
SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS DE SANTA CATARINA 

I — ARQUEOLOGIA E MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS. 

O primeiro tomo dos tratados modernos de História Geral é intitulado: 
Pré-História. 

A Pré-História, chamada também, Arqueologia, é o estudo daquilo que 
se deu antes da História Escrita. 

A história escrita remonta até uns cinco mil anos antes de CriSto. A Pré-
História, porém, recua centenas de milhares de anos, dentro da penumbra 
misteriosa do passado, em busca do berço da humanidade. Procura desvendar 
o mistério mais sensacional da História do mundo, isto é, o aparecimento do 
primeiro Homo Sapiens na face da terra. 

Se a História abrange um período de, aproximadamente sete mil anos, a 
Pré-História estende-se sobre um período de uns dois milhões de anos, idade 
presumível do homem mais antigo conhecido até a presente data. Este Homo 
habilis foi descoberto por Leakei e sua esposa no Vale de Olduvai, na 
Tanganika, África Oriental. 

Paradoxalmente, a Arqueologia, que estuda as coisas mais antigas, é 
ciência, relativamente nova e, muitas vezes, mal interpretada. Apenas a 
Paleontologia, ciência que estuda a fauna e a flora fósseis, isto é, animais e 
plantas petrificadas, recua milhões de anos mais, descobrindo o mundo 
estupendo dos sáurios tamanho de arranha-céus e selvas inteiras, transfor-
madas em pedra e carvão de pedra. 

A Pré-História acompanha os primeiros passos vacilantes do homem, 
através dos milênios, desde a sua primitiva "Pebble Culture" de seixos 
rolados, até a sua maturidade, quando começa a perpetuar a sua História nos 
primeiros documentos de escrita çuneiforme. Daí já se vê que a Pré-História, 
longe de ser simples diletantismo de aventureiros incultos e inescrupulosos, à 
cata de objetos antigos e de tesouros escondidos, é ciência muito séria de 
especialistas, que buscam documentos do passado para estudá-los, ordená-
los e depois transmiti-los à posteridade, escrevendo, desta maneira, a Pré-
História. 

Como ciência, a Arqueologia está em íntima conexão com a Antropolo-
gia, a Geologia a Zoologia, a Física, a Química, a Botânica e outras mais. Para 
fazer uma pesquisa rigorosa e exaustiva, por exemplo, de um sambaqui, 
requer-se a colaboração de especialistas em todos estes ramos de saber. 
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E quais as fontes em que a Arqueologia busca o seu saber? São os Sítios 
Arqueológicos ou Monumentos Pré-Históricos, isto é, os lugares, onde as 
populações primitivas deixaram sinais ou marcos de sua passagem. 

No Brasil registramos grande variedade de sítios arqueológicos, que na 
legislação protetora são chamados jazidas arqueológicas: sambaquis, grutas, 
abrigos sob-rocha, casas subterrâneas, galerias subterrâneas, sítios de sepul-
tamentos, terreiros de antigas aldeias, paradeiros, estações líticas, tesos 
"mounds" estarias, sinalizações rupestres e outras mais. 

Cada sítio arqueológico é uma página da Pré-História. O arqueólogo, 
escavando, deve ler e interpretar este livro da Pré-História para depois 
publicá-lo. Toda a escavação deve ser seguida da publicação dos resultados 
obtidos. Sem isto a escavação não teria nenhum sentido. 

Enquanto escava, o arqueólogo destrói o livro da Pré-História e caso não 
souber lê-lo e interpretá-lo corretamente, ninguém jamais poderá fazê-lo no 
futuro e ficará para sempre uma lacuna na Pré-História. Por isto a escavação 
arqueológica somente pode ser feita por pessoas capacitadas, que tenham 
perfeito conhecimento de causa e curso especializado de arqueologia. A 
destruição leviana dos sítios arqueológicos é crime contra o Patrimônio 
Histórico Nacional. Teceremos alguns comentários referentes a cada tipo de 
NítiO arqueológico em particular. 

1 — SAMBAQUIS. 

O nome vem do guarani e significa monte de conchas (tambá: concha; Ki: 
monte cônico). São chamados também casqueiros, concheiros, berbigueiros, 
ostreiras ou sernambis. Existem sambaquis no litoral de todo o mundo. Nos 
povos de língua inglesa são chamados "shell mounds" ou "Kitchenrnidden"; 
na Dinamarca, "Kjoekkenmoeddinger"; para os castelhanos, são ."conche-
ros"; "Muschelberge" para os alemães e "Kasuka", para os japoneses. 

Os maiores sambaquis do mundo situam-se no Estado de Santa Catarina, 
litoral de Laguna, Garuva e São Francisco do Sul, onde alcançam trinta 
metros de altura por centenas de metros de comprimento. 

O povo simples do litoral atribui os sambaquis e os esqueletos, neles 
encontrados, ao dilúvio bíblico. Entre os homens de ciência, durante muito 
tempo, havia discussões, quanto à origem natural e artificial dos sambaquis. 
Hoje, é ponto pacifico, que existem terraços naturais de conchas, que, vez por 
outra, podem aflorar à superfície do solo. Todos os grandes sambaquis, 
porém, que encerram esqueletos humanos e outros vestígios de ocupação são 
artificiais; isto é, foram construidos por população pré-históricas, que ocupa-
vam o litoral, antes da chegada do homem branco às Américas. Estes 
construtores dos sambaquis viviam nas grandes planícies sedimentares do 
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litoral, junto às lagoas, lagunas e desembocadura dos rios, zonas ricas de 
peixes, moluscos e crustáceos, os quais, a par da caça e de frutas silvestres, 
constituíam a sua principal alimentação. Consumiam os moluscos, amontoa-
vam as cascas e moravam sobre as mesmas; porque constituíam um lugar seco 
na planície úmida. Desta maneira, geração após geração e, muitas vezes, povo 
após povo, ocupando o mesmo monte de conchas, durante milênios, dava-lhe 
alturas fantásticas de dez, vinte e mais metros de altura, com centenas de 
metros de comprimento. 

À medida que o casqueiro ganhava altura, tornava-se, também, ponto 
estratégico, para vigiar a aproximação dos inimigos e dos cardumes de peixes. 
De mais a mais era lugar seco e arejado, isento de mosquitos e repteis 
venenosos. 

Lugar de habitação, o sambaqui possui, também, características de 
cozinha. Por isto, encontramos nele carvão, cinza e restos de grandes 
fogueiras; além de grande quantidade de ossos de peixes, aves e mamíferos; 
pinças de crustáceos, cascas de tartarugas, espinhos de ouriço do mar. É 
comum encontrar nos sambaquis ossadas de baleia, muitas vezes, parcial-
mente carbonizadas. 

O homem do sambaqui tinha hábitos diferentes dos nossos. Não possuía 
cemitério; mas sepultava os seus falecidos no lugar mesmo onde morriam, no 
chão da própria casa. Hábito este, que perdura, até hoje, entre os índios do 
Mato Grosso. O morto continua pertencendo à família. Por isto, encontramos 
sepultados nos sambaquis, numerosos esqueletos humanos; uns fletidos, em 
disposição fetal; outros estendidos ao comprido; uns de bruços, em decúbito 
ventral ;outros em decúbito dorsal; outros, ainda, em decúbito lateral direito ou 
esquerdo. Muitos esqueletos têm associado o mais variado material em 
oferendas funerárias: machados de pedra, pontas de flecha ósseas, ossos de 
baleia, ou pedra grosseira, rodeando ou cobrindo o sepultamento. Muitos 
esqueletos acham-se envolvidos em ocre vermélho, que lhes dá cor de 
sangue; outros acham-se rodeados de areia branca das dunas. Muitos foram 
enterrados com os seus objetos de adorno, feitos de pedras, ossos, conchas ou 
dentes de mamíferos perfurados. 

Algumas vezes, encontramos nos sambaquis pequenos pilões de pedra, 
perfeitamente polidos, que possuem forma de aves, peixes ou mamíferos, 
talhados em pedra duríssima. São os famosos zoólitos ou artefatos zoomor-
fos, que constituem verdadeira escultura pré-histórica. 

Nas camadas superiores de alguns sambaquis foi encontrada, também, 
cerâmica; isto é, cacos de vasos de barro cozido. 

Cada sambaqui é um museu natural de objetos antiqüíssimos. Os testes, 
do carbono radiativo revelaram, que os sambaquis mais recentes possuem 
idade de mil e quinhentos anos; enquanto os mais antigos tem ao redor de oito 
mil anos. São, portanto, mais antigos, que as pirâmides do Egito. 
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Desde o Brasil colónia, as conchas dos sambaquis vêm sendo aprovei-
tadas para o fabrico da cal. As casas de muitas vilas do litoral foram 
construídas com cal de conchas dos sambaquis. As prefeituras municipais e 
os departamentos de estradas de rodagem cornpactavam o leito das estradas 
com conchas de sambaquis. A antiga estrada da Base Aérea de Florianópolis e 
outras estradas do interior da Ilha de Santa Catarina foram construídas com 
conchas de sambaquis. A pista do Aeroporto de Joinville foi compactadacom 
conchas de um sambaqui. Todas as antigas estradas de acesso e do interior da 
Ilha de São Francisco do Sul foram lastradas com conchas de sambaquis. O 
mesmo se deu com as antigas estradas dos municípios catarinenses de 
Garuva, Araquari, Imbituba, Imartui, Laguna e Jaguaruna. Daí, podemos 
imaginar os tesouros imensos de material arqueológico. que, desta maneira, 
foram levianamente desperdiçados e destruídos. 

Durante a segunda metade do século passado e princípios do atual. 
cientistas estrangeiros, entre eles Von den Steinen. Krone, Von Koseritz, 
Hartt, Lógren, Rath, Wiener e outros, começaram a alertar sobre a importân-
cia dos sambaquis para o estudo da Pré-História do Brasil e do mundo. Aos 
poucos. os cientistas nacionais, também foram-se conscientizando e come-
çaram a preocupar-se com o problema dos sambaquis. Finalmente, em 1961, a 
lai n9 3924 veio proibir, em todo o território nacional, a destruição ou 
mutilação dos sambaquis. Infelizmente, porém, poderosos interesses econó-
micos e mesmo interesses políticos das prefeituras municipais prevalece-
ram, até hoje, sobre a lei e a cultura e os derradeiros restos dos sambaquis 
acabam transformando-se em cal, adubos e corretivos de solo ou, ainda, são 
jogados, como saibros, no leito das estradas. 

2 — GRUTAS. 

AS GRUTAS. CAVERNAS OU LAPAS, via de regra, serviam de 
refúgio e de habitação às populações pré-históricas. Em decorrência disto, 
apresentam características arqueológicas análogas aos sambaquis. Encon-
tramos nas mesmas, não raro, uma camada arqueológica; isto é, detritos de 
ocupação de um ou mais metros de espessura. Neste chão das grutas, são 
encontrados restos de fogueiras. cerâmica, sepultamentos humanos, objetos 
de adorno e artefatos de toda a natureza, outrora utilizados pelos ocupantes 
da gruta. Como, a par de ignorância generalizada. grassa no interior do País 
imensa curiosidade pelo desconhecido, infelizmente a maioria das grutas é 
depredada e devastada, antes de terem sido visitadas por um arqueólogo, que 
pudesse estudá-las cientificamente. Assim, as páginas da Pré-História vão 
sendo criminosamente arrancadas, perdendo-se irremediavelmente para a 
ciência. 
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São famosas as grutas calcáreas da região de Lagoa Santa, em Minas 
Gerais, onde o sábio dinamarquês, Peter Wilhelm Lund, descobriu toda uma 
fauna extinta, a par de esqueletos humanos de dez mil anos de idade, que 
constituem o homem mais antigo, atualmente conhecido no Brasil. Chama-se 
Espeliologia a ciência, que estuda as cavernas. 

3 — ABRIGOS SOB-ROCHA. 

Os abrigos sob-rocha são formados por paredões rochosos, que apresen-
tam uma parte alta saliente, projetada para fora, formando uma espécie de 
telhado natural, capaz de oferecer abrigo contra chuvas, ventos e outras 
inclemências do tempo. 

Analogamente às grutas, os abrigos sob rocha, oportunamente, eram 
ocupados por hordas errantes de populações primitivas, que deixavam nos 
mesmos os marcos de sua passagem e trastes de sua cultura: cerâmica, pontas 
de flecha, artefatos Ricos, restos de fogueiras, objetos de adorno e sepulta-
mentos. Não raro, encontramos nos abrigos sob-rocha camadas arqueoló-
gicas de ocupação, que alcançam vários metros de espessura. Em 1973, 
participamos das escavações da Missão Franco-Brasileira em um abrigo sob-
rocha, em Lagoa Santa, Minas Gerais. Aquelas escavações foram levadas até 
onze metros de profundidade, encontrando-se restos de fogueiras em todos os 
níveis. A onze metros de profundidade, foram encontradas garras de animais 
extintos: tatu gigante e tigre dente de sabre. 

No planalto catarinense, as águas das chuvas, escorrendo pelos paredões 
rochosos, no decorrer dos milênios, acabaram escavando numerosos abrigos-
sob-rocha. Visitamos passante de vinte dos mesmos. Em todos eles foram 
encontrados sepultamentos e outros sinais de ocupação pré-histórica. Os 
abrigos sob-rocha sofrem os mesmos vandalismos que as grutas, sendo 
criminosamente devastados e depredados por pessoas ignorantes e inescrupu-
losas em busca de tesouros lendários. Em um abrigo de Urubici os primeiros 
visitantes encontraram acima de sessenta esqueletos. Por ocasião de nossa 
visita, em 1970, já não havia crânio algum; mas, apenas um amontoado 
confuso de ossadas humanas, fragmentadas e muitas vezes remexidas. 

— CASAS SUBTERRÂNEAS. 

As casas subterrâneas são sítios arqueológicos peculiares das grandes 
altitudes. Apresentam-se como crateras, abertas no solo, possuindo dois a 
quinze metros de diâmetro e podendo alcançar seis metros de profundidade. 

A dispersão geográfica das casas subterrâneas é muito grande, tendo a 
sua presença sido assinalada nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná. No planalto catarinense, o povo toma aquelas crateras por 
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"fojos de bugres" para a caça de antas. Geralmente, acham-se agrupadas, no 
mesmo lugar, diversas crateras, sendo umas maiores e outras menores. 

Em Santa Lúcia do Piai, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, uma equipe de 
arqueólogos escavou uma casa subterrânea de onze metros de diâmetro e 
cinco metros de profundidade. Verificou-se que, fora da cratera, na periferia, 
de três em três metros, havia pequeno núcleo de pedras. Igualmente, no fundo 
da cratera, ao centro, havia semelhante ajuntamento de pedras. Concluiu-se 
daí, que aquela casa estivera coberta, partindo o vigamento da periferia, para 
um poste central. No fundo da cratera, foi encontrado um fogão de pedras 
com pinhão queimado e, ao redor do mesmo, cerâmica indígena e artefatos 
líticos. Em uma das paredes, pedras fixas, possivelmente, fizessem parte de 
uma escada de acesso à casa. 

Em 1971. escavamos duas casas subterrâneas em Urubici, Santa Cata-
rina, que haviam sido abertas em rocha mole de arenito. Tinham a vantagem 
de apresentarem paredes verticais limpas, até uma profundidade de 3 a 4 
metros. Situavam-se em pequenos morros, nas vizinhanças de arroios. em 
campos, cobertos de matos ralos. No chão das mesmas, foram recolhidos 
milhares de cacos de cerâmica e centenas de pedras, umas lascadas, outras 
polidas: machados, amoladores, batedores, bigornas; raspadores, facas; 
enfim, toda uma indústria lítica, muito primitiva, grosseira e rudimentar. 

Alguns cacos de cerâmica estavam decorados com incisões, em forma de 
linhas paralelas cruzadas e nas paredes de uma das casas havia sinalizações ru-
pestres em forma de triângulos, similares às que são encontradas, na mesma 
região, fora das casas subterrâneas. 

As casas subterrâneas são atribuídas às populações Jê ou Caingang, que 
ocupavam o planalto antes da conquista e representam uma invenção 
engenhosa do homem pré-histórico contra as nevascas e os ventos gelados 
dos invernos rigorosos das grandes altitudes. No fundo de uma cratera, sob 
um teto feito de paus, cascas de árvores, folhas e terra, com a lareira acesa, o 
homem pré-histórico achar-se-ia ao abrigo do frio por intenso que fosse. 
Nascido o sol, sairia do abrigo subterrâneo, com o fim de abastecer-se de 
pinhão, carne de tatetos, cervídeos e outra caça, ainda hoje abundante na 
região. 

As casas subterrâneas, esporadicamente, aparecem, também, no litoral. 
No município sul-catarinense de Jaguaruna, vizinho de Laguna, registramos 
duas unidades lado a lado, a apenas doze quilômetros da praia. Também. na 
Ilha de Santa Catarina, em um morro do IY .ántano do Sul, existem três 
"Buracos de Bugre", com as características das casas subterrâneas. Estas 
ocorrências demonstram, que os construtores das casas subterrâneas. vez 
que outra, acorriam às praias para mariscar e, possivelmente para fazerem 
provisão de pescado. 

Datações feitas através do carbono radiativo , revelaram, para algumas 
casas subterrâneas idade de, aproximadamente, mil anos. 
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5 — GALERIAS SUBTERRÂNEAS. 

Em 1971, Padberg Drenkpol, antropólogo do Museu Nacional do Rio de 
Janeiro, recebeu planta topográfica de "misteriosas galerias subterrâneas" 
existentes na localidade de Rio dos Bugres, município de Urubici, Santa 
Catarina. Padberg chegou à conclusão, que aquelas galerias não eram pré-
históricas; mas obra dos construtores da primeira estrada Florianópolis-
Lages, os quais, seduzidos por sonhos de minas de ouro e prata, escavassem 
aquelas galerias. 

Em 1970, ao fazermos prospecção de sítios arqueológicos no planalto 
catarinense, tivemos notícias da existência de galerias semelhantes, na 
localidade de João Paulo, município de Bom Retiro. Haviam sido descober-
tas, há muitos anos passados, por caçadores, quando a cachorrada, em 
perseguição a uma manada de porcos do mato, continuou, latindo debaixo do 
solo. A muito custo e depois de uma hora de buscas infrutíferas, o capataz da 
fazenda conseguiu localizar, novamente, a boca da galeria, em meio à mata, 
fechada por denso taquaral. Situam-se em uma lomba e foram cavadas em 
forma cilíndrica, na argila arenosa. A boca pequena é estreitada por terra, 
humus e folhas. É preciso entrar rastejando. Por dentro, porém, possui metro 
e meio de diâmetro. Nas paredes existem sinais de picareta e de uma 
cavadeira pectiforme, que deixa marcas, como que de garras de animais. O 
chão estava juncado de blocos de argila, caídos do teto. O corredor principal 
possui uns quarenta metros de comprimento e apresenta dois braços laterais, 
de quatro e cinco metros de comprimento. Na opinião do dono da Fazenda, as 
galerias seriam obra dos jesuítas. São conhecidas pelo povo como "Toca dos 
Padres". 

