de antigos tapuias, inas tambem centro 
de suas. atividades manuais. 

0 motivo principal de minha viagem a esta antiga vila era o 
estudo duma valiosa cole<;ao feita pelo comerciante do lugar, Snr. 
Balbino L. de Freitas, com o material retirado dessa jazida <lu
rante 30 anos. A cole<;ao possue mais de 1.000 exemplares, sendo 
que 90% provem dessa jazida. 

Antes de estuda-la, desejo dar alguns esclarecin1entos. 0 Snr. 
Freitas - faleci<lo no de.correr do ano passado ·- documentou 
todas as suas pe<;as in<licando "Sambaqui da vila". Deste facto 
deduz-se que esse Snr. - que era somente um colecionador -
acred~tava <lesignar de n1odo an1plo, pela palavra "sambaqui", toda 
jazida de material arqueologico indigena. De acordo com suas 
inf orma~6es epistolares, quando <lei a conhecer pa rte deste inate
rial, no primeiro tomo ,da "Historia de la Nacion Argentina" e em 
meu livro "Etnografia <le la antigua provincia del Uruguay", indi
quei "Sambaqui de 'f orre.s ". 

Este sambaqui - do qual me ocuparei em outra oportuni<l.ade 
- e um casqueiro que se levanta no lado oposto da cidade, proximo 
a praia de hanhos . 

Acredito que Kozeritz, Paldaoff e o proprio von Ihering 
foram vitin1as desse erro de informa<;ao, ao <lescreverem certas 
pe<;as, 0 que al ias nao tern importancia porque a cultura da jazida 
e do sambaqui e a mesma. 

·O estudo <la maior parte dos .sa1mbaquis do Brasil n1eridional 
havia introduzido certa <:onfusao no conhecimento das culturas de 
seus prin1itivos habitantes. 0 acervo .inaterial san1baquiano se 
apresentava como u'a mescla de elementos nitidamente guaranis 
( urnas <:0111 decora<;ao retilinea) e elementos tipicamente guaianas. 
Nenhum colecionador ou investigaidor se preocupou em verificar, 
pe}o metodo estratigrafico, si aquele material era OU nao conse
quencia da superposi<;ao de rulturas. 
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Com referencia a esta mescla cultural, a jazida de Torres per
manece pura, nao sen<lo encontrado nenhum indicio denundador 
do elemento guarani. 

Certos documentos antigos referem que os tapes, em certa 
epoca do ano, desciam para o mar, onde se alimentavatn <le moluscos 
e de peixes. Os rasqueiros, naquela regiao, eram os sitio~ mais 
apraziveis e vantajosos para se habitarem; e, ou pela for<;a ou pelo 
temor aos guaranis, os guaianas abandonavam1 temporaria ou def i
nitiva1nente estes Iugares, para se refugiarem n1ato a dentro . 
Assim se explica esta mescla de culturas e de praticas funerarias 
nos sambaquis do sul brasileiro. A jazid~ de Torres nao esteve 
sujeita a invasao guarani, dando-nos oportunidade 'de conhecer in
tegralmente qual era a cultura guaiana ou tapuia. 
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A figura 1 e um esquema aproximado da regiao onde se ergue 
a jazida. E' uma regiao plana, limitada a S. 0. pelos primeiros 
contrafortes da serra do Mar e a S. E. pelo Atlantico. A largura 
desta regiao se estende por muitos quilon1etros, forn1ando uma 
v<i.sta baixada que aumenta a medida que se caminha pnra o sul, 
enquanto que a serra do Mar, a partir de T orres, se afasta do 
Atlantieo, dirigindo-se para o interior .do continente. Entre a ja
zida e o tnar, acha-se a praia cortada ·de dunas, (Lam. I-2) coin · 
an1plo boqueirao que se abre entre dois dos tres penhascos que dao 
nome a cldade .de Torres (" As Tres ,.f orres") . A jazida fica de 
600 a 800 n1etros da costa; 200· ·metros a S. 0., situa-se a .. lagoa 
de Torres, -corh boa pescaria. 
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Afim de estudar a estrutura da jazida, f iz al guns cortes que 
me permitiram organizar o seguinte esquema: 

" ~ I I 
I I 
I 

1 

Fig. 2 

1 - Nucleo d-e arela (antigas dunas) . 
2 - M:escla de 1 e 3, de 0,50 a 1 metro '<le espessura. 
3 - Ter.ra vegetal n1<U1to arenosa, doe 0,10 a 0,20 ms. d e espessuTa . 

. rica em artetatos indi.genaa. 
4 - Dunas atuai.is. 
a - Peq1uen<>s klokenrn-0edingos. 

Como que encravados na cama<la 3, aparece1n pequenos nu
cleos <lum material conchifero forn1ado quasi exclusivamente por 
M ytilus sp. Encontram-se tambem pedacinhos de carvao e, em 
pequena propor~ao, ossos <le peixes. Parte da superfi'Cie antiga 
<lesses pequenos nucleos sof reu a a~ao .do fogo, apresentando en1 
consequencia uma estrutura con1pacta e cor acinzenta<la. 

I 

0 estado em que se encontram estes nucleos conchiferos nao 
permite estudar suas 'Caracteristicas primitivas. Sua espessura atual 
e de 5 a 10 centimetros, nao pare<:endo que tenha tido circunfe
rencia superior a 1 metro ou metro e meio. De qualquer maneira~ 
porem, e evidente que se trata de pequenos kiokenmoedingos se
melhantes aos que ainda f azem os caboclos ao red or de suas casas. 
0 morro <la jazi.da te1n na base uns SO n1etros de dia111etro e uns 
70 a 80 metros de altura sobre o nivel do n1ar . 

• 

MATERIAL 
~ - _ ... 

(Cole~ao Freitas) 

Passarei a estudar o material arqueologieo desta jazida, con
servado na cole~ao Fre:itas. Em sua totalidade, foi descoberto na 
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'Can1ada 3 ou encontrado na superficie. 
·boa quantidade de pedras con1 pequenas 
f ragmentos de machados. · 

I - Zoolitos 

Encontrei na can1ada 3 
concavidade~ e tambem 

Prancha II ,......._, Constitue o zoolito n1ais curioso que conhe<;o 
do Brasil n1eridiona1, porque urn c outro de seus extren1os repre
sentan1 peixes distintos. Confonnc dizen1 pcscadores <la rcgiao. 
a 1netade mais fina representa um " burriquete' ', peixe do n1ar ;_ e 
a mais larga, um "cara-testudo", peixe abundante na laguna de 
Torres, visinha a jazida. E' f eito du ma lam:na de basal to, apre
sentando dum lado uma cavidade em f6rma de cuba retangular, 
apenas verificavel no lado da etiqueta ( ver prancha II-a). Evi
dentemente esta cavidade retangular se assemelha as chavenas de 
outros zoolitos do sul .brasileiro e do Uruguai. Fizeran1-se nesta 
1bandeja tres pequenas cavidades, .sendo a do centro .1nais pronun
ciada que as laterais. 

No lado oposto e liso e ligeiramente convexo, constituindo no 
todo um·a pe~ hem polida. As na<ladeiras foram assinaladas por 
proeminencias laterais, sendo que os radios sao indicados por ra
nhuras. A forma <la boca, em :::::J, e curiosa, apresentando um 
-caracter estilistico proprio da escultura sul-:brasileira. Compri-
1nento total, 25 centimetros. · Espessura no eixo da pequena conca
vidade maior, 35 centimetros. · 

Prancha IIJ. - Feito em lamina de melafiro, que por decom
po~ic;ao tomou o aspecto <le a1arga endurecida, tern forma de 
peixe, com uma nadadeira ventral e outra dorsal, lisas, sem a indi
ca~ao dos radios do exemplar anterior. Possue tambem cauda lisa. 
Os pescadores da regiao reconhecem neste exemplar a representa~ao 
dum peixe 1naritimo co1nestivel denon1ina:do "pampa". A boca 
esta assinalada de ambos os lados por un1a proeminencia retangular. 
E' completan1ente piano dun1 la.do, ligeiran1ente convexo doutro. 
1Comprin1ento total, do extren10 da boca ao extremo superior da na
dadeira caldal, 27 centimetros. Espessura na parte media, 33 
centimetros. 

Prancha IV-1 - Este zoolito possue forma cuneiforn1e de ma
cha<lo. A cauda do animal acha-se separada do corpo por uma 
garganta se1nelhante a de certos maohados retangulares. Possue 
na parte dorsal urr:a nad·adeira em fonna de saliencia retangular. 
Os olhos foran1 assinalados de ambos os lados por mamel6es des-
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n1edidos. Na parte media do lado dire:to encontra-se uma pequena 
<:avidade. Comprimento total , 20 e n1eio centimetros. Espessura 
no eixo da pequena cavida<le, 67 centin1etros. Material: melafiro. 

Prancha IV-2 - Pe<;a de •forma fuseif'orme. Seus extremos 
for am seccionaclos em planos perpendiculares ao eixo, restando 
s6mente as saliencias. nas quais se esculpiram ou se talharan1 res
pecti van1cnte a cabe<;a e a cauda. As azas .<la ave foram assinaladas 
por dois sulcos anteriores, correspondentes por sua vez a outros 
dois posteriores. 0 polimento e perfe!to. Material: mela[ro de 
granula<;ao fina. ·Comprin1ento total, 113 milin1etros. Espessura 
do peito as <:ostas, 38 milimetros. Largura (de aza a aza)' 61 
111 i Iimetros. 

Pranrha fV-3 Representa uma ave con1 azas aber tas. 
Cauda betn diferenciada do corpo por 1neio dun1 estreitamento. 0 
peito apresenta saliencia <le forma retangular, en1 lugar da "cha
vena" de outro~ exe111plares semelhantes. Comprin1ento, 142 mili
n1etros. Envergadura das azas, 83 milimetros. E spessura central 
do peito, 57 milimetros. 

Prancha V-1 - De aspe<:to pouco defin!do, parece representar 
uma ave. Pelo polimento, tomou o aspecto de seixo rolado. 0 
dorso apresenta u1na superficie curva, como si se quizesse em sua 
oeontinua<;ao fonnar uma concavidade. 0 extretno superior foi 
seccionado por um piano, deixando uma protuberancia longitu<linal 
para representar a ·calbe<;a. A cauda se diferencia do corpo por 
uma cintura que abrange s6mente a face ventral. Comprimento cla 
cauda ao bico, 12 centimetros. A pedra se assemelha a um melafiro 
de granula<;ao muito fina. 

