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ANÁLISE DO MATERIAL CERÂMICO DO LITORAL NORTE DO RIO GRANDE DO SUL. Gustavo 
Peretti Wagner Klaus Peter Kristian Hilbert (PUCRS/FFCH/CEPA) 
Este trabalho destina-se a analisar o material cerâmico da Tradição Tupiguarani e Taquara proveniente de diversos 

sítios arqueológicos localizados em janeiro de 1996, entre a praia da Guarita em Torres e a praia do Castelhinho em Itapeva, bem 
como de trabalhos realizados anteriormente na praia de Itapeva referente ao sítio RS - LN - 201. Durante o trabalho de campo 
realizado em janeiro de 1996, foram localizados 14 sítios cerâmicos, destes, oito pertencentes à tradição Tupiguarani e seis 
pertencentes a tradição Taquara. O material cerâmico Guarani e Taquara estão sendo analisados, individualmente, através da 
classificação dos fragmentos conforme a parte da vasilha a que pertenciam (borda, pescoço, ombro, corpo e base), sua espessura 
(em mm), o diâmetro dos fragmentos (da borda), a pasta (argilosa ou arenosa), o antiplástico (inclusões contidas na argila), e o 
tratamento de superfície interno e externo. Todos estes dados obtidos serão transcritos para a planilha do excel para efetuar a 
quantificação dos mesmos. Juntamente a esta análise efetua-se os desenhos dos perfís das bordas mais significativas. A partir dos 
perfis das bordas desenhados se executa a reconstituição gráfica ideal das vasilhas através da duplicação do perfil da borda nos 
dois extremos de uma linha horizontal tendo como comprimento o diâmetro medido pelo arco da abertura. Nos sítios foram 
coletados 808 fragmentos cerâmicos, tendo como decoração predominante a superfície lisa em 37% destes, outro tipo de 
tratamento de superfície é a impressão de cestaria que pertence à Tradição Taquara. O antiplástico predominante é o de areião, 
com grandes grãos de areia, correspondendo a 56% das peças; isto provavelmente devido ao solo da região que é bastante 
arenoso. Através das reconstituições gráficas é possível observar a funcionalidade de cada vasilhame. 