Ao inspecionarmos aquelas galerias, completamente escuras, à luz 
precária de uma vela, tivemos a intuição nítida de estarmos em presença de 
novo tipo ainda inédito, de sítio arqueológico, construído por populações 
pré-Históricas. Talvez abrigo e esconderijo contra ataques repentinos de 
inimigos, que subtraindo-os à vista e ao alcance dos perseguidores, abrigaria 
centenas de indivíduos. O homem branco abriria poços; mas não extensas 
galerias, quase a flor da terra, que importam em imenso trabalho de remoção 
de terra. 

A nossa suspeita tornou-se certeza, quando, no município vizinho de 
Urubici, tivemos ensejo de visitar toda uma série de outras galerias, esca-
vadas da mesma forma cilíndrica, em rocha mole de arenito, geralmente com 
braços laterais e possuindo bocas em extremidades opostas; algumas até com 
salas maiores e teto apoiado em colunas, deixadas em pé, para este fim. Todas 
apresentam os mesinos sinais de picareta e de cavadeira pectiforme, deixando 
marcas, como que de garras de animais. Em algumas delas encontramos 
sinais de petróglifos e cacos de cerâmica indígena. Outras acham-se em 
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comunicação com casas subterrâneas. sugerindo a hipótese de serem da 
mesma cultura das casas subterrâneas. 

Entretanto a presença das galerias subterrâneas, também. já foi assina-
lada nos planaltos riograndense e paranaense, confirmando dispersão geo-
gráfica idêntica às casas subterrâneas. 

6 — TERREIROS DE ANTIGAS ALDEIAS, ACAMPAMENTOS 
E PARADEIROS. 

São sítios arqueológicos. que se caracterizam por manchas escuras no 
solo, com carvão, artefatos Ricos, com ou sem cerâmica. No primeiro caso 
são sítios cerâmicos e no segundo, sítios pré-cerâmicos. 

Quando estas evidências arqueológicas são muito superficiais e ralas, 
admitimos que se trate de um paradeiro, onde um grupo  indígena 
estacionou, apenas, passageiramente. 

Sendo as evidências arqueológicas muito abundantes. a camada de 
carvão mais espessa e o material arqueológico muito numeroso, admitimos, 
que se trata de um acampamento, onde um grupo primitivo, acampou 
durante largo espaço de tempo; por exemplo, nas desembocaduras dos rios e 
dos córregos. 

Vez que outra é possível constatar, no acampamento, a existência de 
postes e restos de construções, revelando tratar-se de um terreiro de 
antiga aldeia. Neste caso o solo costuma estar muito firme e compacto, 
como que socado. Nos campos do planalto catarinense, não raro, encontra-
mos terreiros de antigas aldeias nitidamente delimitados por pequena eleva-
ção de terra, em forma de coroa, de: vinte a cem metros de diâmetro. Esta 
coroa circular de terra, possivelmente suportava uma paliçada protetora da 
aldeia. Os sitiantes atuais tomam aqueles locais por "terreiros de dança dos 
índios. 

7 — SÍTIOS RASOS DE SEPULTAMENTO. 

Os sítios rasos de sepultamento, no litoral ou à beira-rio, caracterizam-se 
pelo elevado número de sepultamentos neles encontrados. Na realidade, são 
terreiros de antigas aldeias de populações, que, à semelhança dos nhambiqua- 
ras do Mato Grosso. sepultavam os seus falecidos no chão da própria casa. 

O sítio de sepultamentos apresenta uma camada arqueológica, que oscila 
de trinta centímetros a um metro de espessura. É composta de restos de 
cozinha: humus, carvão vegetal, conchas, ossadas de peixes e de outros 
animais e o mais variado material arqueológico. análogo ao encontrado nos 
sambaquis. O sítio de sepultamento distingue-se dos sambaquis, apenas, por 
encerrar pequeno teor de conchas, enquanto o sambaqui é essencialmente 
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composto de conchas. 
Os sítios de sepultamentos, possivelmente, foram construídos pelos 

últimos remanescentes dos sambaquianos, os quais, à falta de moluscos, 
passaram a dedicar-se mais à caça e à pesca. Esta hipótese é confirmada pelas 
datações através do carbono radiativo que revelam idade de mil, a mil e 
quinhentos anos para os sítios de sepultamentos. 

Os sepultamentos, em sua maioria, são feitos em areia, sob a camada 
arqueológica e muitos deles acham-se em estado muito bom de conservação. 
Escavamos três sítios de sepultamento na Ilha de S. Catarina e, dois no litoral 
de Itajai, recolhendo elevado número de esqueletos e enorme acervo de outro 
material arqueológico lítico, cerâmico e osseodontomalacológico. Devido à 
pouca profundidade e à grande variedade de material, que encerram, os sítios 
de sepultamentos, são muito interessantes de explorar cientificamente. São 
verdadeiros museus de arqueologia. 

8 — TESOS, CERRITOS E "MOUNDS". 

São sítios arqueológicos, que se apresentam como elevações em terrenos 
alagadiços. 

Chamam-se TESOS, quando são elevações naturais, que serviam de 
refúgio e chão de casa ou de acampamentos a grupos pré-históricos. Na região 
de Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim, no Rio Grande do Sul, existe grande 
número de tesos, conhecidos, naquela região, pelo nome de CERRITOS. 

Chamam-se "MOUNDS" as elevações, quando são artificiais, feitas por 
mão humana. Na região amazônica existem "mounds" de habitação e 
"mounds" de sepultamentos. 

9 — ESTEARIAS, PALAFITAS OU HABITAÇÕES LACUSTRES. 

São restos de aldeias, construídas sobre esteios dentro da água das 
lagoas. Oferecem interesse arqueológico especial; porque além de material 
lítico, ósseo e cerâmico, podemos encontrar nas mesmas material orgânico, 
bem conservado, como sejam: postes, trançado de fibra vegetal, cestaria, 
embarcações e demais artefatos de madeira, tudo submerso nas águas. O 
tecido vegetal e o material de madeira: arcos, flechas, cabos de machados, 
etc., conservam-se durante milênios, em condições excepcionais; isto é, em 
lugares absolutamente secos, por exemplo, em grutas, ou de todo submersos 
na águas, onde se acham ao abrigo do oxigênio do ar. 

Temos encontrado trançado vegetal em um sítio, submerso nas águas de 
um banhado, em Alfredo Wagner, SC. O sítio foi datado em três mil anos de 
idade pelo teste do carbono radiativo. 

No Lago Carajaí, no Estado do Maranhão, segundo o Prof. Anthero 
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Pereira Junior, em época de grande seca, aparecem à vista, numa extensão de 
dois quilômetros, as estacas de uma habitação lacustre. A água, por baixo, 
acha-se sulcada de cacos de cerâmica. Via de regra, os vestígios arqueoló-
gicos aparecem, também, nas margens vizinhas às aldeias lacustres. 

10 — ESTAÇÕES LITIGAS. 

São lugares, onde populações pré-históricas preparavam os seus instru-
mentos. Localizam-se, via de regra, nas imediações dos sambaquis e dos 
sítios de sepultamentos. As mais expressivas estações Líticas do litoral 
catarinense aparecem na rocha de diabásio escuro, mais raramente, no 
granito, formando depressões. umas com formato de pratos. outras com 
formato de frisos polidos por dentro. Colocando areia e água naquelas 
depressões, o índio servia-se das mesmas para dar corte e polimento aos seus 
artefatos. 

11 — SINALIZAÇÕES RUPESTRES 

Nas paredes das grutas e dos abrigos, não raro, encontramos sinalizações 
rupestres, que podem ser consideradas as primeiras manifestações artísticas e 
culturais do homem primitivo. 

As sinalizações rupestres são encontradas, com relativa freqüência, em 
todos os continentes. Em relação à técnica empregada na confecção. cha-
mam-se PETROGLIFOS, quando gravadas na rocha e PICTOGLIFOS 
quando desenhadas. Petroglifos com INDUTO são gravados e. a seguir, 
retocados com tinta. As pictografias podem ser MONOCRÔMICAS; isto é, a 
uma só cor ou POLICROMICAS, a diversas cores. 

Em relação aos motivos do desenho são GEOMÉTRICOS. quando 
compostos de linhas, círculos, triângulos ou quadriláteros; NATURALÍS-
TICOS, quando representam homens (antropomorfos), animais (zoomorfos) 
ou vegetais (fitomorfos); CULTURAIS, quando representam cenas ou 
objetos. 

Na Ilha de Santa Catarina e ilhas adjacentes, há grande número de 
petroglifos de motivos geométricos e naturalísticos, possivelmente, de ori-
gem tupi-guarani (carijó). No planalto catarinense encontramos petroglifos, 
alguns com induto preto, geométricos e naturalísticos, também; mas dife-
rentes do litoral. Os petroglifos do planalto, com certa segurança. podem ser 
atribuídos às populações Fe ou Caingang, que ocupavam o planalto no tempo 
da conquista. 

Nas grutas e abrigos calcáreos da região de Lagoa Santa, Minas Gerais, 
há numerosos pictoglifos mono e policrOmicos, de motivos antropomorfos e 
zoomorfos de grande beleza. 
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Os mais famosos pictoglifos policrômicos do mundo foram descobertos 
na gruta de Altamira, na Espanha, representando animais pré-históricos de 
rara beleza e expressividade. São tão impressionantes, que o primeiro 
descobridor dos mesmos foi expulso de um congresso internacional de 
Arqueologia, como impostor, por julgar-se impossível, que homens primi-
tivos pudessem produzir obra de arte tão avançada. Mais tarde, porém, foram 
descobertos, nos Pirineus, muitas outras grutas com desenhos de análoga 
perfeição, provando que, entre os homens pré-históricos, já havia artistas de 
primeira grandeza. 

O conjunto de todas as manifestações culturais do homem primitivo, 
deixadas nas rochas, tem o nome genérico de arte rupestre. Na voz do povo, a 
pedra com inscrições rupestres, tem o nome de pedra do letreiro ou 
itacoatiara. 

As sinalizações rupestres, não raro, sofrem vandalismos, devido a erros de 
interpretação de ingênuos caçadores de tesouros, que querem ver nas 
mesmas, roteiros secretos ou marcos de navios afundados. Em decorrência 
disto, diversos belos conjuntos da Ilha do Campeche e da Ilha de Porto Belo 
foram dinamitados. 

II — RELAÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS DE SC. 

I — MUNICÍPIO DE JAGUAR UNA 

JAGUAR UNA 1. Sambaqui da Jaboticabeira I 
Sambaqui situado em terrenos da família Wendhausen Pereira, na 

localidade Jaboticabeira, na grande planície sedimentar, que abrange parte 
dos municípios de Jaguaruna, Tubarão e Laguna, Sambaqui imponente, da 
ordem de 150 x 100 x 15 metros, que há mais de quarenta anos, vem sendo 
explorado industrialmente no fabrico da cal. Os responsáveis, desde 1972, 
foram muitas vezes alertados e denunciados à justiça; mas retornam cada vez 
de novo, à sua indústria criminosa, sob a alegação de não terem outros meios 
de subsistência. Atualmente restam do enorme sambaqui, ainda, uns 5%. 
(1983). 

JAGUAR UNA 2. Sambaqui da Lagoa da Figueirinha I 
Sambaqui situado em meio às dunas, a 900 metros da praia e a 200 metros 

da Lagoa da Figueirinha, em terrenos requeridos pela Companhia "Balneário 
S. Sebastião Sul-Obras". 
Sambaqui intato, da ordem de 100 x 100 x 15 metros, cobertos de vegetação 
arbustiva, que se destaca entre as areias brancas das dunas. (1967) 
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JAGUARUNA 3. Sambaqui da Lagoa da Figueirinha II 

Sambaqui situado em meio às dunas, a um quilômetro da praia e a 100 
metros da Lagoa da Figueirinha, em terrenos requeridos pela Companhia 
"Balneário S. Sebastião Sul-Obras". Sambaqui intato, apenas pouco inferior 
em dimensões ao anterior, 100 x 100 x 15 metros, coberto de vegetação 
arbustiva. (1967). 

JAGUARUNA 4. Sambaqui da Lagoa. da Figueirinha III 
Sambaqui de menores dimensões, situado em meio às dunas, a 50 metros 

da Lagoa da Figueirinha e a 700 metros da praia, em terrenos requeridos pela 
Companhia "Balneário S. Sebastião Sul-Obras". Possui 60 x 30 x 6 metros; é 
calvo e sem vegetação. A estrada da Companhia cortou uma extremidade do 
sambaqui; de resto, acha-se intato. (1967). 

JAGUARUNA 5. Sambaqui da Lagoa da Figueirinha IV 
Sambaqui de pequenas dimensões. situado em meio às dunas, a 100 

metros da praia e a 50 metros da Lagoa da Figueirinha, em terrenos requeridos 
pela Companhia "Balneário S. Sebastião Sul-Obras - . Possui 15 x 10 x 5 
metros, sendo de composição diferente dos anteriores; isto é, Mytillus sp., 
Donax sp. Olivancillaria sp., etc.; enquanto que os anteriores compõem-se 
principalmente de berbigão (Anomalocardia sp.). (1967). 

JAGUARUNA 6. Sambaqui da Lagoa do Laranjal I 

Sambaqui imponente, situado próximo à Lagoa do Laranjal, a 200 metros 
da praia, em meio às dunas, com vegetação muito rala das dunas. Possui 150 x 
50 x 18 metros e acha-se ainda intato. (1967). 

JAGUARUNA 7. Sambaqui da Lagoa do Laranjal II 
Sambaqui de formato alongado. calvo, sem vegetação alguma, situado 

em meio às dunas a 200 metros da praia. Possui 100 x 40 x 6 metros e acha-se 
intato. (1967). 

JAGUARUNA 8. Sambaqui da lagoa da Encantada I. 
Sambaqui de grandes dimensões% situado em meio às dunas, a 300 

metros da praia. completamente cabo, sem vegetação. Possui 200 x 20 x 15 
metros e consta de três sambaquis (três cabeças) geminados. Acha-se ainda 
intato. (1967). 
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Jaguaruna 9. Sambaqui da Lagoa da Figueirinha V. 

Pequeno sambaqui, encostado à praia, de 10 x 10 x 2 metros, composto 
precipuamente de Mytillus sp., Donax sp., Strophocheilus esp., etc., à 
semelhança de Jaguaruna 5. Curiosos abriram pequeno buraco no sambaqui, 
de resto encontra-se intato. Conforme sopra o vento, acaba cobrindo e 
descobrindo o sambaqui, com a areia das dunas. (1967). 

JAGUARUNA 10 Sambaqui da Garopaba. 

Sambaqui situado a dois quilômetros da Lagoa da Garopaba e algo mais 
da praia, em meio às dunas. É um dos maiores sambaquis, de que se tem 
notícia, com 200 x 100 x 30 metros; mas foi vandálica e irracionalmente 
explorado por fabricantes de cal e para a compactação de estradas. Diversas 
vezes. por ensejo de nossas vistorias, encontramos dezenas de operários, 
assalariados com salários de fome, ocupados na destruição do sambaqui. Os 
fatos foram, cada vez, denunciados à justiça federal. Ainda em 1980 foram 
surpreendidos e fotografados caminhões e retroescavadeiras da prefeitura 
municipal de Jaguaruna ocupados no desmonte do sambaqui de Garopaba. 
(1967). 

JAGUARUNA 11. Sambaqui da Lagoa da Encantada II. 
Pequeno sambaqui, situado em meio às dunas. É completamente calvo, 

sem vegetação alguma. Possui 10 metros de diâmetro e 5 metros de altura e 
formato cônico característico. Acha-se intato. (1967). 

JAGUARUNA 12. Sambaqui da Lagoa da Encantada III. 
Sambaqui situado em meio às dunas a 1.500 metros da praia. Possui 

20 x 20 x 6 metros e acha-se intato. (1967). 

JAGUARUNA 13. Sambaqui de Porto Vieira. 

Sambaqui situado em terrenos de Antônio Tomaz Ricardo e outros, na 
localidade de Porto Vieira, uns dez quilômetros da praia. Sambaqui de 250 x 
60 x 10 metros, que se estendia ao longo da extensa planície sedimentar. Em 
1968 grande parte do mesmo fazia parte de uma roça e achava-se praticamente 
intato. Vimos na superfície do mesmo aflorar diversos esqueletos e reco-
lhemos abundante cerâmica de tradição guarani. Mais tarde, porém, César 
Ghiela , vulgo Gaúcho, domo de fábrica de calcários em Jaguaruna, destruiu o 
sambaqui, vandalicamente e quase por completo, mediante emprego de 
retroescavadeira. Os fatos foram, repetidas vezes, denunciados à justiça. 
(1983). 
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JAGUARUNA 14. Sambaqui da Ilhota. 
Sambaqui situado em terrenos de Paulo Cruz, na localidade de Ilhota, 

do lado direito da BR-101, trecho Tubarão-Jaguaruna, ladeando a extensa 
planície sedimentar. Possui uns 200 metros de comprimento por 100 metros de 
largura máxima e seis metros de espessura máxima. Estende-se por baixo de 
todo o pasto e grande parte da roça do sitiante e na sua superfície encontram-
se os fundamentos de antiga residência. Quanto à composição, é semelhante 
ao anterior, com muita ostra, e cerâmica de tradição guarani. Foi parcial-
mente (15%) destruído por fabricantes de cal antes de 1968. 

JAGUARUNA 15. Sambaqui de Campo Bom. 
Sambaqui situado a 100 metros da praia, na localidade de Campo Bom. 

Possui 50 x 20 x 5 metros, achando-se as conchas de mistura com muita areia. 
É sambaqui de composição e cultura diferente dos outros. Na composição 
malacológica predomina o marisco branco (Mytillus sp.); Donax sp.; Oli-
vanciIlaria sp. Quanto ao conteúdo cultural encerra lascas cortantes de silex, 
material corante de hematita e cerâmica lisa, e ponteada, semelhante à que se 
encontra nas casas subterrâneas do planalto. (1967). 

JAGUARUNA 16. Sambaqui do Arroio da Cruz I. 
Sambaqui situado a menos de 100 metros da praia, na localidade de 

Arroio da Cruz. Possui 60 x 20 x 3 metros, achando-se as conchas de mistura 
com muita areia. Quanto à composição malacológica e o conteúdo cultural, são 
semelhantes ao anterior com 90% de marisco branco e cerâmica relacionada 
com as casas subterrâneas. (1967). 

JAGUARUNA 17. Sambaqui de Balneário do Arroio Corrente I. 
Sambaqui de pequenas dimensões, com 10 metros de diâmetro e 3 metros 

de altura, situado em meio às dunas, a 500 metros da praia e outro tanto do 
Arroio Corrente. Quanto à composição, é análogo aos grandes sambaquis da 
região. Acha-se intato. (1967). 

JAGUARUNA 18. Sambaqui do Balneário do Arroio Corrente II. 

Sambaqui de 10 metros de diâmetro e 5 metros de altura, situado em meio 
às dunas, a 500 metros da praia, e outro tanto do Arroio Corrente. Quanto ao 
conteúdo, é semelhante aos grandes sambaquis da região. Acha-se intato. 
(1967). 

JAGUARUNA 19. Sambaqui de Morro Grande I. 
Sambaqui semi-enterrado do tipo sujo; isto é, de mistura com muito 
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humus, situado em terrenos de Santo Rosalino Lessa, a uns quatro quilô-
metros da praia e a 200 metros da Lagoa José Pereira. Possui 60 metros de 
diâmetro e meio metro de espessura de conchas. O sambaqui foi quase todo 
arrasado, sendo as conchas aproveitadas para a compactação de estradas. 
(1967). 