Prancha V-2 - Nao proven1 exatamente da jazida, mas de 
suas proximiclacles, tendo si<lo encontrado nas trincheiras que Ga
ribaldi fez construir em 1835 para resistir as for<;as imperiais. 
Possue a forma de machado. Suas extre1nidades foram cortadas 
por pianos perpendiculares ao eixo, deixando proeminencias para 
talhar a cabe<;a e a cauda. No peito, ao lado da linha media, apre
senta um 111amelao u1n tanto destruido. Comprimento total, 18 cen
timetros e meio. Largura na linha de protuberancia peitoral, 104 
milimetros. E spessura, 63 1nili111etros. Rocha: melafiro. 

Prancha V-3 - Apresenta f orn1a geral <le clamide. Compri
n1ento, 10 centimetros. 

Prancha VI-1 - Representa un1a ave coin azas abertas. Foi 
encontrado na rua Julio de castilhos, n1as talvez ten ha vindo <la 

.. 
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jazida, dondc se tirou o material para cal<;ar a rua. Nao possue 
"chavena", nem pequenas cavidades. Material: melafiro. Com
pri1nento, 130 n1ilimetros. Envergadura <las azas, 97 milimetros. 
Espessura no peito, 58 milimetros. 

Prancba VII - E' a pedra zoo1norfica mais interessante de 
toda a cole<;ao e talvez de toda a arqueologia sttl brasileira. Tern 
fon11a oval, dando a itnpressao . du111 ta tu. As quatro extretnida<les 
ten11inan1 e::n1 cinco dedos. A cabe<;a e assinalada por um pequeno 
escudo e separada do resto <lo corpo por uma garganta estreita. 0 
escudo cefalico aprcsenta forn1a oval e -convexa. Nele se formam, 
por abaixamento <las partes visinhas. <lois angulos que convergem 
para 0 centro (a linha que aparece na parte media do escudete e na
tural da rocha). ·Comprin1ento total, 15 centimetros e meio. 0 escu
dete mede 62 X 50 milin1etros. Este exemplar f oi encontrado em 
escava<;oes feitas no Hotel Picoral, distante uns 50 metros da jazida. 
E' perfeitamente polido, nao possuindo "chavena" nem pequenas 
concavidades. · 

Prancha XI-1 - Fragn1ento de zoolito tabular com fonte . 

.. 

2 - Litos Zoomorficos 

Prancha VI-2 e ( fig. 3) -· 0 

$ ) 

Fig. 3 - Zoollto triangular 

primeiro e que Ihe e perpendicular. 
pedra e evidente. Rocha: melafiro. 
12 e meio centimetros. 

vertice superior <la direira da 
fi gura e espatular. 0 
inferior apresenta a 
cerca de 1 centimetro 
da extremidade, um es
trei tamento e, na extre-
1r.idade, um entalhe 
f eito no sen ti do do pla
no principal do lito. 
Na extremidade do 
vertice superior da es
querda existe um en
talhe semelhante ao 

0 ·caracter zoomorfico desta 
Comprimento do lado maior, 

• 
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\ 

3 P erfuradores 

A jazida forneceu tamben1 uma serie de pequenos litos tc- bu
lares, gerahnente e:1.1 f orma tr iangular, as vezes retangulares ou 
zoon1orf icos. Sao perf uradores e sett caracterisfco principal con
siste en1 que os lados sao curvos para clentro, em vez de retos. 

P1-ancha VI-4 - Frag1nento tabular arenoso de forma tri
angular. Pelo polimento, as espit¥Jas fora1n rebaixadas e:-n forma 
<le arcos. A inferior e reta. Altura do triangulo, 9 e 111eio 
centimetros. 

Prancha VI-3 - Pe<:;a retangular de 1 centimetro de espes
sura. Seus lados, rebaixados obliquamente, formam um perimetro 
de quatro lados en1 arco. Altura maior, 5 centimetros. Material : 
arenisca quarcitica. 

,. 
4 - Machados 

Os machados predominantes nesta jazida sao os tabulares ·de 
forma retangular (prancha V III ). Designo por este nome uma 
numerosa categoria <le instrumentos cortantes f eitos <le peda<:;os 
prismaticos de rochas basalticas em f ratura natural. Estas rochas 
se seccionam em por<:;6es tabulares. de sec<:;ao ro1nbica ou retangular 
obliqua. F ez-se o gtune destes rnachados desgastando-se u1n de 
seus extremos de an1bos os lados, conservando o restante sua super
fi'Cie natural, sem nenhu:n retoque, assim como o lado oposto ao 
gume. Varia·m de 5 a 6 centin1etros, ate 25 . 

Devi do a terem as arestas longitudinais do prisma sof r ido u111 
polimento mais forte, conseguiram-se alguns exemplares que apre
sentam suas faces em .superf icies convexas. ( Certamente nen1 
todos este~ instrumentO$ Sao n1aoha<los, mas sao sempre objetos 
cortantes). ·Outros tipos de 111achados, de que f alarei n1ais adiante, 
f oran1 encontrados en1 jazidas proxitnas ( san1baquis) e na visi
nhan<:;a. ·Chamo a aten<:;.ao para o facto de que nas jazidas do Jitoral 
0 tipo predon1inante e 0 tabular de for ma quadrada, segu indo-se 
os de entalhe duplo e os duma s6 garganta (.Pranchas XV-XVII) . 

Outros tipos - E1n propor<:;ao 1nenor, aparereram na jazida 
de Torres machados do tipo Prancha XX-1, constante da niinha 
pri1neira informa<;ab tri1nestral a Con1issao Nacional .de Cultura de 
Buenos Aires (inedito). Foram encontraclos 4 exemplares deste 
tipo, 4 <lo tipo Prancha XX-2 e 2 do t :po P rancha XXXVI-4 
(to dos constant es da n1inha prin1eira inf orn1a<:;ao 'Citada ) . 
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5 _.._Barras 

Sao muito comuns, na jazi<la de Torres umas barras pequenas, 
geralmente prismati~s e em f orma triangular (:Prancha X), que 
se apresentam como consequencia natural de fraturas na superficie 
do melafiro. Estas pequenas barras foram trabalhadas "pelo indio, 
que as vczes poliu somente um dos extrem~, dando-lhe forma 
ponteaguda OU espatular, estendendo O polirnento as arestas longi
tudinais. A's vezes, porem, o alisamento foi maior e as barras 
prismaticas apresentam todas as suas faces polidas, tomando a 
forma fuseif orme que lem?ra os afiadores. 

Excepc;ao f eita ao exemplar 1 que procede de Elstiva, muni
cipio de Torres, a umas 4 Ieguas da vila, entre o mar e a laguna de 
Itapeva, todos os demais proc~em da jazida. 0 exemplar citado 
tern de comprimento 45 centimetros e nos servira de escala. 

Os exemplares 2 a 5 tern sec~ao triangular. 0 n. 0 6 e de 
sec~ao quadrangular. Ambos os extremos sao ponteagudos e as 
arestas, rebaixadas. 

Pa mesma jazida, a col~ao possue um grande exemplar .de 
barra, de 89 e meio centin1etros ,de comprimento e que nao f oi f o- , 
tografado. E' de sec~ao triangula-r e suas arestas apresentam um 
leve rebaixamento que se pronuncia na parte inferior, dando ori
gem a uma ponta meio espatular. A sec~ao e triangular isoceles, 
de 4 e meio centimetros de altura. Rocha : melafiro de granula~ao 
muito fina. 

Fie· 4 - Ji)JQue· 
ma duma ponta 
de flexa de pedra 

· 6 - P ontas de Flex as 

As pontas de flexas (Prancha IX-1), 
que sao extraidas abundantemente desta ja
zida, corresponden1 a un1 tipo pouco comu111 
em outras regioes do Estado do Rio Grande. 
Sao de pedra, fuseiformes e bem polidas, com 
uma extremidade cortada. Nao possuem sec
~ao triangular, apresentando ..suas faces planas 
ou ligeiramente convexas (fig. 4). Na es
colha do material para sua f abrica<;ao, deu-se 
preferencia a peda<;os tabulares de rochas me
lafiricas. A cole~ao Freitas possue cerca de 
100 exemplares, dos quais excepcionalmente 
um .e de osso. Suas dimensf>es varian1 de 3 a 
9 e n1eio centimetros. 

, . 
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Chamo a aten<;ao para o facto de que a jazida forneceu s6-
n1ente dois exemplares de pontas de flexas de calcedonia, do tipo 
comum na regiao charrtta. 

' 
Ponta.s diJ dardos (Prancha JX-2) - Estc exemplar possue 

13 e mcio centin1etros <le -con1prin1ento e u1na espessura uniforme 
de 1 centin1etro. U1na face e con1pleta111ente plana ate a borda; a 
outra f oi po Iida obliquan1ente, ate f ormar o gume, no qual se fi
zeram dentes. A roe ha empregada parece um melaf iro de granu-
1a~ao fina. 

7 - Piloes e !Yf artelos 

A cole<;ao Freitas· possue alguns piloes que serviran1 como 
n1aos <le·almofariz, semelhantes aos representados na prancha XIX, 
e algumas pequenas pec;as cilindricas e prismaticas usadas co1no 
percutores ou socadores. 

8 - Bolas 

Sao abundantes na jazida de 1'orres. Diferen1 <las bolas char
ruas pelo facto de que estas sao acentuadan1ente achatadas no sen
tido do eixo perpendicular ao plano da cintura, a qual e sempre 
larga e pouco profunda. Suas din1ensoes varian1 de 6 a 8 cent;-
1netros, to1nando-se o dian1etro n1aior do plano da cintura. 
(Prancha XI-3). 

• 

9 - Al11iofarizes 

Os almofarizes de pedra. encontrados na jazi<la de ~rorres, 
corresponden1 a un1 tipo que chr. tnarei ·'e1n barril" porque sua 
fonna recorda a de barris pequenos. 

Prancha XII-1 - Mede 105 111ilimetros de altura e, nas bases, 
100 milin1etros. En1 uma de suas bases fo i feita uma cavidade em 
" forma de prato", de 8 rnilimetros de profundidade e 80 mili1netros 
de dian1etro. 

Prancha XII-2 - E' o n1enor exemplar. 'l'e1n de altura SO 
1nili1netros e possue perimetro ir-regular. A cavida<le "em cuba" 
tern 40 X 35 milimetros de <liametro e 11 de profundidade. Sofreu 
a<;ao do fogo. 

I 
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Prancha XII - 3 - E' de arenisca e recoberto com uma 
substancia ocracea. Altura, 52 milimetros; base, 67 mil imetros. A 
"cuba" e infundibuliforme: diametro na ·boca, 40 milimetros; pro
f undidade, 29 n1ilin1etros. 