JAGUARUNA 20. Sambaqui de Morro Grande II. 

Sambaqui de 10 x 10 x 0,20 metros, de tipo sujo, semelhante ao anterior, 
situado em terrenos de João Stipp, na localidade de Morro Grande, a quatro 
quilômetros da praia e a 150 metros da lagoa José Pereira. (1967). 

JAGUARUNA 21. Sambaqui do Arroio da Cruz de Dentro. 

Sambaqui situado em terrenos de Francisco José Luiz, na localidade de 
Morro da Cruz de Dentro, a quatro quilômetros da praia. Possui 100 x 50 x 0,5 
metros e acha-se parcialmente ocupado por uma roça, estendendo-se a outra 
parte dentro de um pasto. O sambaqui é do tipo sujo, com muito humus de 
mistura com as conchas. Foi quase todo destruído, sendo as conchas 
aproveitadas para compactação de estradas. (1967). 

JAGUARUNA 22. Sambaqui de Arroio da Cruz II 

Sambaqui semi-enterrado de tipo sujo, com muito humus de mistura com 
as conchas, situado em terrenos de José Marcelino, a 100 metros da Lagoa e 
a um quilômetro da praia. Possui 50 metros de diâmetro e meio metro de 
espessura. Acha-se revestido de tapete denso de grama e de capoeiras, que 
dificultam a prospecção. (1969). 

JAGUARUNA 23. Sambaqui de Olho D'Água I 

Sambaqui situado em terreno de Olide Guimarães, na localidade de Olho 
13' Água, a quatro quilômetros da praia. Possui 100 x 50 x 1 metros. É do tipo 
sujo, com muito humus de mistura com as conchas. Acha-se ocupado por uma 
roça. Em 1968, achava-se intato. (1969). 

JAGUARUNA 24. Sambaqui de Ôlho D'Água II. 

Sambaqui situado em terrenos de Verino Guimarães, na localidade de 
()lho D'Água, a quatro quilômetros da praia. Possui 100 x 30 x 0,5 metros. É 
do tipo sujo e acha-se ocupado por um pasto. Foram recolhidos cacos de 
cerâmica de tradição guarani na superfície do sambaqui. Em alguns pontos 
foram retiradas conchas para a compactação de estradas. (1969). 



JAGUAR UNA 25. Sambaqui da Garopaba 
Sambaqui de 60 x 30 x 3 metros, situado próximo à estrada, a 100 metros 

da Lagoa da Garopaba. O sambaqui em grande parte foi destruído, sendo as 
conchas aproveitadas para a compactação de estradas. A composição mala-
cológica é 90% de berbigão. (1969). 

Jaguaruna 26. Sambaqui da Ilhota da Ponta do Morro I. 

Sambaqui de grandes dimensões, situado em terrenos de Alberto Nandi, 
em uma ponta que se estende dentro da grande planície sedimentar alagadiça. 
Possui 100 metros de diâmetro e 10 metros de altura. Em 1968 achava-se 
intato. Mais tarde, passando às mãos de outro dono, o mesmo fez uma terra-
planagem a trator, no topo do sambaqui. O fato foi denunciado à justiça e o 
dono recorreu a nós, solicitando retirássemos a denúncia, alegando que não 
tivera conhecimento da lei protetora dos sítios arqueológicos. No entanto, os 
donos anteriores haviam sido conscientizados. (1969). 

JAGUAR UNA 27. Sambaqui da Ponta do Morro. 

Sambaqui situado em terrenos de Elias Ricardo, a 200 metros do anterior. 
É sambaqui semi-enterrado de 100 x 50 x 1 metros, ocupado por uma roça. Em 
toda a extensão do mesmo, o arado espalhara ossadas humanas e outro 
material arqueológico. De resto, parece não haver sido depredado. (1969). 

JAGUARUNA 28. Sambaqui da Ilhotinha. 
Sambaqui situado em pequena ilhota, de base cristalina, localizada a três 

quilômetros da terra enxuta. O sambaqui é alcançado de embarcação, ou a pé, 
em época de grande seca. Os trilhos da estrada de ferro passam a um quilômetro 
do sambaqui. Possui uns 100 metros de diâmetro e oito metros de espessura. 

JAGUAR UNA 29. Sambaqui da Ponta do Morro Azul. 
Sambaqui semi-submerso, situado às margens do Rio Sangão, em terre-

nos de Fernando Souza Brasil. Possui 50 x 30 x 3 metros. O Departamento 
Nacional de Obras e Saneamento tirou pequena beirada do sambaqui ao 
retificar o leito do rio. (1969). 

JAGUAR UNA 30. Sambaqui da Costa da Lagoa. 
Sambaqui situado à beira da estrada, em terrenos de João Luiz Albino. 

Possui 100 x 50 x 6 metros e tem casa em cima. (1983). 
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JAGUAR UNA 31. Sambaqui da Jaboticabeira II. 

Sambaqui de uns 150 x 100 x 8 metros, atualmente de propriedade da fa-
mília Teixeira, possuidora de fábrica de calcários em Jaguaruna. O sambaqui, 
em 1972 pertencia a Edison Stradioto, cidadão de Criciúma, que instalou 
moinho de conchas sobre o sambaqui; mas teve a sua fábrica interditada pela 
polícia. Em virtude disto, cometeu suicídio. Mais tarde, os Teixeira de 
Jaguaruna adquiriram o sambaqui, e apesar de diversos processos instáura-
dos contra os mesmos, continuam até hoje na destruição do sambaqui. 
Tiveram inclusive apreendida uma retroescavadeira, surpreendida na des-
montagem do sambaqui. A máquina foi liberada pelo juiz federal e continua 
sendo utilizada na destruição do sambaqui. (1983). 

JAGUAR UNA 32. Sítio Raso de Sepultamentos. 

Localiza-se a beira do banhado, a cem metros da Lagoa da Garopaba, em 
terrenos de Antônio Francisco Quirim), na localidade de Camacho. Sobre 
área de cento e cinqüenta metros quadrados, encontramos terreno arenoso, 
humoso, com carvão vegetal, ossadas de peixes, aves e mamíferos, e material 
arqueológico. O dono, lavrando a terra, encontrou um esqueleto humano. 
Na voz do povo, trata-se de um cemitério de Garibaldi, que, em Laguna, 
conquistou a heroína ANITA GARIBALDI. Ao abrirmos pequena trincheira, 
com o fim de determinar a espessura e a natureza do sítio, topamos um 
sepultamento, que apresentava a abrasão dentária característica dos homens 
dos sambaquis. Este esqueleto foi recolhido ao Museu do Homem do 
Sambaqui. (1967). 

JAGUAR UNA 33. Paradeiro Guarani. 

Situado em terrenos de João Manuel Luiz, na Costa da Lagoa. Caracte-
riza-se por uma mancha escura no solo de dez metros de diâmetro, com 
abundante cerâmica de tradição guarani, dos tipos liso, corrugado, ungulado, 
englobado de branco com desenhos vermelhos, lascas de sílex e de diabásio, 
amoladores, etc. Situa-se a cem metros de um córrego e a quilômetro e meio 
da Lagoa de Jaguaruna. (1969). 

JAGUAR UNA 34. Paradeiro Guarani. 

Situado em terrenos de Isaías Machado, na localidade de Arroio Cor-
rente, a dois quilômetros da praia, e a duzentos metros da Lagoa do Arroio 
Corrente. Caracteriza-se por manchas de terra preta no solo, sobre área de 
cem metros quadrados, com cerâmica de tradição guarani dos tipos liso, 
corrugado, englobado de branco, com desenhos vermelhos, seixos lascados, 
etc. (1969). 
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jaguaruna 35. Casas Subterrâneas. 
Três crateras abertas no solo, de dois a quatro metros de diâmetro e três 

metros de profundidade, situadas em terrenos de Manuel Venceslau Garcia, 
na localidade de Morro da Cruz, a poucos metros de um córrego. Em uma das 
mesmas foi rolada grande pedra pelos operários da estrada de rodagem. As 
outras acham-se cobertas de mata secundária. O dono informa que. antiga-
mente, encontrou cerâmica, no fundo das crateras. As casas subterrâneas são 
comuns no planalto catarinense. (1969). 

PLIAGUARUNA 36. Paradeiro Guarani. 
Situado em terrenos de Alicio José Bittencourt, na localidade de Arroio 

Corrente. a dois quilômetros da praia e a 150 metros da Lagoa do Arroio 
Corrente. Sobre área de cem metros quadrados, observam-se manchas 
escuras com carvão vegetal, cacos de cerâmica de tradição guarani do tipo 
liso. corrugado e ungulado. O sítio atualmente faz parte de um pasto e a grama 
encobre as evidências arqueológicas do mesmo. (1969). 

Jaguaruna 37. Paradeiro Guarani. 
Situado em terrenos da Marinha, em meio às dunas, no Balneário do 

Arroio Corrente, a 500 metros da praia. Sobre a área de uns quinhentos 
metros quadrados observam-se manchas escuras com carvão vegetal, cacos 
de cerâmica de tradição guarani dos tipos liso, corrugado, ungulado, en-
globado de branco com desenhos vermelhos, cachimbos de barro cozido e 
outro material arqueológico. (1969). 

JAGUARUNA 38. Paradeiro Guarani 
Situado em terrenos de Júlio Bernardino, na localidade do Arroio 
Corrente, à margem da Lagoa, e a dois quilómetros da praia. Sobre Área 
de cem metros quadrados, observam-se manchas pretas no solo, com 
carvão vegetal, cerâmica de tradição guarani dos tipos corrugado. 
ungulado e liso. O sítio atualmente faz parte de uma roça de mandioca e 
melancia que encobre as evidências arqueológicas. (1969). 

jAGUARUNA 39. Paradeiro Guarani 
Situado em terrenos de Antônio Delfino, vulgo Pedro Alexandre. na  

localidade de Olho 13' Água. Sobre área de três mil metros quadrados, 
observamos manchas escuras no solo com carvão vegetal e cerâmica de 
tradição guarani dos tipos liso, corrugado, englobado de branco com dese-
nhos vermelhos, machados polidos de diabásio, tembetás de quartzo e lascas 
de sílex. Amadores retiraram cinco urnas funerárias do sítio, e nós retiramos 
outra urna, do tipo corrugado. com  vasilha menor servindo de tampa. Dentro 

94 



da mesma foram encontrados os restos de um esqueleto de criança, um 
tembetá de quartzo e um machado polido de diabásio. (1969). 

JAGUAR UNA 40. Paradeiro Guarani 

Situado em terrenos de Oliveira Manoel da Silva, vulgo Oliveira Borges, 
na localidade de Olho 13` Água. Sobre área de cem metros quadrados, 
observam-se manchas pretas no solo, com carvão vegetal e cerâmica de 
tradição guarani dos tipos corrugado, ungulado e liso. O dono, lavrando a 
terra, quebrou uma urna funerária, deixando os fragmentos no lugar. Atuâl-
mente o sítio continua fazendo parte de uma roça, e acha-se coberto pelos 
baraços de uma plantação de batata doce (Ipomaea sp), que não permite uma 
inspeção rigorosa do mesmo. (1969). 

JAGUAR UNA 41. Paradeiro Guarani 

Situado em terrenos de Bento Cândido Teixeira, na localidade de Olho 
D'Água, a quatro quilômetros da praia. Sobre área de cem metros quadrados, 
observam-se manchas escuras no solo, com carvão vegetal e cerâmica de 
tradição guarani dos tipos corrugado, liso, ungulado, pintado de vermelho 
sobre englobe branco. Foram retiradas diversas urnas funerárias do sítio. 
(1969). 

JAGUAR UNA 42. Paradeiro Guarani 

Situado em terrenos de Adílio Leonel Teixeira, na localidade de Olho 
Er Água, a quatro quilômetros da praia. Sobre área de quatrocentos metros 
quadrados, observam-se manchas escuras no solo, com carvão vegetal e 
cacos de cerâmica de tradição guarani, dos tipos liso, corrugado, ungulado, e 
pintados de vermelho sobre englobe branco. (1969). 

JAGUAR UNA 43. Paradeiro Guarani. 

Situado em terrenos de Otávio Stipp, na localidade de Olho D` Água, a 
quatro quilômetros da praia. Sobre a área de cem metros quadrados, acham-
se esparsas manchas escuras no solo, com carvão vegetal, cascas de 
moluscos, machados polidos de diabásio, e cerâmica de tradição guarani, dos 
tipos liso, corrugado e escovado. (1969). 

JAGUAR UNA 44. Paradeiro Guarani 

Situado em terrenos de José João de Assis, na localidade de Olho 
13` Água, a quatro quilômetros da praia. Sobre área de cem metros quadrados, 
acham-se espalhadas manchas escuras no solo, com carvão vegetal e ce-
râmica de tradição guarani, dos tipos liso, corrugado, englobado de branco 
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com desenhos vermelhos. Foi quebrada grande urna funerária pelo arado do 
lavrador. (1969). 

JAGUARUNA 45. Paradeiro Guarani. 

Situado em terrenos de Benoni Manuel Coelho, na localidade de Olho 
D' Água, a cem metros de uma lagoá. Sobre área de dez mil metros quadrados, 
encontram-se esparsas manchas de terra preta, com carvão.vegetal e cacos de 
cerâmica de tradição guarani dos tipos liso, corrugado, ungulado, desenhados 
de vermelho sobre englobe branco e cascas esparsas de moluscos. (1969). 

JAGUARUNA 46. Paradeiro Guara :~i.  
Situado em terrenos de Erasmo Antônio Rocha, vulgo Santo Rocha, na 

localidade de Olho D' Água, a quatro quilômetros da praia. Sobre área de dez 
mil metros quadrados, encontram-se esparsas manchas escuras no solo, com 
carvão vegetal e cacos de cerâmica de tradição guarani. dos tipos liso, 
corrugado, ungulado, escovado e pintados de vermelho sobre englobe bran-
co. O dono retirou do sítio três urnas funerárias, contendo ossadas humanas e 
colares feitos de discos perfurados de conchas. (1969). 

JAGUARUNA 47. Paradeiro Guarani 
Situado em terreno de Ceai() Lotero, na localidade de Torneio, a um 

quilômetro da praia e a cinqüenta metros do rio Urussanga. Sobre área de cem 
metros quadrados encontram-se manchas escuras no solo, com carvão 
vegetal e cacos de cerâmica de tradição guarani, dos tipos liso, corrugado e 
pintado de vermelho sobre englobe branco, e cascas esparsas de moluscos. O 
sítio acha-se praticamente imperturbado e presta-se a escavações sistemáticas. 
(1969). 

JAGUARUNA 48. Paradeiro Guarani 
Situado em terrenos de Catulino Bertolino da Silva e Firmino Silyano, na 

localidade de Morro Bonito, a cinco quilômetros da praia. 
Sobre área de cem metros quadrados, encontram-se esparsas manchas 
escuras no solo, com carvão vegeral e cacos de cerâmica de tradição guarani, 
dos tipos liso, corrugado e pintado de vermelho. (1969). 

JAGUARUNA 49. Paradeiro Guarani 
Situado em terrenos de João Cândido Maico, na localidade de Albardão 

do Morro Bonito, a cinco quilômetros da praia. Sobre área de sessenta metros 
quadrados. encontram-se manchas escuras no solo, com carvão vegetal, 
artefatos Ricos, conchas e cacos de cerâmica de tradição guarani, dos tipos 
corrugado, liso e pintado de vermelho sobre englobe branco. (1969). 

96 



JAGUARUNA 50. Paradeiro Guarani 

Situado em terrenos de Ídio José de Sá, na localidade de Laranjal, a 200 
metros da lagoa do Laranjal. Sobre área de dois mil metros quadrados, 
encontram-se manchas escuras no solo, com carvão vegetal, machados 
polidos de diabásio, amoladores de arenito e cacos de cerâmica de tradição 
guarani dos tipos liso, corrugado e pintado de vermelho e de preto spbre 
englobe branco. Ao lavrar a terra o dono quebrou duas urnas funerárias, 
deixando os cacos no local. (1969). 

JAGUARUNA 51. Paradeiro Guarani 

Situado em terrenos de Américo Goulart, na localidade de Morro Bonito. 
Sobre área de cem metros quadrados, encontram-se esparsas manchas pretas 
no solo, com carvão vegetal, cascas de gastrópodes terrestres, artefatos 
líticos e cacos de cerâmica de tradição guarani, "dos tipos liso e corrugado. 
Densa vegetação impediu uma prospecção rigorosa do sítio. (1969). 

JAGUARUNA 52. Paradeiro Guarani 

Situado em terrenos de Galdino Roberto Fernandes, na localidade de 
Morro Bonito. Sobre área de cem metros quadrados, acham-se esparsas 
manchas escuras no solo, com carvão vegetal e cacos de cerâmica de tradição 
guarani, dos tipos liso e corrugado. Foram quebradas diversas urnas funerá-
rias pelo arado do lavrador. Atualmente o sítio faz parte de um pasto, e densa 
vegetação de gramíneas impede uma inspeção rigorosa. (1969). 

JAGUARUNA 53. Paradeiro Guarani 
Situado em terrenos de Manoel Fernando Goulart, na localidade de 

Morro Bonito. Sobre área de cem metros quadrados, acham-se esparsas 
manchas escuras no solo, com carvão vegetal e cacos de cerâmica de tradição 
guarani dos tipos corrugado e ungulado. Ao abrir um buraco para a colocação 
de um moirão de cerca, o dono encontrou uma urna funerária que foi quebrada 
(1969). 

JAGUARUNA 54. Sítio Submerso 

Localizado na Ilhota da Ponta do Morro, em terrenos de Alberto Nandi. 
Na área alagada, ao lado da Ilhota de Ponta do Morro, ao abrir valos de 
drenagem, o dono encontrou trançados de fibra de guaimbé, e artefatos de 
madeira conservados. Não foi possível prospectar o sítio, para fins de 
determinar a área de dispersão das evidências arqueológicas; porque a área, 
atualmente, acha-se alagada e plantada com arroz. (1969). 

97 



II — MUNICÍPTO DE TUBARÃO 

TUBARÃO 1. Sambaqui de Congonhas I 
Sambaqui da ordem de 150 x 100 x 12 metros. situado em terrenos de 

Lauro Gomes, na localidade de Congonhas. à beira da planície sedimentar. 
Foi explorado durante anos no fabrico da cal. Arqueólogo do Museu de 
Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina, sob a orientação de 
Anamaria Beck, fizeram escavações naquele sambaqui, e um colecionador 
particular de Tubarão, Willi Zumblick, possui diversos zoólitos piatiformes, 
encontrados naquele sambaqui durante a exploração comercial do mesmo. 
(1972). 

TUBARÃO 2. Sambaqui de Congonhas II 
Sambaqui situado em terrenos de Pedro Paulo Santana e Ciro José 

Domingues, na encosta do morro à beira da extensa planície sedimentar, a três 
quilômetros do anterior. Possui 150 x 60 x 10 metros. Em 1972, achava-se 
ainda de todo intacto. Mais tarde porém, a prefeitura municipal de Tubarão 
fez uma terraplenagem no topo cic ,  sambaqui, encetando a abertura de uma 
estrada que não se concretizou. O fato foi por nós denunciado à justiça e à 
imprensa. (1972). 

TUBARÃO 3. Sambaqui de Congonhas III 
Sambaqui de 100 metros de diâmetro e 10 metros de altura, que forma 

uma ilhota na imensa planície sedimentar. Situa-se na fazenda do Sr. Pedro 
Paulo Santana. O sambaqui acha-se praticamente intato. Foi apenas feita 
pequena terraplenagem em uma das extremidades. Em tempo de enchentes, o 
gado recolhe-se na superfície do sambaqui, e na grande enchente de Tubarão, 
dezenas de pessoas recolheram-se ao topo do sambaqui para escaparem das 
águas. O sambaqui acha-se coberto de grama. (1972). 

TUBARÃO 4. Sambaqui de Capivari I 
Situa-se em terrenos de SOTELCA e de Luiz Pedro Medeiros. A 

SOTELCA adquiriu a parte baixa do sambaqui para fins de depósito de 
carvão. Quando iniciou a terraplenagem, começaram por aparecer numerosos 
sepultamentos. Em virtude disto, as obras de terraplenagem foram suspensas. 
O sambaqui possui 200 x 150 x 6 metros e acha-se praticamente intato: porque 
a parte principal, que forma uni morrete, fica em terrenos vizinhos da 
SOTELCA. (1975). 
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TUBARÃO 5. Sambaqui de Capivari II 

Sambaqui situado em terrenos da SOTELCA, ocupado por diversas 
casas, hortas e a estrada de ferro. Acha-se muito destruído por longos anos de 
ocupação e por fabricantes de cal. Possui uns 80 metros de diâmetro por 4 
metros de espessura. Não podemos precisar as dimensões iniciais daquele 
sambaqui. (1975). 

III — MUNICÍPIO DE IMARUÍ 

IMARUÍ 1. Sambaqui do Siqueiro 
Sambaqui situado em terrenos de Honorato Manoel Isidoro, na locali-

dade de Siqueiro. Possui 100 x 50 x 5 metros e foram destruídos mais de 90%, 
primeiramente pelo DER, que aproveitava as conchas para a compactação 
de estradas, e depois pelos donos, que tinham caieira no sambaqui. Era 
sambaqui muito rico em esqueletos, sepultados em posição fletida e envol-
vidos em ocre vermelho e demais material arqueológico. Nas nossas nume-
rosas vistorias do sambaqui, vimos muitas ossadas humanas, amontoadas na 
beira do sambaqui em destruição. Os donos foram repetidas vezes alertados, 
inclusive pelas autoridades policiais, e outras tantas vezes denunciados à 
justiça; mas sempre retomavam à exploração do sambaqui, alegando que não 
tinham outros meios de subsistência. (1983). 

IMARUÍ 2. Sambaqui da Samambaia I 
Sambaqui da ordem de 150 x 80 x 10 metros, situado à beira da planície 

sedimentar, na localidade de Samambaia. Durante anos o enorme sambaqui 
vinha sendo explorado pelo DER para a compactação de estradas e pelos 
proprietários no fabrico da cal. Em 1967, Quintino Cechinel, cidadão de 
Criciúma, adquiriu por compra o sambaqui, instalando sobre o mesmo 
verdadeiro complexo industrial, com lavador mecânico, constando de peneira 
rotativa e bomba d'água a motor, moinho de conchas e caieiras. O desmonte 
do sambaqui estava sendo feito a trator. Cechinel foi muitas vezes alertado e 
outras tantas vezes denunciado à justiça; mas teimava em prosseguir, cada 
vez mais intensamente, na destruição do sambaqui, 'alegando tratar-se de um 
terraço natural de conchas. Finalmente, em 1975, Cechinel teve a sua 
indústria fechada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral e em 
1982, foi condenado pela justiça federal. (1983). 

IMARUÍ 3. Sambaqui da Samambaia II 
Sambaqui extenso, mas pouco espesso (atualmente), situado parcial- 
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mente sob o leito da estrada Imaruí — Tubarão. estendendo-se dentro de um 
pasto, coberto de grama. Aparecem sobre o mesmo as ruínas de antiga casa. 
Não sabemos quais as dimensões iniciais daquele sambaqui. Possui uns 70 
metros de diâmetro e 3 metros de espessura. (1972). 

IMARUt 4. Sambaqui de Imaruí 
Sambaqui situado em terrenos de Lucidônio Teixeira, na saída da cidade, 

rumo à Samambaia (na Florestal). Sambaqui de uns 100 metros de diâmetro e 
5 metros de espessura. Em 1961 _pá se achava destruído pela metade. A 
destruição, porém. prosseguiu. No Museu do Homem do Sambaqui acha-se 
exposto belo exemplar de machado, perfeitamente polido com encaixe para 
encabamento, que foi recolhido naquele sambaqui. O sambaqui fica a 100 
metros da Lagoa do Imaruí. (1961). 

IMARI.11 5. Sambaqui do Ribeirão de Cangueri I 
Sambaqui situado na localidade de Ribeirão de Cangueri, em terrenos de 

propriedade de Otávio Manoel, encostado à lagoa do Imaruí. Possui 100 x 50 x 
3 metros. e em 1972. achava-se em exploração industrial no fabrico da cal, o 
dono foi alertado. (1972). 

IMARW 6. Sambaqui do Ribeirão clo Cangueri II 
Sambaqui de 60 x 40 x 4 metros, situado em terrenos de Cicliano Firmino, 

na localidade de Ribeirão de Cangueri, a 10 metros da Lagoa do Imarui. A 
estrada passa pela beirada do sambaqui. De resto, o sambaqui acha-se ainda 
intato. (1972). 

IMARUÍ 7. Sambaqui de Tamborete 
Sambaqui situado em terrenos de Manoel João Campos, na localidade de 

Tamborete, a 10 metros da Lagoa do Imaruí. Possui 8 metros de diâmetro e um 
metro de espessura. Em 1972 achava-se intato. (1972). 

IMARUt 8. Sambaqui de Itaguaçu 
Sambaqui de 30 metros de diâmetro e 4 metros de altura, situado em 

terrenos de Teodósio Jovino Patrício, na localidade de Itaguaçu, a 10 metros 
da Lagoa do Imaruí. Em 1972 achava-se intato. (1972). 

IMARUt 9. Sambaqui da Balsinha III 
Sambaqui situado em terrenos de Jovino João Matos. na localidade de 

Barreiros do Rio D'Una, a quatro quilômetros da balsa, à beira da planície 
sedimentar. Sambaqui de 80 x 40 x 5 metros, localizado em um pasto e 
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revestido de grama. Em 1982, achava-se praticamente intato; mas será 
parcialmente submerso pelas águas da barragem da Sidersul. (1982). 

IMARUÍ 10. Sambaqui da Balsinha IV 

Sambaqui situado em terrenos de Gabriel Bernardino de Souza, na locali-
dade de Barreiros do Rio D'Una, a dois quilômetros da Balsa. Sambaqui 
pouco espesso de formato alongado, localizado à beira da planície sediinen-
tar. Possui 70 x 40 x 3 metros. Em 1982 achava-se intato; mas será submerso 
pela barragem da Sidersul. (1982). 

IMARUÍ 11. Sambaqui da Balsinha V 
Sambaqui situado em terrenos do mesmo dono, Gabriel Bernardino de 

Souza, na localidade de Barreiros do Rio D'Una, à beira da planície 
sedimentar, a 500 metros ao norte do anterior. Possui 30 x 20 x 6 metros e 
assenta sobre base cristalina. Antigamente havia engenho de farinha no topo 
do sambaqui. De resto, parece pouco danificado. A estrada passa sobre uma 
ponta do mesmo. Na superfície do sambaqui foi recolhido cerâmica de 
tradição guarani e um dos sitiantes entregou-nos uma ponta de sílex, recolhida 
no mesmo. O sambaqui será submerso pelas águas da barragem da Sidersul. 
(1982). 

IMARUÍ 12. Sambaqui da Balsinha VI 

Sambaqui de pequenas dimensões, situado em terrenos de João Mueller, 
na localidade de Barreiros do Rio D'Una, à beira da planície sedimentar, em 
meio a um cafezal. É sambaqui de uns 30 metros de diâmetro e menos de um 
metro de espessura. Sambaqui pouco expressivo, que será alagado pelas 
águas da barragem da Sidersul. (1982). 

IMARUÍ 13. Sambaqui da Balsinha VII 

Sambaqui de grandes dimensões, situado em terrenos de Valdinho de 
Tal, cidadão de Tubarão, situado na encosta do morro, à beira da planície 
sedimentar, em um pasto. No topo do sambaqui foi instalada uma mangueira 
para a vistoria do gado. A estrada passa sobre a extremidade do sambaqui. 
Possui 100 x 60 x 12 metros e encontra-se intato. Recolhemos na superfície do 
mesmo, belo exemplar de machado, com corte perfeitamente polido, e 
cerâmica de tradição guarani. O sambaqui será parcialmente submerso pelas 
águas da barragem da Sidersul. (1982). 
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IV — MUNICÍPIO DE IMBITUBA 

IMBITUBA 1. Sambaqui da Passagem do Rio D'Una I 

Sambaqui da ordem de 200 x 80 x 15 metros, situado em terrenos de René 
Machado, na localidade de Nova Brasília, a 100 metros da ponte sobre o rio 
D'Una. O sambaqui foi muito devastado, tanto pelo DER, para a compac-
tação de estradas, como pelo dono, no fabrico da cal. Havia duas caieiras 
sobre a base do sambaqui. A exploração foi sustada em 1972 e atualmente. 
restam do sambaqui a base e alguns blocos isolados. O maior deles, possui uns 
80 metros de diâmetro por 10 metros de altura, e acha-se coberto de grama. 
Em inícios de 1961, fizemos algumas escavações naquele sambaqui, reco-
lhendo esqueletos humanos e outro material arqueológico. Naquele sambaqui 
foram encontrados diversos vasos feitos de vértebras de baleia. Dois dos 
mesmos encontram-se no Museu do Homein do Sambaqui de Florianópolis. 
A parte restante do sambaqui do Rio D'Una ainda dará margem a boas 
pesquisas. A nova estrada asfaltada passa sobre a base do sambaqui. (1982). 

IMBITUBA 2. Sambaqui da Passagem do Rio D'Una II 
Sambaqui situado a 100 metros do anterior, do lado oposto da estrada, em 

terrenos do mesmo proprietário, René Machado. Possui 80 x 30 x 3 metros e 
forma uma lomba, coberta de verdejante grama. Em uma extremidade do 
mesmo, localiza-se a residência do dono. Não é excluída a hipótese de o 
sambaqui da Passagem do Rio D'Una I e II formarem um e o mesmo 
sambaqui, que foi separado pela estrada, a qual, nos mesmos, encontrou uma 
base sólida na extensa planície sedimentar alagadiça. (1982). 

IMBITUBA 3. Sambaqui de Itapirubá I 
Sambaqui de uns 150 x 70 x 8 metros, situado em meio às dunas, a um 

quilômetro do Balneário de Itapirubá. A julgar pelos restos de tijolos e telhas 
esparsas, parece ter havido, antigamente, um rancho de pescador na super-
fície do sambaqui, que de resto, dá a impressão de estar intato. (1972). 

IMBITUBA 4. Sambaqui de Itapirubá II 
Sambaqui de uns 60 metros de diâmetro e 8 metros de altura, localizado 

em meio às dunas, a 200 metros do anterior. Sambaqui ainda intato. (1972). 

IMBITUBA 5. Sambaqui da Roça Grande 
Sambaqui situado na localidade de Roça Grande, em terrenos de Honório 

Elesbão, a 100 metros da Lagoa do Imaruí. Possui 100 x 50 x 12 metros. As 
conchas acham-se de mistura com muita areia. Foi destruído mais da metade. 
(1972). 
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IMBITUBA 6. Sambaqui da Ponta Rasa 

Sambaqui de 50 metros de diâmetro e 4 metros de espessura máxima, 
atual. Foi quase todo destruído por fabricantes de cal. Antigamente existiam 
duas caieiras junto ao sambaqui. Parte das conchas foi aproveitada para a 
compactação de estradas. (1972). 

IMBITUBA 7. Sambaqui da Guaiúba 

Sambaqui de 200 x 20 x 5 metros, encostado à Lagoa do Mirim. Situa-se 
dentro do povoado, sendo ocupado por diversas residências, cafezais e 
bananeiras. Foi destruído 50%, sendo as conchas aproveitadas no fabrico da 
cal e para a compactação de estradas. (1972). 

IMBITUBA 8. Sambaqui de Araçatuba 

Sambaqui situado em terrenos de Benício Tomé Israel, na localidade de 
Araçatuba. Possui 80 metros de diâmetro por 5 metros de espessura. Antiga-
mente havia uma residência na superfície do mesmo. Foi destruído 30% pelo 
DER na compactação de estradas. A estrada que passa próximo ao sambaqui 
caracteriza-se pelas três pontes, que pela estrada federal BR-101 foram 
reduzidas a uma única ponte de concreto. (1979). 

IMBITUBA 9. Sambaqui da Barra da Lagoa de Ibiraquera. 

Pequeno sambaqui de uns mil metros quadrados e cinco metros de 
espessura, situado em um morrinho de base cristalina, do lado esquerdo da 
Barra da Lagoa de Ibiraquera. Conforme a direção em que sopra, o vento vai 
cobrindo e descobrindo, por meio de areia, o topo do morrinho. De ambos os 
lados do morrinho, junto à praia, observam-se numerosos amoladores carac-
terísticos, com formato de pratos rasos, nos diques de diabásio. (1981). 

IMBITUBA 10. Sambaqui da Balsinha I 

Sambaqui situado em terrenos de Geraldo Hélio Oliveira, na localidade 
de Sambaqui, a 100 metros da balsa sobre o Rio D'Una. Possui 100 x 50 x 4 
metros. Antigamente havia residência com venda no topo do sambaqui, o qual 
foi destruído em 5%, sendo as conchas aproveitadas para a compactação de 
estradas. Este sambaqui está ameaçado de ser submerso pela represa da 
Sidersul. Em vista disto, em 1982 fizemos escavações no mesmo durante um 
mês, recolhendo passante de vinte sepultamentos e grande acervo de outro 
material lítico e osseodontomalacológico. (1972). 
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IMBITUBA 11. Sambaqui da Balsinha 11 
Sambaqui de 40 metros de diâmetro e 4 metros de espessura, situado em 

terrenos de Esmeraldino Lopes, a 100 metros do anterior, na localidade de 
Sambaqui. Foi destruido, sendo as conchas aproveitadas para a compactação 
de estradas. Resta do mesmo, apenas um bloco de 7 x 5 x 4 metros. Durante o 
desmonte foram encontrados numerosos esqueletos humanos. A área do 
sambaqui. atualmente acha-se assinalada por capim de penacho, que vegeta 
abundantemente no solo saturado de calcários. (1982). 

IMBITUBA 12. Sambaqui do Porto de Ouriques 

Sambaqui de 20 metros de diâmetro e 6 metros de altura, situado em 
terrenos de Luiz Gonzaga Feijó, na localidade de Sambaqui, à beira da 
planície sedimentar do Rio D' Una. 0 sambaqui encontra-se intato e revestido 
de grama e guanxuma; mas será também submerso pela represa da Sidersul. 
(1982). 

IMBITUBA 13. Sítio Cerâmico Guarani 

Localizado em terrenos da Companhia Docas, dentro da cidade de 
I mbituba. Sobre área de 10.000 metros quadrados, encontram-se esparsos 
cacos de cerâmica de tradição guarani e conchas isoladas. Um dos sitiantes, 
Oliveira Casimiro Figueiredo, abrindo uma fossa, encontrou uma urna 
funerária corrugada. Dentro da mesma havia dois vasos menores e um 
machado de diabásio polido. A urna foi doada ao Museu do Homem do 
Sambaqui, onde foi restaurada e exposta. (1982). 

IMBITUBA 14. Sítio Cerâmico Guarani 

Localizado em terrenos de Bento Generosa, na localidade de Sambaqui. 
Sobre área de 3.000 metros quadrados, encontram-se esparsos cacos de 
cerâmica de tradição guarani e seixos utilizados. Há anos passados, foi tirada 
uma urna funerária do local. (1982). 

V — MUNICÍPIO DE LAGUNA 

LAGUNA 1. Sambaqui da Caputera I 

Sambaqui situado na localidade de Caputera. em terrenos de propriedade 
de Escobar de Oliveira, Antônio Maneca e Irineu José Antônio. Segundo 
informações dos sitiantes, inicialmente o sambaqui tinha uns 150 x 100 .  x 25 
metros. Em meados de 1972, achava-se em fase final de exploração, restando 
ainda alguns blocos esparsos de quatro metros de espessura. O Museu do 
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Homem do Sambaqui, tem em seus depósitos, algumas dezenas de machados 
semi-polidos e outro material lítico, coletado naquele sambaqui pelo geólogo 
alemão Hanfrid Putzer, o qual durante alguns anos trabalhou em Santa 
Catarina, a serviço do Ministério de Minas e Energia. (1972). 

LAGUNA 2. Sambaqui da Ponta do Perrechil 
Situado na localidade de Perrechil, junto à Lagoa do Imaruí, em terrénos 

de Manuel Irineu Resende. Inicialmente possuía 50 x 30 x 10 metros. 
Atualmente resta do mesmo um bloco de 10 x 5 x 10 metros. As obras de 
exploração, já em 1972, achavam-se paralisadas a mais de 10 anos. (1972). 

LAGUNA 3. Sambaqui da Passagem da Barra 
Sambaqui da ordem de 190 x 100 x 10 metros, localizado no povoado de 

Passagem da Barra, na encosta do morro, em terrenos de Apolônio Ribeiro, 
Pedro Monteiro de Amorim e outros. Em meados de 1972, achava-se em 
franca exploração industrial, por parte da Indústria de Rações e Adubos 
LTDA, de Laguna. O fato foi denunciado à justiça federal. Em 1978, 
caminhões da Prefeitura Municipal de Laguna tornaram a retirar material do 
sambaqui para fins de compactação de estradas. Aproximadamente 30% do 
sambaqui foram destruídos. (1972). 

LAGUNA 4. Sambaqui do Roçado 

Sambaqui de uns 150 metros de diâmetro e 10 metros de altura, situado 
em terrenos de propriedade de José Antônio Pedro, a 200 metros da Lagoa do 
Imaruí. Foi destruído 90% por fabricantes de cal e pela prefeitura Municipal 
de Laguna. (1975). 

LAGUNA 5. Sambaqui da Carniça I 

Era este um dos maiores, senão o maior sambaqui de que se tem notícia: 
É o famoso "Elefante Branco". Com uma base de uns 400 metros e 70 metros 
de largura, elevava-se a 30 metros de altura. Durante muitos anos foi 
explorado por particulares no fabrico da cal. Ocorreu inclusive um homicídio, 
decorrente do desentendimento quanto a direitos de propriedade do sambaqui. 
Arqueólogos da Universidade Federal de Santa Catarina, orientados pelo 
americano Wesley Hurt, fizeram pesquisas científicas no sambaqui. Pelos 
anos de 1970, instalou-se sobre o sambaqui poderosa indústria de calcários, a 
qual, diariamente, carregava 25 a 30 caminhões jamanta de farinha de conchas 
do Sambaqui da Carniça, para as arrozeiras do Rio Grande do Sul e, em 
questão de dois anos, deixou o sambaqui, praticamente arrasado. Em fins de 
1972, porém, uma comissão composta de elementos da Polícia Federal, do 
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Departamento Nacional de Produção Mineral e do representante do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional para Arqueologia em Santa Catarina, 
fechou aquela indústria clandestina. recolhendo caminhões e tratores para a 
Capitania dos Portos de Laguna. A destruição criminosa e leviana do 
sambaqui da Carniça, provocou protestos em reuniões científicas internacio-
nais, que tiveram lugar na cidade de São Paulo. Hoje resta do sambaqui da 
Carniça I. a base com uma altura de uns cinco metros. (1975). 