IO - Pedras co.1n forma de queijo 

Apresentam forma de queijo de faces ·hem polidas e de ta
manhos diversos. As faces paralelas sao 'COtnpletamente planas, 
Ott ; co1no sucede com os queijos gordos, levemente convexas. En1 
al guns exemplares suas faces possuem pequcnas concavidades. 
outras vezes sao suavemente concavas ( Prancha XII-6, 7) ; devido 
a esta circunstancia, as arestas desapareceran1, perdendo-se assin1 
o ·caracter cilindrico da pedra. E' a transic;ao para as "pedras 
ci rculares com concavidades' ' . 

I I - Pedras circulares coni concavidades 
I 

Estas pedras - destinadas, ao que parece, a n1oer ern seu in
terior - diferem das anteriores pela sua face cilindrica, que, en1 
vez de 'fonnar angulo reto com as bases, e arredondada, confun
dindo-se coin .elas. Possuem numa das faces, ou em an1bas, 'uma 
concavidade pronunciada que se inicia nos bordos ou n1ais para o 
centro. Em muitos exemplares esta concavidade e ben1 delimitada 
por utn perimetro perfeita1nente circular, que lhe da a fonna de 
prato pequeno. 

Quan do exis te uma uni ca concavidade, a outra face e comp le
. ta1nente lisa, trazendo as vezes no centro u111a pequena cavidade. 

Prancha XIII-1 - E' evidente que estas pedras circulares e 
polidas integram uma fa1n ilia tipologica ben1 ·def inida e caracteris
tica para a cultura litoranea do sul do Brasil, po'.s encontramo-las 
nos sambaquis e no planalto sul-riograndense. Pertence a esta 
mestna fa1nilia tipologica o exemplar Prancha XIII-1, procedente 
da jazida. Sua forma e ovalada, meclindo 29 centi·netros de con1-
primento por 19 e meio de largura. De ambos os lados a pec;a se 
rebaixou em bisel, deixando no centro pseudo-faces, n1ais ou 111enos 
ovaladas e paralelas entrc si. Un1a e ligeiran1ente concava e a 
outra possue un1 rebaixo uniforme, sen1elhante a um pratinho de 
1 milimetro. E' curioso notar que o bisel nao originou un1 gume, 
n1as te rmina numa delgada face perin1etrica de mais ou menos 1 

t 

, 



, 

. . 

• 

-16 REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL 

centimctro e meio de largura, com um estreitamento ou cintura 
pouco prof.unda, como f eita para passar um 1bastao e transportar 
a pedra. A rocha e de cor verde, de estrutura melafirica, co1no a 
n1aioria das pedras em f ormato de queijo e circulares. 

12 - Pedras com pequenas cavidades 

A jazida as possue abundantemente, de todas as formas e ta
. nianhos. Na Prancha XIII fotografei algumas: 

Exemplar 2 - El um machado tabular quadrangular, com duas 
pequcnas cavidades em uma das fa-ces. Comprimento, 18 centi
metros e meio. Rocha melafirica. 

E.xemplM 3 - Seixo rola<lo em forma chata e da mesma rocha, 
medindo 15 e meio por 38 milimetros. Dum lado, tres pequenas ca
vidades de profundidade decrescente; <lout·ro, uma superficie re
rbaixa da e de forma concava. 

Exemplar 4 - Fragmento de melafiro, com <luas faces para
lelas. Na face fotografada, plana, tres pequenas cavidades; na 
outra, ligeiramente <::oncava, .uma pequena cavidade. 

Exemplar 5 - Artefato em forma quadrangular, de roclta 
.verde. Faces Hgeiramente concavas trazem no centro pseudo-pe
qucna.5 cavidades. T;rata-se evidentemente duma pedra circular, 
com concavidades ma1 feitas. 

Exemplar 6 - Seixo em f orma de galheta, de n1ais ou n1enos 
9 centimetros de diametro. Ambas as faces foram desgastadas na 
superficie convexa, possuindo, cada uma, pequena cavi dade. Rocha 
mela f i rica. 

I 3 - Ali.sadores ou polidores 

Desta jazida tem-se extraido grandes peda~os de pedras sili
cosas, com grande cana1etes de desgaste (Prancha XIV) . Con10 
guia da escala, dou 0 comprimento do exempla·r 5 :53 ems. 

Exemplar I - Curioso especi1ne_. feito en1 substancia silicosa 
vermelha, com 37 centimetTos de altura. Posstie tres sulcos ·hem 
pronunciados e dois apenas perceptive:s. Sua particularidade con·· 
siste em possuir 12 pequenas cavidades seme~hantes as das "pedras 
.com pequenas cavidades". 

! 
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,, 
... 

I 4 - Adornos pessoais 

Fusos sem garganta (Prancha XIV-4) - Estes fusos sao 
geralmente f eitos em rochas brancas ( zoolitos: natrolito} ) 1nas 
tambem se en<...0ntram alguns em melafi·ro e outras rochas duras . 
A largura varia entre 30 e 42 mms. 

Fusos co1n garganta (Prancha XIV-5) - Todos os desta 
prancha, a excep<;ao do maior ( 0 da direita) que procede <la 
Tapera do Mingoti, sao da jazida. Em geral sao de melafiro e 
outras rochas duras. 0 de dupla garganta ( terceiro da esquerda) 
e calcareo. Alguns, devido ao peda<;o de rocha empregado, sao 
ligeiramente a:chatados. Escala: o mais escuro e maior tern de 
comprimento 10 centimetros. 

Outros adornos - A jazida f orneceu ainda um a con ta f usi
f orme (Prancha XI-2), de 36 milimetros de comprimento, com 
orificio de suspensao. Material: terra muito ·arenosa ou silicosa. 
Tambem um pequeno disco de terra arenosa, de cor arroxeada. 
Tern dois orificios e faces convexas. Diametro, 32 milimetros. 

C onta veneziana - Linda conta, <le 28 milin1etros de compri
mento, encontra<la ·na jazida (Prancha XX-2). 

IS - Pesos .para redes 
' 

Prancha XV-1 - 1Curiosas pe<;as de pedra, que talvez tenham 
sido pesos de redes. Sao feitas <le duas metades fungiformes, 
unidas por uma Jarga e profunda garganta. Sao ligeiramente acha
tadas, varianclo seus eixos n1aiores de 2 a 3 e meio centimetros. Sao 
f eitos de pedras de estrutura melafirica e silicosa. A cole<;ao Frei
tas poss{1e mais de 30 exemplares. 

Prancha XV-2 - Talvez se possa considcrar como variantes 
das pe~as anteriores esta serie de bolinhas, de <liametro variavel 
entre 1 e 3 centimetros, ma is ou n1enos esf ericas, outras vezes pris
maticas ou cilindriras, con1 uma ranhura circular pouco prof unda 
e de pequena largura. 

16 - C er{llmica 

F oi tam hem encontrada un1a boa serie de vasos de barro, coin 
in1press5es digitais, que entretanto nao apresentam a decora,ao 
caracteristica de linhas vermelhas e pretas sobre fundo branco. En-

... 
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controu-se ainda uma escudela .de 29 centimetros <le diametro por 
8 de altura, completamente lisa, apresentando apenas em seus 
bordos uma faixa vermelha. Suas paredes tern 8 milimetros de 
espessura (Prancha XV-3 ). 

I7 - Cachimbos 

li'fg. l> - Cachlmbo angular 

A colec;ao poss{1e, extraidos 
da jazida, 6 exemplares de 
cachin1bos. Um deles apre
senta uma particularidade in
teressante, pois e f eito dum 
pequeno geode ~e material 
siliico ferruginoso, de.sses que 
se f ormam ao redor dum 
seixo de argila, em aguas 
f erruginosas. 

, 

Outro exemplar e um cachimbo de pedra, conico e irregular, 
1nedindo 34 milin1etros de altura e 23 n1ilimetros de dia:metro, na 
ibase. Os tres restantes sao <le argila. Um deles (fig. 5) pert~nce 
ao tipo dos chamados cachimbos de barbilha e se apresenta total
mente coberto <le impressoes feitas com a extremi<lade dum 
canudinho oco. 

18 - Residuos de industria litica 

Encontra-se na jazida - alem de seixos ·rolados e blocos de 
pedra levados para la como materia prima a ser trabalha<la -
grande quantidade de lascas ou cavacos, laminas e n1uitos instru
mentos quebrados durante o trabalho e que por isso f oram a ban do
na dos pelo artifice indigena. 

II 

OUTRO MATE·RIAL DA C'OLE<;AO FREITAS 

Alen1 do material idescrito no capitulo "J azida de Torres", a 
colec;ao Freitas possue valiosas ~pe~ da regiao visinha a Torres, 
das qua:s nle a<;:uparei no presente -capitulo: 

.. ., ... ~ -...... 
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Machados (PRANCHA XVI) 

M achados quadrangular es com entalhes duplos - A cultura 
material das tribus do litoral sul-riograndense e caracterizada por 
estes machados, que nao existem no planalto do mesmo estado. 

Exem plar I - Procede de Passo Jose Inacio, distante de Tor
res legua e 1neia, para o interior da regiao. Mede de comprimento 
28 rentin1ctros e meio. Espessura na parte 1nedia 52 mili1netros. 
:rvielafiro de granula<;ao f ina . 

• 
Exemplar 2 ~ Compritnento, 26 centimetros. E spessura, 7 

centimetros. Rocha : melafiro. Proce<lencia : Excavac;6es do Hotel 
Picoral, de Torres. 

Exemplar 3 - Con1primento, 20 centimetros e meio ; espes
sura, 4 centimetros. Rocha: melafiro de granulac;ao fina. Proce
-dencia: excavac;6es do Hotel Picoral, de Torres. 

Exemplar 4 - Comprimento, 15 centimetros e meio ; espes
sura, 5 centimetros e meio. Rocha de cor verde. Procedencia : 
Sambaqui de Caeira, proxin10 de Torres. 

Machados triangulares, de garganta (Prancha XVII) - Sao 
de forma triangular e apresentam na parte media, OU em uma das 
extremidades, uma larga cintura. Al guns tendem a f orma quadran
gular OU sao definidamente quadrangulares, mas diferenciam-se 
dos primeiros por apresentarem cinturas em vez de entalhes. 

Outros tipos - Do tipo Prancha XXI-1, constante de minha 
inf ormac;ao anterior. a col~ao possue do is exemplares vin.dos do 
san11baqui de Itapeva, perto de Torres. 

Z oolitos 

Prancha XVIII-1 - E' um zoolito em formato de peixe, apre
sentando concavidade em forma de chavena bem defini<la. Sua forma 
geral e a de f USO, com uma das extremida<les tertninada em duas 
protulberan~ias conicas. 1C.Omprimento, 20 centimetros e meio. 
Dia1netro central, 78 1nilimetros. A "chavena" tern forma oval, 
com 85 n1ilimetros de comprin1ento por 65 .de largura. Sua maior 
profundidade e de 19 milimet·ros. Rocha: melaf iro. Procedencia: 
Lagoa de Cavera, 111unicipio de Ararangua, Estado de Santa Ca
tarina e distante de Torres ·cerca de 4 leguas. 

< 
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Prancha XVIII-2 - Forma oval e tabular. Comprimento, 16 
centimetros. Espessura variavel, entire 38 e 45 milimetros. "Cha
vena" concava e oval, de 95 X 58 milimetros. Foi encontrado a 
dois metros de prof undidade, no ca1npo de aviac;ao de Torres. a 
mais ou menos 3 quilometros da jazida. 

Almof arizes 

Prancha XIX-4 - Foi encontrado, juntamente com sua mao, 
no Morro Azul, Municipio de Torres. Feito em rocha eruptiva 
de aspecto escoriaceo, muito pesa<la. Altura, 11 centi111etros. Dia
metro, 18 -centimetros e meio. A concavidade mede no centro 7 
centimetros de profundidade. A "mao de pilao" e de melafiro de 
granulac;ao muito fina e bem polida. Comprimento, 28 centimetros. 

Prancha XIX-5 - Corresponde em linhas gerais ao tipo que 
denominei "em barril " , mas e mais baixo e sua base e convexa en1 
vez de plana. Feito em rocha melafira, tern de altura 4 centime
tros. Diametro da conc~vidade, 76 milimetros. Procede do Sam
·baqui de Itapeva. 

Prato de pedra 

Pranclza XXI-2 Pec;a irregularmente discoidal, de 18 ou 
19 centimetros e meio de diametro, por 25 milimetros de espessura. 
Rocha melafirica. A 15 ou 20 milimetros das beiradas, apresenta 
uma concavidade em forma de prato, de 14 f!lilimetros de profun
didade no centro. Procedencia: Sambaqui de Itapeva. 

Pedra com pronunciado rebai.t'o em bisel 

E' um exemplar do Sambaqui de Jacare, Municipio de Tor
res, semelhante ao da Prancha XIII-1, porem, de forma mais re
tangular. Uma das faces e totalmente convexa e outra fortemente 
obliqua, deixando uma area central levemente concava. Dimensoes 
0 X 22 centimetros. Espessura no centro, 62 milimetros. 

Itaizas 

A forma predominante na regiao litoranea que estudo e a que 
chamarei "d~ a rgola" em contraposi<;ao as de gume pronunciado 
Ott de secc;ao rombica, que -caracterizam 0 planalto SUl-riograndense. 

. '-
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Somente dois exemplares correspondem a este tipo e provem dos 
sambaquis de Capao dos Guatis. Alem <la caracteristica de argola, 
possue outra particularidade : seus orificios possuem pequenas ra
nhuras que vao dum a outro lado, f'eitas a distancias regulares. 
Este detalhe e f a·cilmente observado nos exemplares 1, 3 e 7 da 
fig. 1 prancha XXI, cujos itaizas foram ROr mim fotografados. 
Paira guia, dou a dimensao do exemplar 6: 12 centimetros de dia
metro. As proce<lencias constam na pagina seguinte a prancha. 

Maos de piliio 

Prancha XIX-1 - Encontrada em Morretes. Estado de Santa 

0 
Catarina . . tf feita numa Ibarra de melafiro de secc;ao 
e tern arestas arredondadas. Comprimento, 35 centi
metros. 

Prancha XIX-2 - Procedente do sambaqui dos Guatis. Li
geiramente conico, de sec~o circular e hem liso. Rocha: mela
firo. ,Comprimento, 28 centimetros. 

Prancha XIX-3 - Procedente do sambaqui de Itapeva. Ci
lindrico, de superficie i·rregular, embora hem polida. Rocha: me
]afiro. Comprimento, 27 centimetros e meio. 

Ceramica 

Igual ao exemplar da Prancha XV-2, a colec;ao possue outro 
inenor, procedente do sambaqui do Capao do Guatis, perto da sam
baqui de Itapeva. Mede de dia1netro 18 centimetros e, de altura 
4 centimetros. 

Colar indigena 

Este colar (Prancha XX-1), f o i encontrado dentro duma 
grande urna decorada com desenhos geometricos em Palmitas. 
Municipio de Concei~ao de Arroio. E' formado de pecinhas pris
maticas feitas em conchas de moluscos, de mais ou menos 3 centi
metros e meio, com orificio na parte pontuda. Alternadamente se 
intercalan1 pequenas lantejoulas de 4 milimetros de diametro, feitas 
do mesn10 1nateria1. 

\ 
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C olares Europeus 

Na reg1ao de Torres ten1 sido frequentemente encontrados 
coJares de contas de vidro, o que in<lica rela<;6es f requentes e in
tensas dos selvagens con1 os · europeus. Na prancha XX foto
graf ei tres <lesses cola res : 

Exemplar 3 - Encontrado em Tres Cachoeiras, M unicipio 
de 'forres, nas margens da Lagoa de Itapeva, a cinco leguas ,da: vila. 

Exemplar 4 - Encontrado no sambaqui de Itapeva, em 1915. 

Exemplar 5 - Encontrado no sambaqui de Ita.peva, dentro 
duma urna, em 1927. 

Outros da colefao - Dois encontrados en1 Tres Cachoeiras e 
um terceiro no samibaqui de Itapeva, que dista de Torres 3 quilo-
111etros. 

Contas soltas f oran1 encontradas no sa1nbaqui 4o Campo do 
Cortun1e, no extrema da lagoa de Torres, a ·cerca de 500 1netros 
da jazida. 

Ill 

SAMBA.QUI DE TORRES 

Pa:ra o norte da v ila de Torres, nun1a extensa regiao arenosa, 
lirnitada peJo mar, pelo rio Mampituba (Iin1ite do Rio Grande con1 
Santa Catarina) e pela extremidade no rte 1da Lagoa de T orres, er
gue-se o sambaqui do mesmo non1e. Forneceu por muito tempo 
conchinhas para fabrica<;ao de cal e por esse motivo, como tambem 
pela ac;ao dos agentes atmosf ericos, esta reduzido atualtnente a duas 
colinas principai~ e algumas menores (Prancha XXII-1). Feliz
n~ente ainda e possivel reconstituir sua forma, suas dimens6es e 
cstrutura. Originariamente deveria ter tido uns 80 metros de con1-
primento por 30 de largura e 4 ou 5 metros de altura. Seu compri-
1nento maior corresponde a linha <las altas mares. 

I 
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Reconstrui no esquen1a seguinte sua estrutura pri111itiva: 

1 
Fig. 6 

1 - Nucloo de arela (durm. antl~a). 
~ 

2 - Oa.mada conchifern d e 45 oentimett·os de espessura. 
a - J>unas recentes. 

A camada de conchas ( Prancha XXIII ) apresenta uma es
pessura 1nais ou menos constante de 45 cent:!lletros. E' un1a terr a 
arenosa, preta, com 50% de valvas de moluscos marinhos, predo
n1inanclo os bivalvos, especialmente .Af esoderma mactroides e Donax 
Hanleyanus. Entre os ca-racoes predominam as especies Olivancil
laria auricularia e Thq,is (Purpura) floridana, esta com duas varie
dacies. Das especies terrestres sao comuns Ampullaria e Stropho
chcirus (Barus). Sao tambem frequentes os caracoes marinhos 
Voluta sp e T eredo sp. 

A parte inferior desta can1ada apresenta colorac;oes mais claras, 
idevido ao rontacto com as areias do nucleo 1. 

Devido a ac;ao <la chuva sobre a ca1nada superior, a terra e 
.arrastada, deixando a descoberto un1a espessa n1assa de 1noluscos 
que, conduzida pelos ventos e chuvas posteriores, se espalha por 
toda a colina (Prancha XXII-2) dando-lhe uma tonal idade branca 
que contrasta com o amarela<lo <las dunas visinhas. De trecho em 
trecho, a ca111ada 2 e desprovida de moluscos, sen<lo apenas terra 
vegetal. Esta cama<la ja forneceu muito material arqueologico e 
alguns ossos humanos, ta1nben1 as vezes encontrados na parte supe
rior do nucleo arenoso 1. 

IV 

SAMBAQUI DO-MANPITUBA 

A cerca de 500 n1etros do rio M·a1npituha, para o lado sul, e 
uns 800 n1etros para o norte do sa1nbaqui de Torres, existe un1 pe-

• 
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queno sambaqui ·hoje em grande parte desmoronado. · Originaria
mente, deveria ter tido uns 30 metros ide comprimento por 20 de 
largura e 4 ou 5 de altura. Sua forma primitiva era ovalada 
(fig. 7). 

s • 

1 
Fig. 7 

1 - Nucleo arenoso ( antlga duna,). 

• 
a 

2 -~ Camada. de tel"I'& preta, vegetal, aren064, concbtfera, mas com 
predomlnancla de restos de pel.xes. Espessura: 30 a 35 centt-
1netros. S8o abundant.es OS restOS de aves, encontrando-se t&m· 
bem valvas de "Ostrea." e outl"88 especles niarinhas (Tlvela ven
trlcosa), aJguns ossos de mamiferos e grandes eetxos rolados, nii.o 
exlstindo moJusoos de agua doce. 

3 - Can1adns lenticulares de moluscoe, de ma:ls ou menos rs oentlme
troe de espessura., com predominancta quasi abeoluta de 
.. Mytllu.s sp" . 

v 

SAMBAQUI DE CUBAT.AO 

Cubatao e uma pequena cidade de cerca de 5. 000 habitantes, 
situada no caminho de Santos a Sao Paulo, proximo a primeira 
destas ·cidades. E' centro fabril de certa importancia, possuindo 
fabrica de anilinas e drogas medicinais, fabrica de papel - cuja 
pasta e importada da Rolanda - e cortume. Toda a regiao e 
baixa, completamente plana, situada entre a serra do Mar e un1a 
pequena serie de morros ,de beira-mar. E' cortada por um-a serie 
numerosa de rios que permitem o transporte rapido e comodo de 
bananas, principal produto <la regiao. . . 