LAGUNA 6. Sambaqui da Carniça II 
Sambaqui da ordem de 100 x 70 x 12 metros, que fica defronte do 

sambaqui da Carniça, I; do outro lado da estrada. Situa-se em terrenos de 
propriedade da família Imrdio dos Santos e. até o ano de 1977, continuava 
sendo explorado industrialmente pelos donos da propriedade, em três caiei-
ras, instaladas nas imediações. Os processos contra os destruidores acham-se 
em tramitação na justiça federal. (1972). 

LAGUNA 7. Sambaqui do Estreito 
Sambaqui da ordem de 150 x 4.0 x 20 metros, que até meados de 1972, 

estava sendo explorado industrialmente pela Cerâmica Lage de Imbituba. Os 
arqueólogos Alroíno Eble e Sérgio Schmitz, da Universidade Federal de 
Santa Catarina, exploraram cientificamente pequena parte do Sambaqui. O 
sambaqui situa-se em um estreitamento da faixa de terra, entre o oceano e a 
lagoa, na localidade de Estreito. (1972). 

LAGUNA 8. Sambaqui da Cabeçuda 
É este um dos sambaquis melhor estudados de Santa Catarina; porque o 

Prof. Dr. Luiz de Castro Faria, nos anos de 1952 e 1956 fez escavações 
arqueológicas no mesmo, recolhendo numerosos esqueletos e grande acervo 
de outro material arqueológico, que se encontra no Museu Nacional do Rio de 
Janeiro. O sambaqui situa-se num pontal. junto à Lagoa, na localidade de 
Cabeçuda. Inicialmente possuía 100 metros de diâmetro e passante de 20 
metros de altura. Primeiramente foi explorado pelos proprietários, família 
Alcântara, no fabrico de cal. A caieira situava-se na encosta do sambaqui, que 
formava um morro cônico. Mais ta-de, a estrada de ferro, que passa sobre a 
base do sambaqui, aproveitou as conchas para compactar os trilhos. As 
prefeituras Municipais retiravam material para a compactacão das estradas. 
Na década de sessenta, a exploração industrial foi mecanizada e incremen-
tada. utilizando-se peneira rotativa e bomba, que puxavam água da lagoa. para 
lavar as conchas, Hoje resta do sambaqui. apenas uma base de quatro metros 
de altura. (1971). 
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LAGUNA 9. Sambaqui da Caputera II 

Sambaqui de 200 x 80 x 15 metros. Situa-se defronte da Igreja desde 
terrenos de Leonel de Carvalho, até terrenos de Custódio Correia, abran-
gendo diversos outros proprietários; encontra-se destruído 90%, e continua 
sendo periodicamente depredado pelos sitiantes. (1975). 

LAGUNA 10. Sambaqui da Caieira 

Sambaqui situado na encosta nordeste do morro da Glória, em proprie-
dade do Tourist Hotel. Não temos idéia das dimensões iniciais deste 
sambaqui; porque, conforme indica o nome, há muitos anos foi destruído por 
caieiras. Atualmente resta do mesmo uma base de uns 35 x 25 x 2 metros. Em 
1966 uma turma de arqueólogos da Universidade Federal de Santa Catarina, 
sob a orientação do americano Wesley Hurt, fez escavações no sambaqui. A 
datação do nível mais profundo, através do teste do Carbono 14, deu 3.230 ± 
155 anos antes do presente. (1972). 

LAGUNA 11. Sambaqui de Ribeirão Pequeno 

Sambaqui de uns 150 x 80 x 15 metros, situado em terrenos de Alberto 
Boppré, na localidade de Ribeirão Pequeno, do outro lado da Lagoa, 
encostado ao Rio das Conchas, que vem a ser um braço do Rio Tubarão. É um 
grande sambaqui, praticamente intato, apesar de ser ocupado por uma casa, 
pasto de gado, cafezal e bananeiras. Apenas em 1978, foi aberta uma estrada 
de acesso ao sambaqui, a qual cortou pequena ponta do mesmo. (1979). 

LAGUNA 12. Sambaqui de Barreiros 

Sambaqui de uns 150 x 80 x 10 metros, situado na localidade de Barreiros, 
à margem da Lagoa do Imaruí, em terrenos de João Borges, Francisco José da 
Rosa e Martinho Manoel dos Santos. Sambaqui de grandes dimensões, 
apenas superficialmente remexido pela lavoura. (1979). 

LAGUNA 13. Sambaqui da Carniça III 

Pequeno sambaqui de formato cônico, com trinta metros de diâmetro e 
seis metros de altura, situado em terrenos de Joaquim José de Souza, do lado 
direito da estrada de quem entra na Carniça, vindo do Cabo de Santa Marta. O 
sambaqui parece ainda intato, apesar de situar-se nas imediações das caieiras. 
Isto talvez, devido ao alto teor de areia que encerra, de mistura com as 
conchas. (1975). 

LAGUNA 14. Sambaqui da Carniça IV 

Sambaqui de uns 60 metros de diâmetro e 5 metros de altura, situado em 
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terrenos de Manoel da Cunha. Nelinho vulgo, do lado esquerdo da estrada de 
quem entra na Carniça, vindo do cabo de Santa Marta. De mistura com as 
conchas tem muita areia. Acham-se destruidos uns 40%. (1975). 

LAGUNA 15. Sambaqui da Carniça V 

Sambaqui de uns 60 x 20 x 5 metros, situado em terrenos de Mauro Imídio 
dos Santos, do lado esquerdo da estrada de quem entra na Carniça, vindo do 
Cabo de Santa Marta. Também neste sambaqui há muita areia de mistura com 
as conchas. Acham-se destruídos parcialmente, uns 10%. (1975). 

LAGUNA 16. Sambaqui do Cabo de Santa Marta I 

Sambaqui de 60 metros de diâmetro e 15 metros de altura, situado em 
meio às dunas. O novo traçado da estrada de acesso ao Farol passa sobre a 
base do sambaqui, e foi colocado um poste de rede elétrica no topo do 
sambaqui. Estes fatos foram por nós denunciados na imprensa. Há anos 
passados, surpreendemos um indivíduo, morador da Carniça. com  caminhão. 
roubando conchas daquele sambaqui. Em virtude disto, colocamos uma placa 
no sambaqui. alertando contra depredações. A placa, porém, não demorou 
em ser roubada. (1976). 

LAGUNA 17. Sambaqui do Cabo d.e Santa Marta II 

Sambaqui de uns 80 metros de diâmetro e 6 a 7 metros de espessura. 
situado na encosta do morro, a 200 metros da praia, próximo ao Farol. A 
Prefeitura Municipal de Laguna, de muitos anos para cá, está compactando a 
estrada de acesso ao Farol com conchas daquele sambaqui. O ex-prefeito de 
Laguna, Assis, indagado a respeito, afirmou que não era autêntico sambaqui; 
mas casqueiro natural. Contestamos, que se tratava de autêntico sambaqui, 
protegido por lei, e que ele não podia destruir o mesmo. Ele pediu. que 
declarássemos isto por escrito. Depois apresentou nossa declaração ao 
Comando do V9 Distrito Naval, dizendo, que o farol, certamente era de 
segurança nacional e que a Prefeitura de Laguna não tinha condições de 
preservar a estrada de acesso ao Farol, a não ser aproveitando as conchas dos 
sambaquis e que nós estávamos procurando impedir isto. O sambaqui já se 
encontra 90% . destruído. (1976). 

LAGUNA 18. Sambaqui do Cabo de Santa Marta III 

Sambaqui localizado a dois quilômetros ao norte do Farol, em meio às 
areias de dunas que o vento tange morro acima. Conforme a direção em que 
sopra o vento, põe a descoberto as conchas e o material arqueológico Sobre 
uma área de uns 100 x 80 metros. O sítio, parece não ter sofrido depredação 
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algumas, a não ser coletas superficiais da parte de curiosos; porque fica fora 
da rota, no topo do morro. (1976). 

LAGUNA 19. Sambaqui da Galheta I 
Sambaqui de grandes dimensões localizado na encosta de um morro, a 

partir da praia. Acha-se todo coberto de grama e praticamente intato. Possui 
uns 250 x 80 x 10 metros. Este sambaqui foi por nós mandado cercar com 
postes de granito e arame farpado colocando-se placas, alertando contra 
depredações. As placas, porém, foram derrubadas e o arame farpado e até os 
postes de granito acabaram sendo roubados. (1976). 

LAGUNA 20. Sambaqui da Galheta II 

Sambaqui quase encostado ) ao anterior. Possui forma cônica com 40 
metros de diâmetro e 6 metros de altura. Acha-se ainda intato, e à semelhança 
do anterior, foi protegido com cerca de arame farpado e placa, que tiveram a 
mesma sorte como a cerca do sambaqui da Galheta I. (1976). 

LAGUNA 21. Sambaqui da Galheta III ou da Roseta 
Sambaqui situado a nordeste dos dois anteriores, em meio às dunas, a uns 

100 metros da praia. Possui uns 100 x 80 x 12 metros e acha-se ainda intato. É 
sambaqui típico, com muito pouca vegetação. (1976). 

VI — MUNICÍPIO DE GAROPABA 

GAROPABA 1. Sambaqui de Capão da Garopaba 
Sambaqui localizado em pequeno outeiro, que forma uma península na 

desembocadura da Lagoa da Garopaba. Todo o outeiro, numa área de 100x50 
metros, acha-se ocupado pelo sambaqui, que possui uns três metros de 
espessura. Ao construírem um rancho de pesca no local, pescadores encon-
traram um sepultamento humano, machados polidos, amoladores, batedores, 
pedras corantes e outro material arqueológico. Trata-se de um sambaqui 
muito rico em material arqueológico, praticamente intato. (1971). 

GAROPABA 2. Sítio Cerâmico Guarani 
Localizado em terrenos de Vitoure Lopes, na Praia da Gamboa, municí-

pio de Garopaba, a dez metros do Rio Gamboa. Sobre área de 10.000 metros 
quadrados, encontram-se cacos de cerâmica de tradição guarani, e cascas 
esparsas de ostras. Foram encontrados também, três pequenos pilões de 
diabásio, caprichosamente trabalhados. (1965). 
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GAROPABA 3. Sítio Cerâmico Guarani 

Localizado na Gamboa, município de Garopaba, em terrenos de Manoel 
Florentino Pereira, a cem metros da praia. Sobre área de 5.000 metros 
quadrados, encontram-se esparsos cacos de cerâmica de tradição guarani. 
(1965). 

VII — MUNICÍPIO DE PAULO LOPES 

PAULO LOPES 1. Sítio Cerâmico Guarani 

Localizado em terrenos da viúva Joca Santos, em Paulo Lopes, encos-
tados à estrada que dá acesso à praia da Gamboa. Sobre área de 1.000 metros 
quadrados. encontram-se esparsos cacos de cerâmica de tradição guarani e 
cascas de moluscos. Nos arredores foi retirada uma urna funerária, que era 
utilizada para armazenar cereais; mas acabou sendo quebrada e extraviada. 
(1965). 

VIII — MUNICÍPIO DE PALHOÇA 

PALHOÇA 1. Sambaqui da Pinheira 

Sambaqui de 30 x 20 x 1 metros, localizado em terrenos de Manoel 
Carlos Gonzaga e outros, dentro do povoado da Pinheira, na encosta do 
morro. Ao abrirmos pequena senda no casqueiro. com  o fim de verificar o 
conteúdo, topamos um sepultamento humano, que foi recolhido ao Museu do 
Homem do Sambaqui de Florianópolis. Localizado dentro do povoado, o 
sambaqui é difícil de preservar. (1966). 

PALHOÇA 2. Sambaqui da Ponta do Maruim 
Sambaqui de 40 x 30 x 0,60 metros, localizado em terrenos de Erich 

Westfal. Curiosos andaram mexendo no sambaqui, deixando esparsos na 
superfície do mesmo, restos de dois sepultamentos. As camadas apresen-
tavam vestígios de ocre vermelho. Verificamos a presença de berbigão, 
ostras, phaceides pactinatus, etc. (1965). 

PALHOÇA 3. Sambaqui do Albardão 
Sambaqui de 100 x 50 x 3 metros, localizado em terrenos de Quirino José 

da Silva, na localidade de Albardão. Muitos anos passados, o dono tinha uma 
plantação de feijão na superfície humosa do sambaqui, ocasião em que 
encontrou o mesmo um zoólito, representando uma ave, que ainda conserva 
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em casa. Verificamos a presença de berbigão, ostras, Stropocheilus, ossadas 
humanas, ossadas de peixes e de mamíferos. (1977). 

PALHOÇA 4. Sítio Raso de Sepultamento da Ilha dos Corais 
A Ilha dos Corais localiza-se em alto-mar, dez quilômetros a sudoeste da 

Praia da Pinheira. Existe na mesma um farol da Marinha e um único morador, 
que fez a sua rocinha precisamente sobre o solo humoso do sítio arqueológico 
e conta maravilhas do número de crânios humanos, que tem encontrado. 
Verificamos no sítio, a presença de cerâmica escura característica dos 
sambaquis recentes e de outros sítios rasos de sepultamento de cultura 
sambaquiana. (1966). 

PALHOÇA 5. Sítio Raso de Sepultamento da Ponta do Constantino. 
Localizado em terrenos de Jeni Alonso de Cisne. Ao abrirem as valas 

para colocação de fundamentos de uma residência, os operários encontraram 
e destruíram diversos sepultamentos. Em vista disto, a construção foi sus-
pensa. Verificamos a presença de machados polidos, batedores de diabásio, 
conchas e outro material arqueológico. O sítio será difícil de preservar, em 
decorrência da curiosidade dos sitiantes, que continuam mexendo no sítio. 
(1979). 

PALHOÇA 6. Sítio Raso de Sepultamentos. 

Localizado em terrenos de Custódio César Rezende e Santa de Tal, vulgo 
Santinha, na Praia de Fora da Enseada de Brito. Sobre a área de 350 metros 
quadrados encontram-se conchas de mistura com carvão e material arqueo-
lógico. Sitiantes retiraram um esqueleto humano do local. Parece sítio não 
muito rico em material arqueológico. (1966). 

PALHOÇA 7. Sítio de Sinalizações Rupestres da Ilha dos Corais. 

Uma área de seis metros quadrados de um paredão de basalto escuro ao 
norte da ilha, acha-se coberta de sinais gravados na rocha com meio 
centímetro de profundidade e dois centímetros de largura máxima. Os traços 
acham-se polidos por dentro e constam de círculos concêntricos, triâmgulos 
cheios, linhas onduladas paralelas e figuras estilizadas de homens e animais, 
formando belo conjunto. Também ao sul da Ilha dos Corais ocorrem sina-
lizações esparsas nos blocos isolados de diabásio; mas são menos expressivas. 

PALHOÇA 8. Sítio Cerâmico Guarani. 
Localizado em terrenos de Sabino Joaquim da Silveira, na localidade de 

Pinheira. Sobre área de 5.000 metros quadrados encontram-se esparsos cacos 
de cerânica de tradição guarani, de mistura com carvão vegetal. O sitiante 
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retirou do local duas urnas funerárias, que após quebrarem foram extravia-
das. Desconfiados de tesouros enterrados, o dono não permite fazer qualquer 
sonda no sítio. (1966). 

IX — MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 

FLORIANÓPOLIS 1. Sambaqui do Pântano do Sul I. 
Sambaqui situado no povoado do Pântano do Sul. em terrenos de vários 

proprietários. É um sítio arqueológico que se estende uns 400 metros ao longo 
da praia, a começar pelo cemitério da localidade, até dentro das dunas. Ao 
lado esquerdo, na encosta do morro, possui natureza de autêntico sambaqui, 
passando depois a sítio raso de sepultamentos com poucas conchas. Em 1975 
fizemos escavações sistemáticas no sitio, recolhendo sepultamentos huma-
nos e outro material arqueológico, inclusive zoólitos. O sítio possui 400 x 50 
x 6 metros. (1975). 

FLORIANÓPOLIS 2. Sambaqui do Pântano do Sul II. 
Sambaqui situado em terrenos de João Teixeira de Carvalho e José 

Teodoro Matos, na localidade de Costa de Dentro do Pântano do Sul. 
Sambaqui de formato semi-lunar que possui uns 15 x 10 x 1,5 metros. 
Antigamente havia lavouras sobre o sambaqui, ocasião em que foram 
encontrados sepultamentos humanos. Acha-se encostado à planície sedimen-
tar, que dá o nome ao Pântano do Sul: mas do lado norte. (1975). 

FLORIANÓPOLIS 3. Sambaqui de Carianos I. 
Sambaqui situado em terrenos da. Base Aérea, ao lado direito da estrada 

que partindo do Aeroporto. dá acesso à Base Aérea. Possui 6 metros de 
diâmetro e dois metros de espessura. (1958). 

FLORIANÓPOLIS 4. Sambaqui de Carianos II. 

Sambaqui situado em terrenos de Mauro José Leal, na localidade de 
Carianos, ao lado esquerdo da estrada que dá acesso ao Aeroporto. Possui 40 
x 30 x 4 metros e foi quase totalmente destruído, sendo as conchas utilizadas 
para a compactação de estradas. Segundo informações dos moradores, Cem 
aparecido muitas ossadas humanas, por ocasião do desmonte do sambaqui. 
(1959). 
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FLORIANÓPOLIS 5. Sambaqui de Carianos III. 

Sambaqui situado na Fazenda Experimental do Estado, na localidade de 
Carianos. Sambaqui de 80 x 10 x 0,5 metros, foi muito prejudicado pela 
lavoura, tendo sido revirado pelo arado. (1959). 

FLORIANÓPOLIS 6. Sambaqui de Carianos IV. 
Sambaqui situado em terrenos de José Elias e Biduschi, na localidade de 

Carianos. Possui 20 x 20 x 2 metros e foi em parte desmontado, sendo as 
conchas utilizadas para a compactação de estradas. Em 1958, fizemos algu-
mas escavações naquele sambaqui, retirando um esqueleto humano e outro 
material arqueológico. (1959). 

FLORIANÓPOLIS Z Sambaqui do Rio Tavares I. 

Sambaqui situado em terrenos de Marcelino Cândido Machado, a uns 600 
metros do encruzo da estrada Aeroporto-Rio Tavares, do lado esquerdo, ao 
pé do morro. Possui 35 x 10 x 2 metros. Foi destruído, sendo as conchas 
aproveitadas para a compactação de estradas. Diversos esqueletos do sam-
baqui, recolhidos pelo Sr. Carlos Berenhauser, acham-se depositados no 
Museu do Homem do Sambaqui. (1959). 

FLORIANÓPOLIS 8. Sambaqui do Rio Tavares II. 

Sambaqui situado em terrenos de Adauto Félix Maciel, na localidade de 
Rio Tavares, aproximadamente três quilômetros distante do anterior. Possui 
20 x 10 x 0,70 metros e foi prejudicado pela lavoura. (1959). 