Evidenten1ente toca esta regiao, inclusive a planta urbana de 
Santos e Sao Vicente, esteve em tempo nao remoto sob as aguas do 
mar, que chegava mesmo a quebrar-se nos pes da serra de Cubatao. 
Tendo o mar se afastado, a regiao se cobriu de terra abundante
em hun1us, rica em vestigios vegctais e que na regiao tern o nome 
de "tabatinga". Hoje acha-se quasi tota1mente coberta de n1angtte ... 
planta rka em tanino, e de planta~oes de Jbananeiras. 
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Entre Cubatao e Sao Vicente se levanta um 1norro isolado 
dos dema.is e que pela sua pequena altura - cerca de 80 metros -
contrasta com· os primeiros contrafortes da serra do Mar que lhe 
sao visinhos. E'. o morro do sambaq_ui. Seu 1naterial coochifero, 
depois de reduzido a p6, e enviado a Sao Paulo, onde transtonna 
em adubo para as tel"fas de planta~ao pobres em calcio. As en
costas do morro estao cobertas de vegetac;ao - excepto nos cortes 
f eitos nas ~amadas conchif eras pela explora~ao ·do material - o 
que idificulta estudar sua estrutura geologica. Mas aparecem, aqui 
e ali, porc;5es de granito cobertas de ter-ra avermelhada meio loesi
f orme, sen do esta a estrutura que apresentam os morros isolados 
da serra do Mar. E' facil acoinpanhar a parte conchifera do morro 
em quasi toda sua extensao, grac;as aos vestigios deixados pela pa 
dos exploradores. Esta camada cobre o mor.ro no alto e na encosta 
fronteira ao mar. No cume, a espessura total tern pouco menos 
de 3 met·ros e vai diminuindo em capacete a medid·a que se desce 
(Fig. 8). 

A 

Fig. 8 

Esquema do c»paoete conchifcro do ~mbaqul de Cubatio 

0 sam·baqui e formado por tres camadas (Fig. 9) . Uma su
perior (a) , de ma is ou menos 1,20 m. de espessura, f ormada de 
residuos de moluscos muito triturados e tle algumas ostras. 0 n1a
terial e pouco compacto, embora hem condensado e um tanto humi
fero. Uma segunda camada (b), de 20 a 30 centimetros de es
pessura, <le ostras cimentadas ( 0. parasitica!) forn1a ver·dadeira 
rocha. Uma terceira ( c) - 'COnstituida por :material inalacologico 
heterogeneo muito destruWo, parte solto e parte cimentado por 
coaoa - descansa diretamente sobre a terra avern1elhada loe5i
f orrne ja referi<la . 

. . 

. . 
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- -== -
b 

--=- ------- c ------ ----

d 

Corto csqncmatlco do s a111baqui de Cubntiio, nn linha A 
do esquema anterior. 

Rncontrei al guns seixos rolados, pedras de bordos 1 ·sos e, na 
cr.111ada ' (t, uma pedra com pequena cavidade. Nas camadas a e c 
foran1 encontrados, a profundidades diversas, ossos humanos. 

, . 

'· 

• 
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A <lisposic;ao das camadas de nloluscos denunciam sua origern 
natural. Quanto a sua existencia no curne do morro. p6de expli
car-se por duas hipoteses: por um levantamento do morro, posterior 
a fortna<;ao dos estratos, OU por Um abaixamento <le nivel, de Ca
racter comum a toda extensao do litoral. Na base do morro, pelo 
lado N. 0., ja na parte plana, camadas de moluscos alternam coin 
estratos de "tabatinga", o que demonstra a existencia de ing.res
s6es e regress6es em epoca muito recente. 

Seri-am estas as ultimas oscilac;oes desse n1ovi111ento bascu!ar 
a que esteve submetido o continente sul americano depois da queda 
de Archellenis, conforme a conce~ao de Suess, ou <la separa<;ao .da 
massa americana, segundo a <:once~ao de \tVegener. 

0 chamado satnbaqui do alto e 1nais antigo que 0 da base do 
barro. Pois bem, a dispo~ic;ao em capacete das hancas de 1noluscos 
e argumento em favor de sua origem artificial: uma vez afastado 
c n1ar, a horizontalidade dos estratos foi destruida pelos ,,~nto~ e 
chuvas muito f requentes e continuas em Santos, as quais fora1u 
espalhando pela encosta os moluscos arrastados do alto. 

Os indigenas ocuparam este mo·rro de facil acesso e que domi
nava to<la a planicie. rica e1n peixes, cortada por varios brac;os de 
rios que de~aguan1 no n1ar. 

VI 

ES'l'RA.'J'OS CONCHIFEROS DA BASE DO MORRO 

DE CUBAT.AO 

.. 

Para o estudo <la f orn1a<;ao dcstas planicies sittta·das entre o-
1nar e as serras costeiras, e interessante o conhecimento de seu sub
solo. Na regiao baixa do Cubatao 'COstumam fazer-se grandes ex
cavac;oes en1 formato de largas e prof undas trincheiras, con1 cuja 
terra se aplanam os terrenos que circundam os bananais. Isto se 
faz para evitar que por ocasiao das altas mares a agua salgada: 
prejudicial as bananeiras, inunde as plantac;oes. Outras vezes, estas 
excavac;oes foran1 feitas para se explorarem os estratos conchi
feros. Tal suce<leu com a profunda excava~ao existente ao pe do 
morro do sambaqui e que n1e pennitiu estudo do sub-solo desta 
plani'Cie. Con1p0e-se o sub-solo, de cima para baixo, das seguintes 
camadas: 

. . 

\ 

\ . 
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1 - Camada de mais ou rnenos 40 centimetros, ·de ostras 1nis
turadas com terra vegetal. 

2 - 1Camada de terra vegetal ( tabatinga), de ~ais ou menos 
30 centirnetros. 

3 - Camada de o.stras, semelhante a camada l, de mais Ott 

menos 50 centimetros. 

4 - Camada de tabatinga:, de varios metros de espessura e 
que, segundo informam rnoradores do lugar, chega a t~r 
n1ais de 6 metros de orofundidade . 

VII 

CACHIMBOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Rio Grande e sem duvida um dos estados brasileiros em que 
o encontro de cachimbos tern sido mals. frequente, embora as cartas 
publicadas sobre a distribui~ao destes objetos indigenas raramente 
o mencionem. As noticias pubHcadas 50bre os cachimbos rio-gran
denses, alern de poucas, carecern de ref erencia sobre sua exata 
procedencia. 

No presente ensaio, tento estabelecer uma classifica<;ao dos 
<:achimbos riograndenses. Durante minha permanencia naquele e~
tado sulino, passaram por minihas maos mais de 600 exemplares, 
alguns, infelizmente, sem nota de sua procedencia. Faltam-n1e 
pois elementos para organizar uma carta geografica da distribui~ao 
destes tipos distintos, o que farei .mais adiante. 

E' curioso observar o parentesco de alguns tipos com o cha- · 
mado "em monitor", cujos maiores centros de distrilbu~~o estao 
na America do Norte e na Araucania. 

,: 

Um cachimbo completo se comp6e de 4 partes (fig. 10) : 

a) - corpo do f ornilho ; 

a ' ) - fornilho; 

b) - porta-boquilha; 

b' ) - chamine; 

c ) - boquilha; 

c') - apendice. 

I 
... 
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-··· ;...--- --- -·. .----------------= 

Fig. 10 

Fornilho e a cavidade em f orn1a de funil que recebe o tabaco ; 
chamine, o .canal por onde passa a fuma<;a. E' conveniente distin
guir sempre "fornilho" e "corPo do fornilho" . . A boquilha e 
quasi sempre posti~a e constituida p~r um canudo. 

Apresento a seguir meu quadro de classif ica<;ao dos cachi.mbos 
rio-grandenses. 

3) - Monitor 

• 

4) -:- Angular J 
De porta-boquilha curta 

De porta-boquilha longa 

l Piriforme 

Em casco de navio 
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Tipo tubular 

.. I - Conico 

a) C onico re to -- Todos estes cachimbos tern a f orma de con~ 
de pequena 'base e grande altura. Seu f ornilho abre-se na base e 
tern, na imensa maioria dos exen1plares, a forma de funil. A cha
mine atravessa a pipa na linha do eixo do cone, tendo geralmente de 
3 a 6 milimetros de djametro. Uma modalidade deste sub~tipo e 
o exemplar fig. Feito o cone quando a argila ainda estava 
maleavel, deu-se-lhe por meio de pressao dos <ledos a forma 
piramidal. 

b) coniro curvado - Muitos cachimbos tubulares conicos ten1 
a particularidade de apresentar um encurvamento que muitas vezes 
atinge um angulo menor de 9()0, predominando nesta variedade ·a.s 
f ormas piramidais. , 

2 - Tronco-conico 

Os cachimbos deste sub-ti po tern a f orma de urn cone de 
grande altura, truncado, aproximando-se por esta circunstancia 
quasi da forma cilindrica. Fomilho e chamine se dispoem como 
do is funis uni dos pelos vertices, sendo a cavidade do f omilho sem
pre maior que a da chamine. Como o sub-tipo anterior, apresenta 
variedades : reto e curvado. 

Ti po f ornilhos 

Neste tipo incluo os cachimbos constituidos simplesmente por 
um fornilho dotado de orificio lateral para a boquilha. Ha varias 
formas fundan1entais: esfericas, cilindricas, em pequenos escudos, 
cubicas, tronco-t:onicas e em f orma de galhetas. Estas formas fun
damentais sofrem modifi~0es. 

• 
Tipo monitor 

E' curioso verificar neste Estado a presen~ do tipo chamado 
"em monitor". 0 exemplar mais caracteristico e 0 que tern na base 
a f orma de dois troncos piramidais quadrangulares, uni.dos por sua 
base.. Quasi na parte me<V1 se levanta o· fornilho. 

,. 
I 

I 
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0 exemplar figura 12-4 corresponde mais ao tipo angular q~:! 
ao monitor, ·mas apresentam uma saliencia posterior em fonna de 
bar.bilha. Sao comuns no Rio Gran·de as formas angulares com 
esta barbilha, cuja evolu~ao conduz ao tipo monitor. 

i 

Fig. 11 

1) - Rio Grande do Sul (sem designa~ de local1dade) . 
.I) - .Plnbetral - iMunlclplo de Santa Oroz. 

S) - BOa Vista - Muntclpio de S4o Lou~ 
•> - B6a Vista - Munlclpto de Sio Lou.renQ<> 

5) - Sii.o Joio - Munlctplo de Santa Cruz 
I) - Santa iOecilla - Munlclplo de Lage.ado 
7) - Baa Vista - Munlclplo de Sio Louren90 
•) - Baa Vista - Muntclpto <le Sio Loa.re~ 
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7-

, 

10 

F:tg. 12 - Oacblmbos angulares 

l) - Barrancas do Rio Taquari - Munlciplo de Lageado 
2) - Rio ·Grande do Sul (sem designaQio de locaJidade) 
S) - Encontrado numa caverna das bnedia~ de Siio Francisco 

de Padua 
4.) - Estado do Rio Grande do Sul (sem de~ de locaJtdade) 
5) - Palmas - Muniolplo de Lageado 

6) - Sap6 - Munlclplo de Venancio Aires 
7) - Serro Alegre - Municlplo de Santa Cruz 
8) - Faumeco - Municlpio de Santa Cruz 
9) - PaJmas - Muntclplo de Iageado 

10) - Rio Grande do Sul 

Tipo angular 

a) De porta-boquilha curta - Estes cachimbos se diferenciam 
(los que tern porta-boquilha longa nao s6 pela maior ou menor ex
tensao da boquilha - o que nao justificaria sua separa~o en1 dois 
snb-tipos - tnaS tambem porque OS primeiros sao sempre de sec-

• 
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~6es circulares e os segundos, de sec~oes poligonares. Alen1 disso, 
os primeiros nao se poderiam usar sem as boquilhas. ao passo que 
alguns <dos segundos permitiriam este uso. As boquifhas tern o 
corpo de seu fornilho tao longo quanto o porta-boquilha, formando 
ambas as partes sempre angulo reto. ·Os exemplares deste sub-tipo 
em sua maioria, possuem na base do porta-boquilha ou na boca do 
fornilho ou em ambas as partes, um acrescimo em forma de anel, 
com entalhes paralelos. Em outros, duas series lineares de pontos 
orlam a boca do fornilho e do porta-boquilha. 

bJ Cachinibos com porta-boquilha longa ou. poliedrica - Ja 
disse que a particularidade deste sub-tipo e possuir conjuntamente 
forma poliedrica e porta--Ooquilha comprido. As excep~oes nao 
vao alem de 2%. N~m sempre, porem, o corpo do fornilho e po1i<>
drico, sen<lo muitas vezes cilindrico. Em muitos exemplares o 
porta-1boquilha tern forma de piramide truncada, de base geral
mente quadrada. Este tronco de piramide e continuado pelo corpo 
do f ornilho, geraln1ente pouco prolongado sob re uma <las faces da 
pirrunide. Em al guns exemplares a pa rte superior do corpo do for
Jlilho e menor ·que a base, tomando assim 0 cachin1bo 0 aspecto do 
ti po monitor. 

Fig. 13 

Cortes mats comuns nos porta.
boquilllas dos cachimbos aD'gU

lares grandes 

c) Cachimbos piriformes - Os exemplares deste sub-ti po sfto 
escassos e tern a fom1a mais ou menos ovoide ou piriforme. 0 es
quema figura 11-8 dispensara qualquer descri<;ao. 

d) Cachimbos em forma de casco de navio - A forma destes 
exen1plares ea de casco de navio, sendo geralmente o corpo do for
nilho bem diferenciado do porta-boquilha. Vistos da parte superior 

• 
I 
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• 

apresentam a forma de clamide, ligeiramente concava. /\ sec~ao 
transversal e gerahnente em angulo isoceles, havendo exemplares 
de quilha dupla. 

Fig . 14 

<Jacbbubos em casco de nayio 

1 - Boa Vista - Munlclplo de Sii-0 Louren90 
2 - Oonventos - Municipto de Lageado 
3 - Zona oolonlal alerna 

Cachimbos de fornilho duplo 

No estado do Rio Granle do Sul raramente se te1n encontrado 
cachimbos angulares de fornilho <luplo (fig. 12-S, Cole<;ao Kern. 
de Porto Alegre) . 

~'Ota - Os ex-emplares desenhadoe ·co·rrespondem aos museus Julio de 
Castilh os, d e P o r t-0 Alegre e ~ Escola d e Agronomla de 
P oe.Iotas ) . 

VIII 

CERAMICA INDIGENA DO RIO GRANDE no· SU L 

Toda a ceramica indigena do Rio Grande do Sul f oi f eita pelo
metodo das ·rodilhas em espiral. N enhum vaso denuncia 0 USO de 
f ormas, nem impressoes de canastras e cordas. 

Agrupa-se em seis tipos : 

1 - Vasilhas zonarias, com desenhos de linhas vermelhas ou 
vermelhas e pretas sobre fundo branco. 

2 - Vasilhame com impress6es digito-polegares. 
3 - Vasilhame com impress6es unguiculares. 
4 - Vasilhame com impressoes paralelas de alisamento. 
5 - Vasilhas grossas, de fundo "chato". 
6 - Vasilhas globulares Hsas . « ' 

• 



• 

I 

\ 

.. 

SUBSIDIOS PARA A AlRQUEOLOGIA DO BRASIL IMERID1'0~AL 35 

I - V asilhas zonarias, cotn desenhos de linhas vermelhas ott 
vermelhas e pretas sobre fundo branco - (Pranchas XXIV, XXV 
e XXVI) - Caracterizam-se pelas linhas gerais de suas f ormas, 
que se mantem dentro dum padrao quasi uniforn1e junto a uma de
cora~ao geometrica linear em vermelho, ou em vermelho e preto 
sobre fundo branco. Estas pec;as apresentam sempre uma base 
conica nao decorada, sobre a qual se desenvolvem duas ou quatro 
zonas, f onnando o corpo propriarnente <lito, o co lo e o aro bocal. 
E stas zonas ou faixas possuen1 desenhos de linhas retas ou curvas, 
vern1elhas ou vermelhas e pretas sobre fundo branco amarelado. 
Geralmente, os exen1plares 111aiores possuem en1 volta <la boca un:.a 
estreita zona de paredes 1nais espessas que as outras e um pouco 
arredondadas exteriormente. Esta faixa forma um ver<ladeiro arco 
de reforc;o, ao qual chamo de "aro bocal". Os exemplares mais 
tipicos sao as urnas funerarias de tamanho grande. medio e pc;
queno e nunca possuem azas. Este tipo de vasilhame corresponde 
a cultura guarani. 

2 - V asilha1ne cotn impressoes digito-po!egares - (Prancha 
XX VII) - Compreende desde grandes urnas de 55 cetimetros de 
altura, ate pequenos vasos <le formato de tigela, de 3 a 4 centi
metros de altura. As f orn1as <leste vasilhame se relacionam estreita
mente com as que possuem decor~ao de linhas vermelhas ( corres
pondentes a cultura guarani), sendo mesmo iguais a elas em muitos 
exemplares. Este parentesco se acentua si considerarmos qtte mui
tos exemplares possuem o cone basal completamente Iiso e que as 
impressoes ocupam as nlesmas zona·s que nas vasilhas de desenhos 
de linhas vermelhas. A tudo i.sto, junte-se a semel:hanc;a de uso 
destas vasilhas com o das grandes urnas ( que e1n ambos os casos 
sao zonarias) pelos povos guaranis atuais. 

As impressoes dos dedos polegares cobrem, em alguns exem
plares, toda a superficie extema; em outros, o corpo e o colo e, em 
muitos, soniente a zona .do ·colo, o que nos leva a pensar que taic; 
impress&!s se fizeram com fins decorativos. E' certo que o des
cuido com que algumz.s foram feitas nos induz a concluir que ser
viram apenas para unir melhor as rodilhas de argila com que se 
construiu o vaso. De qualquer maneira, estas impress5es formam 
series circttlares "em f aixa ", correspondentes a cada uma <las ro
dilhas de .barro. Em al guns exemplares se procurou f azer que o 
bordo inferior de cada serie se salientasse .do superior seguinte, d~ 
maneira a aparecer como encravado. 

·Geralmente OS recipientes grandes e medios foram feitos COJTI 

esmero, o que nao se da con1 muitos exen1plares pequenos. Nestes, 
a fabric~ao nao so e tosca, co1no tambem traz decora<;ao descui-

• 

• 
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dada. Esta tecnica te111 sido considerada como guarani, pois este 
povo a emprega frequentemente em seus recipientes grandes e pe
quenos. Tenho, contudo, razoe3 para atribui-la tambem ao patri
monio dos indios guaianas, que possivelmente a adquiriram dos 
primeiros, embora nao chegassem a um grau de fabrica<;ao tao per
f eito quanto aqueles. Investiga<;oes futuras dirao si a tecnica f oi 
cxclusiva dos guaranis ou nao. Por enquanto, as urnas funerarias 
sao guaranis, pois estes enterravam seus mortos em umas, ao pa:.so 
que os guaianas os enterravam diretamente no solo. 

3 - v· asilhame com impressoes unguiculares - (Prancha 
XXVIII) - Correspondente as mesmas zonas de ceramica digito
polegar, existe a ceramica con1 impressoes unguiculares e com ins
trumento em forrna de formao. Suas formas sao equivalentes as 
do tipo anterior, apresentando em muitos casos as impress6es un
guiculares f eitas sob re as digito-polegares previamente alisadas e, 
outras vezes, tambem sobre as paredes lisas e polidas do vaso. 

As impress6es unguiculares se distribuem por toda a super
ficie ou s6mente pelo colo, deixando livre o cone basal. Em alguns 
exemplares, embora nao comumente, f ormam verdadeiras series 
lineares, bem separadas entre si, co1no acontece no litoral argen
tino. Chamo a aten<;ao para o facto de que neste esta<lo nao existe, 
suponho, a idecora<;ao ponteada em linha ou registros, que tanto 
caracterizan1 a ceramica da regiao do Parana (Argentina) e do 
Uruguai inferior. Em conpensa<;ao, existe em alguns exemplares de 
cachimbos. 

4 - V asilhame com impressoes paralelas de alisamento (Pran
cha XXIX-2) - 0 Museu de Porto Alegre possue alguns exen1-
plares, de f ormas semelhantes as ·<las urnas guaranis grandes e 
medias, cuja decora~ao, porem, e inuito diferente. Esta se parece 
com as impressoes deixadas pelo milho verde no trabalho de alisa
mento das paredes, mas sao mais profundas, como feitas por un1 
pente de dentes grossos. Tern fim decorativo. 

5 - Vasilhame grosso, de fund o plano ( Prancha XXX) 
Aparece com mais frequencia na zona do Municipio de Sao Lou
ren<;o, no sul do Estado. Seus exemplares tern paredes excessiva
n1ente grossas, de n1aterial grosseiro e <le formas mais ou menos 
cilindricas, com f undo plano. Sao lisas ou decoradas com series 
de protuberancias ao redor da boca, ou series lineares de impres
soes ponteadas. Em geral nao possuem azas. 