FLORIANÓPOLIS 9. Sambaqui dn Rio Tavares III. 

Sambaqui situado sob o leito da estrada, no encruzo Rio Tavares-Morro 
das Pedras. Possui 50 x 20 x 1 metros e foi muito danificado por ensejo da 
construção da estrada, ocasião em que foram destruídos numerosos sepul-
tamentos humanos. (1959). 

FLORIANÓPOLIS 10. Sambaqui do Rio Tavares IV. 

Sambaqui situado em terrenos de Hipólito Chagas, nos fundos da 
propriedade, a trezentos metros da estrada. Possui 15 x 6 x 0,70 metros. Em 
1959 fizemos escavações naquele sambaqui, recolhendo esqueletos humanos 
e outro material arqueológico. (1959). 

FLORIANÓPOLIS 11. Sambaqui do Canto da Lagoa I. 
Sambaqui situado em terrenos de Marcelino Pereiras no canto sul da 

Lagoa da Conceição. Possui 20 x 10 x 1 metros e foi prejudicado pela lavoura. 
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Em 1960, fizemos escavações naquele sambaqui, recolhendo machados semi-
polidos, cerâmica e outro material arqueológico. É o único sambaqui em que 
não foram encontrados sepultamentos humanos. (1960). 

FLORIANÓPOLIS 12. Sambaqui do Canto da Lagoa II. 

Sambaqui situado em terrenos de Saulo Ramos, numa língua de terra do 
lado leste da Lagoa. Possui 70 x 30 x 0,30 metros e foi muito prejudicado pela 
lavoura. (1959). 

FLORIANÓPOLIS 13. Sambaqui da Freguesia da Lagoa I. 

Sambaqui situado em terreno:; de Laurindo Januário da Silveira, à 
margem oeste da Lagoa, a 200 metros da ponte. Possui 35 x 15 x 4 metros e, foi 
destruído até a base por antiga indústria de cal. (1959). 

FLORIANÓPOLIS 14. Sambaqui da Ponta das Almas. 

Sambaqui situado em terrenos de Walmor Florentino dos Santos, em 
uma ponta de terra, quilômetro e meio ao norte da ponte da Lagoa. Possui 70 
metros de dâmetro e 5 a 6 metros de altura, encostado à Lagoa. O sambaqui 
foi primeiro pesquisado por Walter Piazza, da Universidade Federal de Santa 
Catarina, e mais tarde, por Wesle y. dos USA, sendo recolhidos sepulta-
mentos humanos e outro material arqueológico. Foi datado pelo carbono 
radiativo em 4.200 anos. (1959). 

FLORIANÓPOLIS 15. Sambaqui da Barra da Lagoa I. 

Sambaqui situado do lado direito da barra do Rio da Lagoa, na crista da 
ponta do morro. Possui 150 x 50 x 3 metros e foi prejudicado por indústrias de 
calcário e pela lavoura. O Dr. Norton de Oliveira fez algumas escavações no 
sambaqui, recolhendo sepultamentos, encaminhados ao Museu Nacional do 
Rio de Janeiro. (1959). 

FLORIANÓPOLIS 16. Sambaqui da. Barra da Lagoa II. 

Sambaqui situado na praia, à esquerda da barra do Rio da Lagoa, e 
parcialmente ocupado por um rancho de canoas, na localidade de Barra da 
Lagoa. Possui I0 x 6 x 1 metros e foi em grande parte destruído. (1959). 

FLORIANÓPOLIS 17. Sambaqui do Rio da Barra da Lagoa. 

Sambaqui situado em terrenos de Isolina Maria Gonzaga do lado esquer-
do, e a uns quinhentos metros da ponte do Rio da Barra. Possui 60 x 30 x 4 
metros. Metade do mesmo foi destruído por fabricantes de cal. (1959). 
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FLORIANÓPOLIS 18. Sambaqui da Ponta do Lessa. 

Sambaqui situado dentro do perímetro urbano de Florianópolis, no 
bairro da Pedra Grande, ná Ponta do Lessa, em terrenos de Aroldo Vilela. 
Ocupa área de uns 100 metros quadrados com um metro de espessura e foi 
parcialmente destruído por fabricantes de cal. O Museu de Antropologia da 
UFSC fez escavações sistemáticas no sambaqui, recolhendo sepultamentos 
humanos e outro material arqueológico lítico, ósseo e cerâmica. (1969). 

FLORIANÓPOLIS 19. Sambaqui da Ilha do Arvoredo. 

Sambaqui situado na praia norte da Ilha do Arvoredo, junto ao porto dos 
pescadores. Possui 60 x 40 x 3 metros e foi parcialmente destruído pelo galpão 
para barcos da Marinha e pela lavoura do antigo morador. Retiramos do 
mesmo um crânio, que as galinhas do sitiante haviam desenterrado. (1966). 

FLORIANÓPOLIS 20. Sambaqui de Ratones I. 
Sambaqui situado em terrenos de Maria Edmunda da Conceição de 

Souto, na localidade de Ratones. Ocupa área de uns quatro mil metros 
quadrados, por um metro de espessura, e foi destruído 40%. (1967). 

FLORIANÓPOLIS 21. Sambaqui de Canasvieiras. 

Sambaqui situado em terrenos de Olímpio Manoel da Costa, na locali-
dade de Canasvieiras, encostado ao antigo Rio Papacoara. Ocupa área de, 
aproximadamente, 800 metros quadrados e menos de um metro de espessura, 
na parte que resta. Não temos informações, quanto às dimensões iniciais; 
porque acha-se em sua maior parte destruído, já há muitos anos passados. 
(1965). 

FLORIANÓPOLIS 22. Sambaqui da Vargem do Bom Jesus I. 
Sambaqui situado em terrenos dos filhos de Moura, na localidade de 

Vargem do Bom Jesus. Ocupa área de aproximadamente 1.500 metros 
quadrados com um metro de espessura. Parece ter sido parcialmente destruí-
do, há muitos anos passados. (1967). 

FLORIANÓPOLIS 23. Sambaqui da Vargem do Bom Jesus II. 

Sambaqui situado em terrenos de propriedade do Governo do Estado, na 
localidade de Vargem do Bom Jesus. Ocupa área de uns 300 metros quadrados 
com uns 30 centímetros de espessura atual. Foi destruído mais de 90%. (1967). 

115 



FLORIANÓPOLIS 24, Sambaqui da Ponta das Canas. 

Sambaqui situado em terrenos de propriedade de cidadãos argentinos, na 
localidade de Ponta das Canas, encostado à praia, à direira da Igreja local. 
Possui 60 x 40 x 4 metros. Foi superficialmente remexido pela lavoura. Uma 
construção sobre a área do sambaqui foi interditada. (1976). 

FLORIANÓPOLIS 25. Sambaqui da Lagoinha da Ponta das Canas. 
Sambaqui situado em terrenos de Celso Ramos e outros, na Lagoinha ao 

norte de Ponta das Canas, na encosta do morro. Possui 20 x 15 x 1,5 metros. 
Demos início a uma escavação de salvamento no sambaqui, por ocasião da 
construção da casa de veraneio do Dr.. Celso Ramos sobre a área do sambaqui, 
retirando algumas ossadas humanas e outro material arqueológico. (1976). 

FLORIANÓPOLIS 26. Sambaqui do Porto do Rio Vermelho. 

Sambaqui situado em terrenos de Jucemar Gualberto junto à estrada, 
próximo à ponte sobre o Rio Vermelho. Possui 80 x 20 x 4 metros e foi em 
grande parte destruído por fabricantes de cal. (1959). 

FLORIANÓPOLIS 27. Sambaqui do Campo do Casqueiro I 
Sambaqui localizado quase ao centro do Campo da Barra, a um quilô-

metro da Lagoa e outro tanto da praia. Possui 22 x 12 x 4 metros. Parece não 
ter sido mexido. (1959). 

FLORIANÓPOLIS 28. Sambaqui do Campo do Casqueiro 11 
Sambaqui situado a uns dois quilômetros do anterior, quase encostado à 

Lagoa. Ocupa área de uns 20 metros quadrados por 30 centímetros de 
conchas. Foi muito prejudicado por antigas lavouras. (1959). 

FLORIANÓPOLIS 29. Sambaqui do Mato do Pilão 
Situado no Canto da Barra, no local chamado Mato do Pilão. Ocupa área 

de 15 metros quadrados com 40 centímetros de espessura de conchas e ainda 
não foi mexido. (1959). 

FLORIANÓPOLIS 30. Sambaqui da Ponta do Martins 
Sambaqui situado numa ponta de terra, Ponta do Martins, encostado à 

Lagoa. Possui 36 x 29 x 1,5 metros e acha-se intato. (1959). 

FLORIANÓPOLIS 31. Sambaqui da Praia Grande 
Sambaqui localizado nas dunas , no Rio Vermelho, a poucos metros da 
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praia. Possui 100 x 20 x 4 metros e foi parcialmente destruído. Em 1959 
fizemos escavações naquele sambaqui durante quatorze dias, recolhendo 
sepultamentos humanos, vasos de barro não cozidos e outro material 
arqueológico. (1959). 

FLORIANÓPOLIS 32. Sambaqui do Campo do Jurerê I. 
Sambaqui situado no Campo do Jurerê, junto à estrada do Balneário 

Daniela, a 700 metros do Rio Ratones e a dois quilômetros da Baía Norte. 
Possui 100 x 100 x 1 metros. (1973). 

FLORIANÓPOLIS 33. Sambaqui do Campo do Jurerê II 
Sambaqui situado em terrenos da Companhia Comercial de Imóveis 

Ltda., a 200 metros da estrada de acesso ao Balneário Daniela, coberto de 
densa vegetação herbácea e arbustiva. Possui 15 metros de diâmetro e 0,60 
metros de conchas e parece achar-se intato. (1973). 

FLORIANÓPOLIS 34. Sambaqui da Costa da Lagoa 
Sambaqui situado em terrenos de João Manoel Alves, na localidade de 

Costa da Lagoa. Ocupa área de 3.000 metros quadrados, com menos de um 
metro de espessura e acha-se ocupado por um cafezal, bananeiras e a 
residência do dono. A ocupação durante decênios prejudicou-o grandemente. 
(1980). 

FLORIANÓPOLIS 35. Sítio Raso de Sepultamentos 
Localizado em terrenos de Roberto Schmidt e outros, na localidade de 

Tapera, Ribeirão da Ilha. Sobre área de 2.000 metros quadrados acham-se 
esparsas conchas, carvão vegetal, ossadas de peixes, sepultamentos huma-
nos, cacos de cerâmica, machados polidos, batedores, amoladores, e outros 
artefatos líticos e osseodontomalacológicos. O sítio foi explorado, quase 
exaustivamente nos anos de 1962 a 1967, recolhendo-se cento e setenta e dois 
sepultamentos e grande acervo de outro material arqueológico, que se acha 
depositado no Museu do Homem do Sambaqui de Florianópolis. (1959). 

FLORIANÓPOLIS 36. Sítio Raso de Sepultamentos 
Localizado no norte da Ilha Maria Francisca, Ribeirão da Ilha. Sobre 

área de 1.500 metros quadrados, encontram-se esparsas conchas, carvão 
vegetal, sepultamentos humanos, machados polidos de diabásio e outro 
material arqueológico osseodontomalacológico. Uma equipe do Museu de 
Antropologia da UFSC, sob a orientação de Alroino Eble, procedeu a 
escavações no sítio. Um sitiante, ao construir um engenho de farinha, 
destruiu diversos sepultamentos. (1959). 
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FLORUNÓPOLIS 37. Sítio Raso de Sepultamentos 

Localizado em terrenos de Candonga, no encruzo de Ribeirão da Ilha, 
sobre área de 600 metros quadrados, encontram-se esparsas conchas, carvão 
vegetai, sepultamentos, machados polidos de diabásio e outro material 
arqueológico osseodontomalacológico. O sítio foi muito danificado pelas 
construções do sitiante Candonga, localizadas sobre o mesmo. Na ocasião 
das edificações, foram destruídos muitos sepultamentos humanos. (1963). 

FLORIANÓPOLIS 38. Sítio Raso de Sepultamentos 

Localizado em terrenos da viúva Rita Florinda, no Alto Ribeirão. 
Operários da estrada e operários das Centrais Elétricas, destruíram diversos 
sepultamentos. Sobre área de 50 metros quadrados, encontram-se esparsas 
conchas, carvão vegetal, sepultamentos hámanos e material arqueológico 
lítico e osseodontomalacológico. O sítio parece pouco extenso e foi em grande 
parte destruído pela construção da estrada. (1973). 

FLORIANÓPOLIS 39. Sítio Cerâmico Guarani 

Localizado nas dunas, em terrenos da Marinha, no Pântano do Sul, a 
trinta metros da praia. Sobre área de 300 metros quadrados, acham-se 
esparsos cacos de cerâmica de tradição guarani, carvão vegetal, batedores, 
alisadores e lascas de diabásio. (1969). 

FLORIANÓPOLIS 40. Sítio Cerâmico Guarani .  

Localizado em terrenos de João Vidal, nas antedunas, no Pântano do Sul. 
Sobre área de 2.000 metros quadrados, encontram-se esparsos cacos de 
cerâmica de tradição Guarani, batedores, alisadores, núcleos de lascas de 
diabásio. Há anos passados, um sitiante desenterrou no local um vaso de 25 
centímetros de altura, que atualmente faz parte do acervo do Museu do 
Homem do Sambaqui de Florianópolis. (1975). 

FLORIANÓPOLIS 41. Sítio Cerâmico Guarani 
Localizado em terrenos de Dauro Martignano, na Ponta de Caiacanga 

Açu, Ribeirão da Ilha, a vinte metros da praia. Sobre área de 400 metros 
quadrados encontram-se esparsos cacos de cerâmica de tradição guarani 
conchas, carvão vegetal, amoladores, etc. A Ponta da Caiacanga-Açu é muito 
sugestiva, e na mesma deverão existir outras evidências arqueológicas. Não 
foi possível fazer uma inspeção mais rigorosa, devido ao denso capoeira! que 
reveste o local. (1971). 
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FLORIANÓPOLIS 42. Sítio Cerâmico Guarani 

Localizado em terrenos de Hipólito Chagas, no Rio Tavares, nas 
imediações da Lagoinha, um quilômetro da praia. Sobre área de mil metros 
quadrados, encontram-se esparsos cacos de cerâmica de tradição guarani, 
carvão vegetal, batedores, etc. O arqueólogo Oldemar Blasi, com uma equipe 
da UFSC, procedeu a escavações no sítio, retirando grande número de cacos 
de cerâmica e uma urna, praticamente inteira. 

FLORIANÓPOLIS 43. Sitio Cerâmico Guarani 

Localizado nas dunas da Lagoa da Conceição. Sobre área de 100 metros 
quadrados encontram-se esparsos cacos de cerâmica de tradição guarani, 
conchas e carvão vegetal. Dista um quilômetro da Lagoa. (1971). 

FLORIANÓPOLIS 44, Sítio Cerâmico Guarani 

Localizado nas dunas da Lagoa da Conceição, a cem metros de um 
restaurante. Sobre área de 200 metros quadrados, encontram-se esparsos 
cacos de cerâmica de tradição guarani. conchas e carvão vegetal. Curiosos 
andaram quebrando duas urnas funerárias, com esqueletos humanos, dei-
xando os cacos e as ossadas espalhadas no local. Foi encontrada também uma 
ponta de flexa lítica. O local é muito freqüentado por banhistas. (1959). 

FLORIANÓPOLIS 45. Estação Lítica com Outro Material Arqueológico 
Localizada na Ponta da Galheta da Lagoa da Conceição, em terrenos da 

Marinha. Sobre área de 2.000 metros quadrados encontram-se esparsos, nos 
blocos de diabásio preto, amoladores com formato de pratos e de frisos, 
pontas de sílex e outros artefatos líticos. A ocorrência de numerosos 
amoladores sugere a presença de um sítio de ocupação. Não foi possível fazer 
uma vistoria minuciosa no local, devido à presença de pescadores, descon-
fiados de algum tesouro no mesmo. (1978). 

FLORIANÓPOLIS 46. Sítio Arqueológico da Ponta do Leal 

Localizado no Estreito, em terrenos da Shell. Sobre área de cinqüenta 
metros quadrados encontram-se esparsas conchas, ossadas de peixe, carvão 
vegetal e cerâmica não-guarani. Nos blocos de granito, dentro das áreas da 
baía, existem ainda bem visíveis, apesar do descascamento da rocha, diversos 
amoladores com formato de pratos rasos. O sítio foi parcialmente destruído e 
parcialmente aterrado por ensejo da colocação dos grandes tanques de 
petróleo da Shell. De mais a mais, encontra-se cercado com arame farpado, 
que impede a entrada e a inspeção rigorosa do sítio. (1971). 
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FLORIANÓPOLIS 47. Sítio Raso de Sepultamentos 
Localizado em terrenos de Walter Wanderley Júnior, na Praia da 

Joaquina, Lagoa da Conceição. Sobre área de 2.500 metros quadrados, 
encontram-se esparsas conchas, carvão vegetal, machados polidos de dia-
básio, batedores, alisadores e ossada ,  humanas. Nos diques de diabásio junto 
à praia, encontram-se numerosos amoladores com formato de pratos rasos e 
de frisos. (1971). 

FLORIANÓPOLIS 48. Sítio de Sinalizações Rupestres da Ilha do Campeche 
Muitos metros quadrados dos paredões, como de blocos isolados de 

diabásio preto, do lado oeste da ilha, encontrados na praia do mar grosso, 
acham-se cobertos de sinais gravados na rocha, com centímetro e meio de 
largura e meio centímetro de profundidade, sendo polidos por dentro. Os 
motivos são se'melhantes aos das sinalizações que ocorrem em outras ilhas da 
região: círculos concêntricos, linhas onduladas paralelas, linhas quebradas 
paralelas, triângulos e quadrados cheios, figuras estilizadas de homens e 
animais; inclusive espirais. Ao norte da Ilha do Campeche também havia 
sinalizações; foram, porém, dinamitadas por caçadores ingênuos de tesouros. 
A Ilha do Campeche é alcançada de baleeira a partir da Armação do Sul, Ilha de 
Santa Catarina, em quarenta e cinco minutos de viagem. (1966). 

FLORIANÓPOLIS 49. Sítio de Sinalizações Rupestres 

Localizado na Praia do Santinho, norte de Ilha de Santa Catarina. 
Aproximadamente três metros quadrados de um paredão de diabásio preto, 
junto à praia. acham-se cobertos de sinais, gravados na rocha com meio 
centímetro de profundidade. Os motivos são círculos concêntricos com 
pontos ou com x no centro, linhas onduladas paralelas, figuras estilizadas de 
homens. A praia tem o nome de Praia do Santinho devido a uma figura 
estilizada humana, gravada em um bloco isolado de diabásio. (1966). 

FLORIANÓPOLIS 50. Sítio de Sinalizações Rupestres da Ilha do Arvoredo 
Uma área de aproximadamente três metros quadrados de paredão de 

diabásio preto, junto à praia norte da Ilha, acha-se coberto de sinalizações, 
gravadas na rocha, até uma profundidade de meio centímetro e centímetro e 
meio de largura, sendo internamente polidas. Os motivos são círculos 
concêntricos, círculos simples e pontos alinhados paralelamente e figuras 
estilizadas de homens e animais. Outro bloco isolado de diabásio, de meio 
metro de superfície plana, acha-se coberto de um ideograma, composto de 
linhas quebradas paralelas. A Ilha do Arvoredo é alcançada a partir do norte 
da Ilha de Santa Catarina, em uma hora de viagem a baleeira. Acha-se em 
grande parte coberta de mata. Ao sul da mesma tem um farol com residência 
para o pessoal da Marinha, que zela pelo Farol. (1966). 
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X — MUNICÍPIO GOVERNADOR CELSO RAMOS 

GOVERNADOR CELSO RAMOS I. Sambaqui 
De 80 x 60 x 3 metros, localizado em terrenos de Aristides Gabriel da 

Silva, na localidade de Armação da Piedade. O sambaqui foi quase de todo 
destruído por fabricantes de cal. Constatamos a pres'ença de berbigão, 
mariscos e caramujos terrestres, quebra-coquinhos, seixos rolados de dia-
básio e fragmentos de quartzito. O sambaqui situa-se a 200 metros da praia de 
mar grosso. (1966). 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 2. Sambaqui 
De 25 x 20 x 2 metros, localizado em terrenos de Aristides Manoel da 

Silva, na localidade de Armação da Piedade. O sambaqui foi quase todo 
destruído por fabricantes de cal. Constatamos a presença de berbigão, 
quebra-coquinhos, batedores, mariscos, gastrópodes terrestres e marinhos; 
restos de esqueletos humanos, seixos rolados de diabásio. O sambaqui situa-
se a 100 metros de praia de mar grosso. (1966). 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 3. Sambaqui 
De 70 x 40 x 5 metros, localizado em terrenos de Aristos Gabriel da Silva, 

a 20 metros da praia de mar grosso, na Armação da Piedade. O sambaqui foi 
em grande parte destruído por fabricantes de cal. Constatamos a presença de 
berbigão, mariscos e gastrópodes terrestres e marinhos, restos de esqueletos 
humanos, batedores, quebra-coquinhos, lascas de diabásio e quartzito. (1966). 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 4. Sambaqui 
De 60 x 30 x 2 metros, localizado no topo de pequeno pontal, em terrenos 

de Aristos Gabriel da Silva, na localidade de Armação da Piedade. Consta-
tamos a presença de berbigão, mariscos, gastrópodes terrestres e marinhos, 
seixos rolados de diabásio e de quartzito, lascas irregulares de núcleos de ocre 
vermelho. O sambaqui acha-se intato. (1966). 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 5. Sambaqui 
De 160 x 40 x 2 metros, localizado em terrenos de Marílio Santos, na 

localidade de Areias Pequenas. Constatamos a presença de berbigão, ostras, 
caramujos terrestres, ossadas humanas e pedras trabalhadas. O sambaqui foi 
totalmente destruído por fabricantes de cal. (1977). 
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GOVERNADOR CELSO RAMOS 6. Sambaqui da Casa Grande 

Localizado em terrenos de Pompeu Coelho da Costa, na localidade de 
Palmas, a 100 metros da praia. Possui 40 x 20 x 0,5 metros. Acha-se coberto 
pelos escombros de antiga construção (casa grande). Parece composto 
principalmente por ostras e berbigão. (1965). 

XI — MUNICÍPIO DE PORTO BELO 

PORTO BELO 1. Sambaqui 

De 60 x 60 x 5 metros, localizado na Praia do Embrulho. em terrenos de 
Dr. Rudi de Tal, Manuel Virgílio Costa e Luiz Bernardo Silva, em Porto Belo, 
a 50 metros da praia. Acha-se encostado à estrada e do lado direito de um 
córrego. Ao construírem a estrada, destruíram diversos sepultamentos. Foi 
constatada a presença de conchas de mistura com muito humus, sepul-
tamentos humanos, assadas de baleia, de peixes e outro material arqueoló-
gico. Parece sítio muito rico em material. (1978). 

PORTO BELO 2. Sambaqui 
De 10 x 10 x 3 metros, localizado em terrenos de João Reipert, dentro de 

uma área de loteamento nas proximidades do trevo de acesso a Porto Belo. 
Acha-se em grande parte destruído. Foi constatada a presença de conchas, 
carvão vegetal, quebra-coquinhos, ossadas de peixes e outro material arqueo-
lógico. O dono foi alertado quanto à Lei protetora dos sítios arqueológicos. 
(1973). 

PORTO BELO 3. Sinalizações Rupestres da Ilha de João Cunha 

A Ilha João Cunha localiza-se defronte de Porto Belo, um quilômetro do 
continente. Cinco metros quadrados de um paredão de diabásio, no centro da 
Ilha, encontra-se coberto de sinais, gravados na rocha, com formato de 
círculos concêntricos, linhas paralelas onduladas, linhas paralelas quebradas, 
quadriláteros, figuras estilizadas de vegetais e outras mais complexas. (1966). 

PORTO BELO 4. Sítio Raso de Sepultamentos 

Localizado em terrenos de Leopoldo Zarling, na localidade de Bombi-
nhas. Sobre área de mil metros quadrados, em pequeno istmo, encontra-se 
humus escuro de mistura com carvão, conchas, assadas de peixes e sepulta-
mentos humanos. Ao construírem a estrada que passa sobre o sítio, des-
truíram diversos esqueletos humanos. (1973). 
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PORTO BELO 5. Sítio Raso de Sepultamentos 

Localizado em terrenos da Igreja da localidade de Zimbros sobre área de 
mil metros quadrados, com humus. Amadores retiraram do sítio diversos 
crânios e outro material arqueológico. (1973). 

XII — MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

BALNEÁRIO  CAMBORIÚ 1. Sambaqui. 
De 60 x 30 x 2 metros, localizado em terrenos de Dimas Campos, Udo 

Altenburg e outros, na praia das Laranjeiras. Sambaqui em grande parte 
composto de ostras. Em 1978, fizemos escavações sistemáticas naquele 
sambaqui, recolhendo acima de cinqüenta sepultamentos e grande acervo de 
outro material arqueológico. (1978). 

BALNEÁRIO  CAMBORIÚ 2. Sítio Raso de Sepultamentos 
Localizado em terrenos de José Gercino Maisonave e outros, na Praia 

das Laranjeiras. Sobre área de 2.000 metros quadrados encontra-se esparso 
humus escuro de mistura com carvão vegetal, conchas, cerâmica não guarani, 
sepultamentos humanos e outro material arqueológico. Em 1977 fizemos 
escavações sistemáticas no sítio, recolhendo acima de cem sepultamentos e 
grande acervo de outro material arqueológico. Há ainda grande área, tanto do 
sambaqui, como de sítio de sepultamentos a explorar. (1975). 

BALNEÁRIO  CAMBORIÚ 3. Sítio Raso de Sepultamentos 
Localizado na Ilha das Cobras, defronte da cidade de Balneário Cambo-

riú. Sobre área de dois mil metros quadrados, encontra-se esparso humus 
escuro de mistura com carvão, conchas e material arqueológico. Ao ser 
construída a única residência, existente na ilha, foram destruídos diversos 
sepultamentos. (1978). 

XIII — MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ 

CAMBORIÚ 1. Sambaqui 

De 50 x 50 x 3 metros, localizado em terrenos de Olga Bernardes 
Amorim, na localidade de Caieiras. Acha-se encostado a uma lagoa, a 100 
metros do Rio Camboriú, e foi antigamente muito devastado por uma caieira. 
Constatamos a presença de ossadas humanas, carvão vegetal, seixos com 
sinais de trabalho e de utilização. Amadores andaram escavando e recolhendo 
material do sambaqui. (1978). 
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XIV — MUNICÍPIO DE ITAJAÍ 

ITAJAÍ 1. Sítio Raso de Sepultamentos 
Localizado em terrenos do Iate-Clube e de outros, no Balneário das Cabe-
çudas. Sobre área de 2.000 metros quadrados acha-se esparso humus escuro de 
mistura com carvão vegetal, conchas e material arqueológico. Em 1971 
fizemos escavações sistemáticas em área já coberta por chapa de cimento nas 
instalações do Iate-Clube, recolhendo numerosos sepultamentos e grande 
cópia de outro material arqueológico. A maior parte do sítio acha-se ocupada 
por prédios modernos. (1970). 

XV — MUNICÍPIO DE PENHA 

PENHA 1. Sambaqui 

De 100 x 100 x 1 metros, localizado em terrenos de Hugo Barbs na cidade 
de Penha, a 200 metros da praia. Foi em grande parte destruído pela Prefeitura 
Municipal, sendo as conchas utilizadas para a compactação de estradas. 
(1978). 

PENHA 2. Sambaqui 

De 50 x 50 x 1 metros, localizado em terrenos de João Nascimento de 
Souza e Antônio José dos Santos, na Armação de Itapocorói, próximo da 
Igreja da localidade. Foi em grande parte destruído pela prefeitura municipal, 
sendo as conchas utilizadas para a compactação de estradas. (1967). 

PENHA 3. Sambaqui 
De 20 x 20 x 5 metros, localizado em terrenos de Dalmo Vieira, em uma 

ponta no final da praia de Itapocorói. As águas do mar estão minando o 
sambaqui, fazendo desmoronar grandes blocos. De um destes blocos reti-
ramos conchas, cerâmica não guarani, restos de um sepultamento humano e 
outro material arqueológico. (1967). 

XVI — MUNICÍPIO DE BARRA VELHA 

BARRA VELHA 1. Sítio Raso de Sepultamentos 

Localizado em terrenos do Iate Clube de Barra Velha, na Ilha das Canas, 
defronte da Praia Grant. Sobre área de 200 metros quadrados, encontram-se 
esparso humus escuro de mistura com carvão vegetal conchas „sepultamentos 
e outro material arqueológico. Ao abrirem os fundamentos para a construção 
das instalações do Iate Clube, destruíram diversos sepultamentos. (1979). 
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BARRA VELHA 2. Sambaqui 

De 80 x 50 ,x 1,5 metros, localizado em terrenos de José Renato Ramos e 
Rino Aguiar, na localidade de Tabuleiro. O sambaqui localiza-se na mata, 
sendo preciso entrar pela estrada da Faisqueira e, no fim, caminhar alguns 
quilômetros a pé. A 200 metros deste sambaqui, segundo informações dos 
sitiantes, existe outro sambaqui maior; mas os informantes não conseguiram 
orientar-se em meio à mata. (1977). 

XVII — MUNICÍPIO DE ARAQUARI 

ARAQUARI 1. Sambaqui de Areias Grandes 

Sambaqui situado em terrenos de Gino Aguiar, na localidade de Areias 
Grandes. Possui 55 x 30 x 6 metros e foi destruído 90% por fabricantes de cal. 
Foi registrado por Bigarella sob o n? 3. (1972). 

ARAQUARI 2. Sambaqui do Perequê 

Sambaqui situado em terras devolutas, na localidade de Perequê. Possui 
140 x 30 x 10 metros. Em 1972 achava-se conservado 90%, entretanto, porém, 
o cidadão Antenor Klãser, destruiu 80% do sambaqui, utilizando o material 
para a indústria de calcários. A fábrica de Antenor Klãser estava localizada à 
entrada da estrada, que dá acesso à Barra do Sul. Foi registrado por Bigarella 
sob o n? 13. (1972). 

ARAQUARI 3. Sambaqui do Rio Parati I 
Sambaqui situado na localidade do Rio Parati, a 300 metros da ponte da 

Estrada de Ferro, encostado ao rio Parati. Possui 200 x 60 x 6 metros e foi 
destruído até a base. Foi registrado por Bigarella sob n° 15. 

ARAQUARI 4. Sambaqui do Rio Parati II 

Sambaqui situado em terrenos da Estrada de Ferro, encostado à Estrada 
de Ferro, a 200 metros do Rio Parati. Possui 100 x 70 x 15 metros e foi 75% 
destruído pela Estrada de Ferro. Foi registrado por Bigarella sob o n° 16. 
(1972). 

ARAQUARI 5. Sambaqui da Gamboa do Rio Parati 

Situado na localidade de Gamboa Grande do Rio Parati, encostado ao 
Rio, em terrenos de Galisto Pereira. Possui 150 x 50 x 5 metros, e foi destruído 
30% por fabricantes de cal. Foi registrado por Bigarella sob o n° 18. (1972). 
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ARAQUARI 6. Sambaqui da Barra do Rio Parati 

Sambaqui situado a 100 metros do Rio Parati, próximo à barra, em 
terrenos de itamar Cordeiro. Possui 80 x 40 x 6 metros e foi destruído 90% por 
fabricantes de cal. Tem acesso apenas de embarcação. Foi registrado por 
Bigarella sob o n? 22. (1972). 

ARAQUARI 7. Sambaqui da Ilha dos Barcos I 

Sambaqui situado em terrenos cla Marinha, na Ilha dos barcos. Possui 70 
x 30 x 1 metro. Foi superficialmente perturbado por antigas lavouras. 
Registrado por Bigarella sob o n? 24. (1972). 

ARAQUARI 8. Sambaqui da Ilha dos Barcos ÍI 

Situado em terrenos da Marinha, na Ilha dos Barcos. Possui 60 x 40 x 5 
metros. Acha-se intato; mas a maré está corroendo um dos lados do 
Sambaqui. Foi registrado por Bigarella sob o n° 23. (1972). 

ARAQUARI 9. Sambaqui da Ilha do Mel 
Sambaqui situado em terrenos de Crispim Mira, na Ilha do Mel, 

encostado ao Canal. Possui 60 x 50 K 4 metros. Foi superficialmente mexido 
por antigas lavouras. Foi registrado por Bigarella sob o n? 61. (1972). 

ARAQUARI 10. Sambaqui de Areias Pequenas 
Sambaqui situado em terrenos de Hermes Kaesemodel, na localidade de 

Areias Pequenas, encostado ao rio Areias Pequenas. Possui 170 x 80 x 15 
metros e foi destruído até a base no fabrico de cal. Em 1973 dois grandes 
fornos de cal achavam-se ainda em pé, junto ao sambaqui. Foi registrado por 
Bigarella sob o n° 1. (1973). 

ARAQUARI 11. Sambaqui da Barranca do Rio Parati 
Sambaqui situado em terrenos de Sebastião Calisto e Jerônimo Inácio, na 

localidade de Barranca do Rio Parati. Possui 100 x 50 x 6 metros. Foi 
destruído pelo DER, sendo as conchas aproveitadas para a compactação de 
estradas. Foi registrado por Bigarella sob o n9 20. (1972). 

ARAQUARI 12. Sambaqui do Pirai-Piranga. 
Situado em terrenos de Transportadora Rebesquini de Itajaí, na locali-

dade de Pirai- Piranga. Abandonando a BR-10l no Km 67, entra-se na 
Corveta. Sambaqui de 20 metros de diâmetro e 3 metros de espessura, 
localizado ao pé de pequeno morrete de base cristalina, em meio 'a extensa 
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planície paludosa, coberta de mata. De localização difícil. Não foi registrado 
por Bigarella. (1975). 

ARAQUARI 13. Sambaqui do Rio Paranaguá-Mirim I. 
Sambaqui situado à margem direita do rio Paranaguá-Mirim em terrenos 

de Conrado Kühniss. Possui 50 x 15 x 5 metros e acha-se intato. Foi registrado 
por Bigarella sob o n9 58. (1972). 

ARAQUARI 14. Sambaqui do Rio Paranaguá-Mirim II. 
Sambaqui situado à margem esquerda do Rio Paranaguá-Mirim, a um 

quilômetro da Barra. O sambaqui foi destruído há muitos anos passados e 
densa mata com bambuzal tomou conta da área e ninguém sabia informar 
algo, quanto às dimensões do mesmo. Foi registrado por Bigarella sob o n9 59. 
(1972). 

ARAQUARI 15. Sambaqui da Ilha dos Papagaios. 

Sambaqui situado na Ilha dos Papagaios, em terras devolutas. Possui 100 
x 50 x 8 metros e acha-se intato. A Ilha atualmente está sem morador. Foi 
registrado por Bigarella sob n9 60. (1972). 

ARAQUARI 16. Sambaqui do Rio Pinheiros I. 
Sambaqui situado em terrenos de José Estácio, na localidade de Rio 

Pinheiros, encostado ao rio. Possui 90 x 45 x 8 metros e foi destruído até a 
base, sendo as conchas utilizadas para a compactação de estradas. Foi 
registrado por Bigarella sob o n? 7. (1973). 

ARAQUARI -  17. Sambaqui do Rio Pinheiros II. 

Sambaqui situado em terrenos de Paulo Maia e Antônio Almeida, 
encostado ao Rio Pinheiros. Possui 65 x 47 x 15 metros. Foi completamente 
destruído, sendo as conchas aproveitadas para a compactação de estradas. 
Foi registrado por Bigarella sob o n9 8. (1973). 

ARAQUARI 18. Sambaqui do Rio Paranaguá-Mirim IV. 

Sambaqui situado em terrenos da COMFLORESTA, anteriormente, 
Abílio Almeida, encostado à planície paludosa. Possui 30 x 15 x 4 metros e foi 
limpo da vegetação mediante uso de trator. (1976). 
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XVIII — MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL 

SÃO FRANCISCO DO SUL I. Sambaqui da Ribeira I 
Sambaqui situado em terrenos de Antenor de Tal, anteriormente 

Leopoldo Schmidt, na localidade da Ribeira, encostado ao Canal de S. 
Francisco. Possui 150 x 100 x 12 metros; mais foi totalmente destruído por 
Antenor de Tal, cidadão de Criciúma, que instalou moinho de conchas em 
Araquari, junto à entrada da estrada, que dá acesso à Barra do Sul, e andou 
destruindo uma série de sambaquis, mediante emprego de trator. No fim. 
desmontou a fábrica e abandonou a região, ficando devendo a meio mundo. O 
sambaqui foi arrolado por Bigarella sob o n9 25. (1974). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 2. Sambaqui de Porto do Rei I 
Sambaqui situado em terrenos de Francisco Vieira, encostado a um 

córrego, na localidade de Porto do Rei. Possui 30 x 30 x 0,5 metros e acha-se 
ainda intato. Foi arrolado por Bigarella sob o n9 34. (1972). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 3. Sambaqui de Porto do Rei II 

Sambaqui situado em terrenos de Francisco Vieira na localidade de Porto 
do Rei, a 200 metros do Canal. Possui 100 x 60 x 15 metros e foi destruído 85% 
por indústria de cal. Junto ao mesmo encontram-se ainda dois enormes fornos 
de cal, possuindo quatro metros de altura e outro tanto de diâmetro. O 
sambaqui foi arrolado por Bigarella sob o n? 35. (1972). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 4. Sambaqui da Bupeva I 
Sambaqui situado em terras devolutas, na localidade de Bupeva. Possui 

100 x 50 x 10 metros e acha-se, ainda intato e coberto de mata. Foi arrolado 
por Bigarella sob o n9 39. (1972). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 5. Sambaqui da Praia Grande I 
Sambaqui situado a 500 metros da praia em terrenos de propriedade do 

Balneário Curitiba, a cargo de Oto Weinrich. Possui 100 x 40 x 6 metros. Foi 
destruído 40%, sendo as conchas utilizadas para a compactação de estradas. 
(1972). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 6. Sambaqui da Praia Grande II. 
Sambaqui situado na Praia Grande, em Morretes, vulgo Copinho, a 500 

metros da praia. Possui 100 x 100 x 15 metros de altura e acha-se intato e 
coberto de mata. Dista uns 500 metros do anterior. Tem casa abandonada 
junto ao mesmo. (1972). 
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SÃO FRANCISCO DO SUL 7. Sambaqui da Praia Grande III. 