. r 
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6 - Vasilhame globular liso (Prancha XXIX-3) - Os exem
plares dcste ti po, pela sua f orma, fatura e ate pelo mo do com que 
se quebravam, lemhram os vasos globulares lisos, tao comuns nas 
j azidas do Pa ran a ( . ..\rgentina) . 

IX 

LINHAS FUNDAMENTAIS DA CARTA ARQUEOLOGICA 

DO RIO GRANDE DO SUL 

Com o conhecimento que temos da a rqueologia do R io Grande 
.do Sul, poden1os ja tra<;ar a s linhas f undamentais de sua carta 
arqueologica. 

Ao norte dos rios J acui e Ibicui e em toda a regiao atlantica, 
incluindo a lagoa dos Patos e terras visinhas, desenvolveu-se a cul
tura guaiana, (1 ), com duas 111anifestac;6es regionais: a do planalto 
e a da orla atlantica. 

A sudoeste e municipios do sul, os vestigios correspondem a 
cultura charri'ta. Esta cultura, em ·epoca dificil de precisar, -dirigiu
se para N . E ., formando uma cunha atraves do territorio de des
envolvimento da cultura guaiana. 

A cultura guarani se distribue em pequenos mosaicos por tod 1 

o territorio rio-grandense, desde o rio Uruguai ate o Atlantico. N o 
Jitoral atlantico esses mosaicos sao mais frequentes e aparecem nos 
1nesmos lugares onde se desenvolveu a cultura guaiana. 

A arqueologia do territorio ocupado pelos tape,s e-nos desco
nhecida. Os docurnentos historicos, ao se referirem a esses indi
genas, nos inf ormam que el es eram guaranis. Provisoriamente e 
por uma suposi~ao logica, esta regiao figura no mapa como zona 
arqueologica guarani. 

( 1) - Esta d-eshgna~ao d e "cultura gualaniA." estA. ltundamentada pela. 
nutrida in<forma<;a.o dos jesuftas d-0 primefro ~ulo dee evangeli
za<;ILo, que nos permfte atribuir aoa guaiana.s os elem<entos cu1-
turais no guaranf, tA.o comuns no planalto rio-grandense. Es
tes m~smos -elementos aparecem nos sambaquis do Ri<> Grande 
e Santa Catarina. e ~ por · isso que no ma pa fol designada esta 
cultura pelo norne de sa.nibaqutana-gualanA. Pret1ro, embora. 
jt, oonfecdonado o m·apa, .empre,gar o termo de guaianA e niio 
sambaqmana-guaiana pelo m<>tivo de nA.o se poder fa~r de 
·uma s6 cultura sambaquiana. 

, 



... 

·' 

' 

38 REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL 

Finaln1ente, o desenvolvimento, no municipio de Sao Louren<;o, 
<luma ceratnica caracteristica e algumas pe<;as liticas faz pensar na 
existencia de outra cultura, a que deno111ino cultura da certmflica de 
fundo plano. 

Cultura guaiana 

Esta cultura nao e exclusiva do territorio rio-grandense, mas 
se estende por quasi todo Santa Catarina, Parana e possivelmente. 
territorio de Miss0es. Algumas de suas mani festa<;oes aparece1n 
em territorio uruguaio e na margem esquerda do Rio Parana e na 
provincia argentina de Entre-Rios. 

Caracteriza-se sobretudo pela presen~ dos litos zoomorf icos 
com cavidades "em chavena", dos itaizas, <le belos machados po
lidos em formato de cunha e duma ceramica sub-globular, com 
impressoes digito-polegares e unguiculares, similar a dos guaranis. 

A zona do planalto difere da: zona da orla atlantica. por ter esta 
ultima alguns elementos proprios, como os machados quaidrangula
res polidos com duplo entalhe lateral, os itaizas em forma de argola 
e ·as pontas de flexa, descritos no capitulo "Jazida de T orres". 0 
material estudado neste capitulo esclarece-nos sobre qual era o 
acervo cultural nesta zona arqueologica do litoral atlantico. 

C ult·ura charrua 

Em outra ocasiao denominei esta cultura de vi.nculaciones pa
tagonicas (2) porque seus instrumentos liticos tern estreita seme
lhan-;a, em tecnica e tipologia, com a da Patagonia. 

·Caracteriza-se pelo grande desenvolvin1ento da industria da 
pedra lascada (pontas de flexas, raspadores, etc.), especialmente 
em n6du!os de calcedonia. A industria da pedra polida e repre
sentada por ·bolea<lores (bolas charrt.las) e pedras lenticulares (de 
f unda?) . Os vasos ceramicos sao de forrna aberta, globulares ou 
sub-esfericos, sern azas e geralmente Jisos. 0 conjunto rnais cara
cteristico e 0 que descrevi em meu trabalho " Bxploraciones ar
queologicas en el Rio Uruguay rnedio" - Parana - 1932) 

( 2) - Antoni<> Serrano - " Las culturas p r otohistortcas del este ar
genttno y ·Urugiuay", em llrl·emoria.e d-el Museu de Pa:ra.nA., n .0 

7 - Paranc\, 1933. E "'Etnografla de Ia. antig'Ua provincia del 
Uruguay" - Para.nA., 1936. 

• 

-
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Esta cultura se infiltra na dire~ao N . E. do Estado, atraves 
a cultura satnbaquiana-guaiana, formando uma grande cunha. 

C-ultura guaran£ 

A cultura guarani e a ultima a atingir o territorio rio-gran
dense. Nao forma grandes areas, mas pequenos centros aqui e ali, 
aos quais chamo de "mosai·cos'?.. Estes pequenos centros ·parecem 
formar uma faixa em toda a extensao do Rio Grande, desde o rio 
Uruguai ate o Atlantico, onde se sucedem ao longo de toda a costa. 

A regiao dos antigos tapes e considerada provisoriamente Como 
sen do guarani. Cabe ao f uturo dizer si tal concep<;ao e exata ou 
inexata. 

A principal caracteristica da cultura guarani consiste na rera
mica zonaria, decorada com desenhos geometricos vermelhos e 
vermelhos e pretos sobre fundo hranco, e principalmente pelo em
prego de grandes urnas funerarias para enterros primitivos ( ver 
capitulo sobre vasilhame, destes sulbsidios). 

Cultura da ceramica de fund<> chato 

A presen<;a desta cultura, conforme minhas anota~aes, tern 
sido assina lada ate agora no 1nunicipio de Sao Louren~o. Aleen da 
ceramica de fundo chato, dada a conhecer em outra nota deste tra
balho, pa.re<:e tambem pertencer a ela um tipo de machado conico, 
'COm garganta larga e acentuada. 

x 

A ARQUEOLOGIA 00 BRASIL MERIDIONAL E SUAS 

RELA<;OES COM AS CULTURAS ANDINAS (3) 

De Von Ihering ate T eschauer e ultimamente Aurelio Porto, 
·Os investigadores que se tern ocupado <la arqueologia dos estados 
meridionais <lo Brasil notavam certas afinidades culturais entre esta 
regiao e a andina, especialmente do Noroeste argentino. Von 

._ 3) - Este a rtigo fol publicado -em "La Nacion" de (Buenos Airee, 
iedi~lio dominical de 9 .J5- 37. Os demais tiao in~ditos. 
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Ihering, em 1904, diante de certas descobertas dizia: "Eis aqu1 
pela primeira vez achados arqueologicos que admiten1, ou melhor, 
estabelecem, uma comparac;ao <la cultura dos samba'quis com a dos 
calchaquies ". 

Na verdade nao se pode falar duma comparac;ao de culturas. 
mas apenas de alguns elementos comun.s ; e e por isso mesmo que o 
proprio Von Ihering, anos mais tar.de, se retificava, dizendo: "A 
falta. completa de objetos ceramicos e metalicos nos samhaquis 
impede uma franca comparac;ao e estarnos longe de poder afirmar 
que os habitantes dos sambaquis fossem calchaquies ". 

Nao e possivel pensar-se na origem calchaquia dos sambaquis. 
Seu enunciado e por si s6 u1n disparate no terreno da arqueologia. 
Ha, porem, um facto certo : as culturas andinas desenvolvidas 
desde San Juan, em territorio argentino, ate o Equador, possue1n 
elementos que sao constantes e caracteristicos na -cultura dos san1-
baquis. Sao eles os pulverizadores de substancias narcoticas, os 
porretes, os piloes coletivos. Os pulverizadores de narcotivos, sao 
esses pequenos zoolitos em f orma de peixes e aves que tan to 
abundam nos estados meridionais do Brasil. Seus equivalentes na 
arqueologiCJ do N oroeste argentino sao umas pequenas taboas de 
madeira, de forma retangular, as quais An1brosetti deu o nome de 
"ta.iboinhas de oferendas", pois julgou-as objeto de culto. 

Estes pulverizadores aparecem em territorio uruguaio e nas 
serras de Cordoba e San Luis, na area ocupada pelos antigos co
mechingones. Os exemplares de Cordoba e San Luis sao de pedra 
e, quanto as suas caracteristicas particulares, ligam-se mais estreita
mente aos sambaquianos que aos do Noroeste argentino. 

Em compensac;ao, estes e os do norte do Chile ligarn-se mais. 
aos empregados hoje pelos 1nundurucus, do que aos do Rio Gran
de e Uruguai. Outro elemento sambaquiano que ten1 dado lugar 
a uma vasta bibliografia e 0 "machado circular perfurado", que 
aparece no Peru e outros lugares da America. Coube-n1e a sorte 
de encontrar em .duas cartas anuais sua descri<;ao e seu nome 
guaiana: "ita-iza". 

0 P. Vasquez 'rrujillo descrevia-o assim: " Sao suas arm·as 
como um f uso de pau de pouco n1ais de meia vara, tres quartos no 
maxin10, que tern por ponta uma pedra ·cortante e redonda". Des
cric;ao esta co1npletada pelo P. Ferrufino com as ·Seguintes pala
vras: "Sao a modo de fuso que tern por ponta uma pedra con1 uma 
quina muito aguda". 
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Os "pil6es coletivos ", tao abundantes em nosso ~is desde a . 
serra do -Cordoba, foram incorporados recentemente a discussao 
deste problema de arqueologia comparada. Isto ·Se deve a Aurelio 
Porto, conhecido pesquisador brasileiro <le assuntos historicos. Os 
piloes coletivos ( aqui chamados pedras de <:risois ) existem em di
versas localidades dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Ca
tarina, tendo sido tambem assinalados no estado do Ceara, norte 
do Brasil. 

I 

Que significa a presenc;a destes elementos nas culturas avan
~adas da regiao andina e nas muito rudi.mentares <la costa do 
Atlantico ? 

0 problema do homem indigena americano apresenta dois as
p.ectos: o que se ref ere ao homem fossil e o que trata do indigena 
historico. 

Na era quaternaria, nas planicies argentinas, un1 ser inteligente 
ja trabalhava a pedra, enquanto que na Europa o homem nao havia 
ainda came~ado a talhar os toscos machados do periodo chelense. 
J a proximo a epoca geologica atual - ref erir-me-ei tao s6mente 
ao continente sul-arnericano - imigrantes das ilhas do Pacifico 
fora111 invadindo, e1n levas sucessivas, terras americanas. Parece 
que estas correntes tiverarn inicio no principio da era quaternaria 
e continuaram ate quasi o momento inicial da conquista europea. 
J a 0 hometn fossil das planicies argentinas se ha via extinguido. 
Uma nova ra<;a, estreitamente aparentada a povos do Pacifico, 
ha:bita a America. E' a ra~a <la Lag6a Santa, que se estende por 
toda a America, deste a Terra do Fogo ate a Baia da ·California e 
persiste ainda, por exemplo, entre os Botucudos. E' esta ra~a a 
criadora da cultura dos sambaquis rneridionais. 

·Constitue a ra~a <la Lagoa Santa o substrato etnico da America 
e os nucleos indigenas que ela originou sao os mais antigos do con
tinente sul-americano. 

Ne.stes nucleos devemos incluir os Guaianas e seus atuais des
cendentes, os Kaigangs, que se estenderam por .boa parte dos es
tados meridionais do Brasil. 

Como patrimonio cultural :dos prirneiros nucleos suhstancias 
chegados do Pacifico ao Continente, devemos considerar os pulve
rizadores <le substancias narcoticas, os itaizas, alguns vocabulos 
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oomo "toi" e "toki ", algumas cerimonias secretas de iniciaA;ao, a 
ideia do diluvio universal, etc. que encontramos entre tripus Ges 
OU Kaigangs ( 4) aparentadas a rac;a da Lagoa Santa. 

As -culturas peruanas preincaicas se formaram a expensas de 
correntes vindas da America Central e N oroeste <la America do 
Sul, as quais influiram sobre as n1uito primitivas entao existentes 
nas costas do Peru e Chile, de tipo arcaico e similares a cultura 
atual dos halbitantes da Terra do Fogo e a dos criadores dos sam
baquis. Alguns <le seus elementos persistlram, mais ou menos mo
di ficados, e dificultam ao arqueologo o estabelecer dependencias 
culturais. 

No Brasil tais elementos sao proprios duma cultura que se 
n1antem -com seus caracteres arcaicos e em forma integral atraves 
do tempo, salvo as influencias guaranis. Nas regi5es mais evolui
das da regiao andina, eles se rnantem como elementos arcaicos iso
lados, que tern persistido atraves a gesta<;ao de novas culturas. 

( 4) - Atualm.ente oe Kai~ngs f0<ram separados da tamilia lfnguis_ 
tlca. Gee e .com elee se fez a ta.miUa lfngulstica que tern s&U nome. 
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PR..J.\NCHA I 

,J \ ZJJ) '\ DE TORRES - Gran<les dnnas coure m quasl totahncnte a ja7.i«la. 

As nrnnchas }lretas de Cima sno partes ain<la "1sh·eiR. 

F..in pt•hnch·o p lru10, a encosta (la jazidu coh('J'lf\ clt• iluuas cm iwinc ipio de 
fixa{iio , com planta{'oes inti ficla is d.c g ravatii 

• 
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PRANCI-IA II 

(a) 

(b) 

J.i\ZIDA D B TORRES - Zoolit.o c ujas cxtrc
mida d.es 1·eprescntnn1 d ols pe lxe:s distlntos 
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PRANCHA III 

(a) 

( b) 

JAZIDA D E TORRES - Z<>olJto piscifor1nc, 
e1n meJa firo. 

.. 



PRANCHA IV 

• 

• 

• 
1 2 3 

JAZIDA D E TORRES - Zoolitos 



PRANCHA V 

1 

• • 

• 

') .., 3 

JAZIDA DE TORRES - Zoolitos 



PRAN'CHA VI 

JAZIDA DE TORRES - Zoollto 

2 
• 

• 

3 

4 

JAZIDA DE TORRES 



PRANCHA VII 

• 

• 

. VIL.A DE TORRES - 7A>Olito 

• 



PRANCHA VIII 

• 

J AZIDA D E TORRES - 1\fachad <>s tabnlares 



PRANCHA IX 

• 

( 

1 - JAZIDA DE TORRE S - Pontas d e fiexas 

• 

• 

2 - JAZIDA DE TORJRES - Ponta d e dardo 



PRANCHA X 

• 

• 

1 2 3 4 5 6 

• 

JAZIDA DE TORRES - Barras 



• 

• 

• 

PRANCHA XI 

2 

1 

JAZIDA DE TORRES 

1 - Fr~omento drun wolit-0 que 

apresenta. concavidade. 
2 - Perola d.e barro 

3 

JAZIDA DE TORRES - Bolas 

/ 



PRANCHA XII 

• 

• 
... 

2 3 

JAZIDA DE TORRES - Almofal'izes 

• 

6 7 

.. 

JAZIDA DE TORRES 

P edras cJrculares, com con cavidades 

• 



• 

• 
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PRANCHA XIII 

JAZIDA DE ToRRES 

JAZIDA DE TORRES - Pedras quo 
ap1·esenta111 con ca vidades ( " h oyuelos") 

6 



PRANCHA XIV 

• 

2 3 
JAZIDA DE TORlRES Alisador cs 

4 

• 

.. 

5 

JAZIDA DE TORRES - Fusos d e pedra 



• 

PRANCH A XV 

2 

JAZJDA DE TORRES - P esos para t·ooes 

• 

• 

3 

JAZIDA DE TORRES - Gamela 



PRANCHA XVI 

? 3 4 

REGIA.0 DE TORRES - Macha.dos qu.ad.t·nngula.rcs, oom entalhes d.uplos 



• 

P RANCHA XVII 

,. 

REGIAO DE TORRES - ~locbad.os trianguJarcs, 
<'<>m gargalo. 



• 

• 

PRA.NCH A XVIII 

1 2 

ZOOlJITOS: 1 - Lagt>a de CJavera~ Estndo de Sto. Ontarina. 
2 - Torres, Oampo de Avinefto. 
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• 

• 

4 
• 

PR . .l\N CHA XIX 

1 

l -2-3: R EGIAO ]}flJ 'I'ORRES i'Hios de pili«> 

4 : MORRO AZUL, Municlp io <le 'forrcs. 
5: SA~IBAQfil D E I TAP E V .'\ . 

.. 



PRANCHA XX 

,, 

.. 

• 
') 
.;..,/ 

... 

3 4 5 

1 - ('olar indlgena - Con~1o c"Lo Ar1·oio. 

2 - P C'1·01n. vcn cziana da Jazida de Torres. 

3 - C'o la t· <1<' t·m1to8 d e v'jdro ('l'l'es Ca choolras, 1ntUl.lcipio d e Tor1·cs ). 

4 <' :> - Sa mhnqui de Itnpeva. 



PRANCHA XXI 

1 

Regift.o proxhna d e Torres - lt...'lizaa 

2 

SA."'1BAQUI DE ITAPEVA - Prflto cle pedra 



• 

• 

P RANCH,t\ XXIl 

SJ\)fBAQ OT D E 'r OHUES - P<'flu <' 11H8 c•o linns qn<' ajnd n su b"isten1 

Ca:ma da supci·fic1al de m oluscos, deposit.ados sob1·e as enoostas do 

srunbaqui de Torres pelas aguas das chu vas. 



• 

• 

PRANCHA XXIII 

H>} Supcl'ficie branca, devjda i'l l a \ 'H:Z'('f.Jn clas conchas 

p ehi ag-ua das chuvas. 

b ) C'tunada concbifcra. d.c.• 4 ;) C'C'J\l i lll('t l'OS de 

C..'l lX'SSlu ·a. 
• 

(') ~ucko d e areia (anuga chum ). 

l<~sl<.' c·61·t.c fo i fcito pl'lo a uto 1·. que C.' lllJH'<':?,Ou in

u •n<:ioualmeut.e !-('U punhal. ' r C'rn l .20 Jll . de p1•ofnD

diCl:lCI <.' (' 1 .:JO lll. d<' Jal'g"tll'H (' fol ('HYado ('lll 13 n1i

nnt.os apcnas. I s to pt'()Yfl a l'a < ilidnclc ooin quc sens 

h a l>ita ntcs indig'enas ca.Ya vmn as fo~c;;as ctn que cntcr-

1·n,,·a n1 sous inol'tos. 

' 

c 
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PRANCHA XXJV 

U1·na zonarias g uaranis (Museu Julio d e Castllhos - Porto Alegre) 
Proceden1 do ~lnnicipio d e Venancio Aires . 



• 

PRANCHA XXV 

SAO LEOPOLDO - Fra.gmcnto d e cera1nica 
guarani, cuja deoora{:iio f6rn1n c'.irculos con
ccntrioos yermelhos e pretos. (Museu do 
Seminario de Sao Leopoldo). Procede de 

Picada Feliz - ~funictplo do Cat . 

'-~· . . 
. ,"':( 

··~ 
' 

• 

P eqoenos recipJente guaranis (l\luseu Julio de <Jas tilhos - Porto Alee"'l"e). 
Procedein do " m osairo" g uarani d;C Venancio Aires c outros visinhos 

(Yer carra arqucolotzlca) 



FRANCH . .\ XXVI 

& 42!> <:::> 

.. 

D esonbos d e deoo1'aQOes em nrna.s g uaranis do Fii!tado do Rio Grande do Sul. 

( Orig h1ais d o autor) 
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• 

PRANCHA XXVII 

Vas ilhame com 1.mprcssOes dJgito-polcgares. 
(Museu Julio d e C&s tilhos - Porto Alegre) 

.. 



• 

PRANCHA XXVIII 

Vasilhame oom irnpressocs unguJ<'Ular~ 
(Mnseu Julio de Castllhos - Porto Alegre) 



• 

PRANCHA XXIX 

P~quenos rooipientes provcn:ientes da. zona. colonial nlema 
- R . G. do Sul (:lluseu Julio de Oastilbos - Porto Alegre). 

2 

.2 - Recipiente com suloos para.leloe de alisamento 

3 - Vnsilba globular lisa 

(Museu Julio de Castilhos - Porto Alegre) 

3 



PRANCHA XXX 

Vasilhas grossas, de fundo plnno 

Boa Vista, ~lunicipio d e Sao Lourcn~, R. G. do Sul 

(Museu da Escola de Agronomia de Pelotas) 
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