Sambaqui encostado ao anterior, a 500 metros da praia. Possui 200 x 200 
x 25 metros; sendo um dos maiores sambaquis ainda intatos do Estado de 
Santa Catarina. Acha-se coberto de mata rala. (1972). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 8. Sambaqui da Praia Grande IV. 
Sambaqui situado em Morretes, vulgo Copinho, dentro da mata, a três e 

meio quilômetros dos dois anteriores. Possui 150 x 100 x 25 metros e acha-se 
ainda de todo intato. À primeira vista dá a impressão de tratar-se de um 
morrete natural. (1972). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 9. Sambaqui da Lagoa do Acarei I. 

Sambaqui situado junto à Lagoa do Acarei. Possui 150 x 150 x 12 metros e 
foi 10% destruído por fabricantes de cal. Antigamente havia um povoado com 
igreja e escola junto ao sambaqui. Hoje há apenas um único morador naquela 
localidade. (1972). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 10. Sambaqui da Lagoa do Acarei II. 
Sambaqui situado junto à Lagoa do Acarei, o qual pela base encosta no 

anterior. Possui 150 x 40 x 5 metros. Acha-se coberto de densa camada de 
humus e está sendo aproveitado para lavouras pelo sitiante. (1972). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 11. Sambaqui da Tapera I. 

Sambaqui situado em terrenos de Ari Schaffneck, na localidade de 
Tapera a um quilômetro da Lagoa do Acarei. Possui 40 x 25 x 5 metros, e foi 
destruído pela Prefeitura Municipal, sendo as conchas aproveitadas para a 
compactação de estradas. (1972). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 12. Sambaqui da Tapera II. 
Sambaqui situado em terrenos de Max Paul, na localidade de Tapera, a 

quilômetro e meio da Lagoa do Acarei. Possui 30 x 30 x 5 metros. Foi igual-
mente destruído pela Prefeitura Municipal, sendo as conchas aproveitadas 
para a compactação de estradas. Havia no local três sambaquis, lado a lado, 
e todos tiveram a mesma sorte, sendo destruídos pela Prefeitura Municipal. 
(1972). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 13. Sambaqui da Tapera III 

Sambaqui situado em terrenos de Max Paul, na localidade de Tapera. 
Possui 40 x 40 x 5 metros e foi destruído pela Prefeitura Municipal, sendo as 
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conchas aproveitadas para a compactação de estradas. (1972). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 14. Sambaqui da Enseada 

Sambaqui encostado à praia. na  localidade de Enseada. na  encosta de um 

morro de base cristalina. Possui 80 x 40 x 10 metros e foi destruído 75% pela 
Prefeitura Municipal, sendo o material aproveitado para a compactação de 
estradas. Em 1971, arqueólogos da UFSC fizeram escavações no sambaqui. 

(1972). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 15. Sambaqui de Forte Marechal Luz 

Sambaqui situado dentro de área militar, no Forte Marechal Luz. no 

litoral norte da Ilha de São Francisco do Sul. Possuía 50 x 40 x 6 metros. Foi 
em grande parte destruído pelos militares, que aproveitaram o material para 
diversas finalidades. Em 1960 dois arqueólogos americanos, Alan Bryan e 
John Galovich, fizeram escavações no sambaqui, sendo o material por eles 

recolhido. depositado no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Os resultados 
acham-se publicados na Revista Science of Man, agosto de 1961. (1972). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 16. Sambaqui da Bupeva II 

Sambaqui situado em terras devolutas, na localidade de Bupeva, a 300 
metros do Canal de São Francisca do Sul. Possui 30 x 20 x 1 metros. Acha-se 
perdido na mata, sendo difícil de localizar. Bupeva, antigamente era um 
povoado, que hoje acha-se abandonado e coberto de mata. (1972). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 17. Sambaqui da Vila da Glória I 

Sambaqui situado em terrenos de Dorico Paes. anteriormente Heitor 
Pereira. a um quilômetro da praia, na Vila da Glória. Possui 25 x 10 x 4 metros. 

Acha-se destruído 10%, sendo o material aproveitado para a compactação de 
estradas. Foi registrado por Bigarella sob o n9 63. (1972). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 18. Sambaqui da Vila da Glória II 

Sambaqui situado em terrenas de Elias Alves Nazar, na Vila da Glória a 
60 metros da praia. Possui 50 x 50 x 12 metros e acha-se ocupado por uma 
residência, bananeiras e cafezal. Foi apenas superficialmente prejudicado 

pelas plantações e construções. 

SÃO FRANCISCO DO SUL 19. Sambaqui da Vila da Glória III 

Sambaqui situado em terrenos de Elias Nazar, na Vila da Glória, a 100 
metros da praia. Possui 20 x 15 x 2 metros e foi destruído pela Prefeitura 
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Municipal, sendo o material aproveitado para a compactação de estradas. Foi 
registrado por Bigarella sob o n. 64. (1972). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 20. Sambaqui da Lagoa do Acarei III 
Sambaqui situado junto à Lagoa do Acarei, em terrenos de Francisco 

Martins. Possui 60 x 40 x 7 metros. Antigamente havia caieira junto ao 
sambaqui, que foi 60% destruído no fabrico de cal. (1972). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 21. Sambaqui da Lagoa do Acarei IV 
Sambaqui situado junto à Lagoa do Acarei, em terrenos de Alípio 

Cardoso, a um quilômetro do anterior. Possui 200 x 50 x 7 metros de altura e 
houve um início de destruição que atingiu 5% do mesmo. (1975). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 22. Sambaqui da Lagoa do Acarei V 
Sambaqui situado em terrenos de Alípio Cardoso, na Lagoa do Acarei, a 

cem metros do anterior, com casa abandonada em uma das extremidades. 
Possui 10 x 6 x 2 metros. (1975). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 23. Sambaqui da Lagoa do Acarei VI 
Sambaqui situado em terrenos de Ivo de Albuquerque, em meio às dunas 

e coberto de vegetação herbácea e arbustiva, a 500 metros do anterior e a 500 
metros da Lagoa do Acareie outro tanto da praia. Sambaqui de 100 x 100 x 20 
metros, ainda completamente intato. Segundo informações de Francisco 
Martins, único sitiante, que ainda permanece junto ao antigo povoado, existe 
outro sambaqui de dimensões mais ou menos idênticas a este último, perdido 
na mata, que não saberia localizar prontamente. (1975). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 24. Sambaqui do Capivaru I 

Sambaqui situado em terrenos de Adalcino Rosa, atualmente da COM-
FLORESTA, na localidade de Capivaru. Possui 30 x 30 x 5 metros e acha-se 
destruído há anos por fabricantes de cal. (1975). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 25. Sambaqui do Capivaru II 
Sambaqui situado em terrenos de Adalcino Rosa, na localidade de 

Capivaru, atualmente da COMFLORESTA, em meio à mata. Possui 10 x 10 x 
3 metros, achando-se ainda intato. (1975). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 26. Sambaqui do Capivaru III 
Sambaqui situado em terrenos de Valentim Gomes e Jorge Baggnof, na 
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localidade de Capivaru, em meio à mata. Possui 30 x 6 x 2 metros. achando-se 

ainda intato. (1975). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 27. Sambaqui do Capivaru IV 

Sambaqui situado em terrenos de Jorge Baggnof e Arlindo Fossiliane, na 
localidade de Capivaru, em meio à mata. Possui 45 x 12 x 7 metros, achando-

se ainda intato. Fica a 500 metros do anterior. (1975). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 28. Sambaqui da Ribeira II 

Sambaqui situado em terrenos de David Canute, na localidade de 
Ribeira, a 500 metros do canal de São Francisco. Possui 40 x 40 x 5 metros e foi 
destruído 95%, sendo as conchas aproveitadas para a compactação de 

estradas. (1975). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 29. Sambaqui da Ribeira III 

Sambaqui situado em terrenos de Ricardo Mira (herdeiros da família 
Carvalho) na localidade de Ribeira. Possui 20 x 20 x 5 metros. Foi destruido 
pela Madeireira Dorem. Situa-se a 500 metros do Canal de São Francisco. 

(1975). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 30. Sambaqui da Ilha do Linguado I 

Sambaqui situado na Ilha do Linguado. a qual atualmente acha-se ligada 
ao continente, mediante o dique da estrada asfaltada, que dá acesso à Ilha de 
São Francisco do Sul. O sambaqui possui 200 x 100 x 12 metros; mas foi 

totalmente destruído. Foi arrolado por Bigarella sob o n9 26. (1972). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 31. Sambaqui da Ilha do Linguado II 

Sambaqui situado na Ilha do Linguado. na  encosta do morro. Possui 60 x 

40 x 8 metros e foi destruído 70% pela Estrada de Ferro. Foi arrolado por 
Bigarella sob o n9 27. (1972). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 32. Sambaqui da Ribeira IV 

Sambaqui situado em terrenos da COM FLORESTA. na  Ponta Grossa da 

Ribeira. a 200 metros do canal de São Francisco do Sul. Foi 80% destruído 
pela prefeitura municipal. sendo as conchas aproveitadas para a compactação 
de estradas. Possui 12 x 12 x 1,5 metros. (1976). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 33. Sambaqui da Ribeira V 

Sambaqui situado em terrenos da COMFLORESTA, na Ponta Grossa da 
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Ribeira, a 50 metros do anterior e a 200 metros do Canal de São Francisco do 
Sul. Possui 15 x 15 x 3 metros e foi limpo da vegetação por meio de trator. 
(1976). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 34. Sambaqui da Ribeira VI 

Sambaqui situado em terrenos da COMFLOESTA, na Ponta Grossa da 
Ribeira. Possui 30 x 20 x 6 metros e foi limpo da vegetação pelo trator, que o 
perturbou superficialmente. (1976). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 35. Sambaqui da Bupeva III 

Sambaqui situado em terras devolutas, na localidade de Bupeva, a um 
quilômetro da praia, próximo ao Canal de São Francisco do Sul. Possui 140 x 
30 x 2,5 metros. Tem formato alongado, possuindo três pequenas elevações. 
Acha-se coberto de mata baixa. Foi registrado por Bigarella sob o n9 36. 
(1977). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 36. Sambaqui da Bupeva IV 

Sambaqui situado em terras devolutas, na localidade de Bupeva, a um 
quilômetro da praia, próximo ao Canal de São Francisco do Sul. Possui 100 x 
50 x 3 metros e acha-se coberto de mata secundária. Foi registrado por 
Bigarella sob o n? 37. (1976). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 37. Sambaqui da Bupeva V 

Sambaqui situado em terras devolutas, na localidade de Bupeva, pró-
ximo ao Canal de São Francisco do Sul. Possui formato de L, tendo o braço 
maior 100 e o menor 75 metros, com 7 metros de altura. Fica a um quilômetro 
da praia e acha-se coberto de mata secundária. (1976). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 38. Sambaqui da Gamboa I 

Sambaqui situado em terrenos da COMFLORESTA, na localidade de 
Gamboa, a 100 metros do Canal de São Francisco do Sul. Possui 60 x 30 x 9 
metros e foi destruído por fabricantes de cal, restando um bloco de cinco 
metros de diâmetro e três metros de altura. Foi registrado por Bigarella sob o 
n9 30. (1976). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 39. Sambaqui da Gamboa II 

Sambaqui situado em terrenos da COMFLORESTA, na localidade de 
Gamboa, a 60 metros do Canal de São Francisco do Sul. Possui 40 x 30 x 5 
metros e foi destruído por fabricantes de cal, restando um bloco de oito 
metros de diâmetro e quatro metros de altura. Foi registrado por Bigarella sob 
o n9 31. (1976). 
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SÃO FRANCISCO DO SUL 40. Sambaqui da Gamboa III 

Sambaqui situado em terrenos da COMFLORESTA, na localidade de 
Gamboa, a 100 metros do Canal de São Francisco do Sul. Possui 25 x 20 x 2 
metros e foi destruído por fabricantes de cal. Foi registrado por Bigarella sob 
o n9 32. (1976). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 41. Sambaqui da Gamboa IV 

Sambaqui situado em terrenos da COMFLORESTA, na localidade de 
Gamboa. Possui 100 x 40 x 5 metros e foi destruído por fabricantes de cal, 
restando a base e resíduos de peneira. Foi registrado por Bigarella sob o n9 33. 
(1976). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 42. Sambaqui da Bupeva VI 

Sambaqui situado em terras devolutas, na localidade de Bupeva, a um 
quilômetro da praia. Possui 50 x 50 x 10 metros e acha-se coberto de mata 
secundária. (1977). 

SÃO FRANCISCO DO SUL 43. Sambaqui de Bupeva VII 
Sambaqui situado em terras devolutas de Prussiano Mendes, na locali-

dade de Bupeva, a 50 metros do canal de São Francisco do Sul. Possui 100 x 50 
x 6 metros e acha-se coberto de mata secundária. 

SÃO FRANCISCO DO SUL 44. Sambaqui da Bupeva VIII 
Sambaqui situado em terras devolutas de Francisco Pereira, na locali-

dade de Bupeva, a 600 metros do Canal de São Francisco do Sul. Possui 50 x 
20 x 5 metros e acha-se coberto de mata secundária. (1977). 

XIX — MUNICÍPIO DE GARUVA 

GARUVA 1. Sambaqui de Saí-Guaçu 
Sambaqui situado em terrenos de Tito Gava e João Gregório, junto à 

estrada que dá acesso ao Balneário de Itapoá. Possui 100 x 60 x 17 metros. Foi 
destruído 10% pela estrada, que cortou uma das extremidades do sambaqui. 
(1972). 

GARUVA 2 Sambaqui de Jaguaruna I 
Sambaqui situado em terrenos de propriedade de Frederico Dácio de 

Souza, na localidade de Jaguaruna, a 200 metros da praia. Possui 60 metros de 
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diâmetro e 20 metros de altura. Foi destruído até a base pela Prefeitura 
Municipal, sendo as conchas utilizadas para a compactação de estradas. 
(1972). 

GARUVA 3. Sambaqui de Jaguaruna II 

Sambaqui situado em terrenos de Arminda Padilha Silveira, na loca-
lidade de Jaguaruna, 150 metros da praia. Possui 60 x 10 x 2 metros e foi 
destruído 80% pela prefeitura municipal, sendo as conchas utilizadas para a 
compactação de estradas. (1972). 

GARUVA 4. Sambaqui de Jaguaruna III 
Sambaqui situado em terrenos de Arminda Padilha da Silveira, na 

localidade de Jaguaruna, a 250 metros da praia. Possui 60 x 20 x 2 metros. Está 
intato e coberto de mata baixa. (1972). 

GARUVA 5. Sambaqui de Jaguaruna IV 

Sambaqui situado em terrenos de Manoel Honório Maia, na localidade de 
Jaguaruna. Possui 20 x 10 x 2 metros e foi parcialmente destruído por 
particulares. (1972). 

GARUVA 6. Sambaqui da Barra do Rio Saí-Mirim I 
Sambaqui situado em terrenos de João Conelseni e Waldemar Pereira, na 

localidade de Barra do Saí-Mirim, a 500 metros da praia. Possui 80 x 40 x 3 
metros. Foi destruído 95% pela Prefeitura Municipal, sendo as conchas 
utilizadas para a compactação de estradas. (1972). 

GARUVA 7. Sambaqui da Barra do Rio Saí -Mirim II 

Sambaqui situado na localidade de Barra do Saí-Mirim. Possui 50 metros 
de diâmetro e 5 metros de espessura. Foi recentemente destruído até a base e 
continuam ainda retirando conchas, para a compactação dos terreiros das 
casas dos veranistas. (1972). 

GARUVA 8. Sambaqui do Rio Saí-Mirim I 
Sambaqui situado em terrenos de Nazário Peres de Jesus, na localidade 

de Saí-Mirim, a 800 metros do Rio Saí-Mirim. Possui 100 x 70 x 20 metros, 
ainda de todo intato; porque situa-se longe das vias de acesso. (1972). 

GARUVA 9. Sambaqui do Rio Saí-Mirim II 
Sambaqui situado em terrenos de Nazareno Péricles de Jesus, na 

localidade de Saí-Mirim, não muito afastado do anterior, a 300 metros do rio. 
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Possui 30 x 15 x 2 metros. Antigamente havia lavouras sobre o sambaqui; 
atualmente acha-se coberto de mato. De resto intato. (1973). 

GARUVA 10. Sambaqui do Rio Sai-Mirim III 
Sambaqui situado em terrenos devolutos do falecido Antônio Davide, do 

lado esquerdo do Rio, a 60 metros da margem do rio. Fica, aproximadamente, 
a um quilômetro do Sambaqui do Rio Saí-Mirim I. Possui 100 x 40 x 6 metros. 
Acha-se intato e coberto de mato. (1973). 

GARUVA 11. Sambaqui do Rio Saí-Mirim IV 
Sambaqui situado em terras devolutas de Antônio Davide, vulgo Mos-

quito, já falecido, a 200 metros do Rio Saí-Mirim. Possui 80 x 50 x 4 metros. 
Antigamente havia lavouras sobre o sambaqui; atualmente acha-se coberto de 
mato. De resto ainda está intato. (1973). 

GARUVA 12. Sambaqui do Rio Braço do Norte do Rio Saí-Mirim I 

Sambaqui situado em terras devolutas, na mata a aproximadamente um 
quilômetro acima da desembocadura do Rio Braço do Norte do Saí-Mirim. 
Possui 90 x 80 x 8 metros, e acha-se coberto de mato. Conhecido, apenas de 
alguns caçadores e de todo intato. (1973). 

GARUVA 13. Sambaqui do Rio Braço do Norte do Rio Saí-Mirim II 
Sambaqui situado em terras devolutas, encostado ao Rio Braço do 

Norte. Para alcançar este sambaqui foi preciso caminhar uns quatro 
quilômetros a pé por picadas de mato, e depois remar por duas horas rio 
acima, abrindo caminho para a canoa por meio de foice. Possui 50 metros de 
diâmetro e 10 metros de altura. Antigamente havia lavoura sobre o sambaqui; 
mas de resto acha-se intato e coberto de mato. É conhecido, apenas de alguns 
caçadores. (1973). 

GARUVA 14. Sambaqui do Rio Braço do Norte do Rio Saí-Mirim III 

Sambaqui situado em terras deN , olutas, encostado ao Rio Braço do Norte. 
do lado esquerdo, um quilômetro, aproximadamente, acima do anterior. 
muito penoso de alcançar. Possui 30 x l5 x 3 metros. Intato e coberto de mato. 
Conhecido, apenas de alguns caçadores. (1973). 

GARUVA 15. Sambaqui de Jaguaruna V 
Sambaqui situado em terrenos de Miguel Silveira Santana e Antônio 

Maurício do Rosário, na localidade de Jaguaruna, a 20 metros do Rio 
Jaguaruna e a um quilômetro da Igreja da Localidade. Possui 70 x 40 x 6 
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metros. A Prefeitura Municipal mandou abrir estrada na mata, até o sam-
baqui, com o fim de aproveitar as conchas, para fins de compactação de 
estradas. Contudo, isto não se concretizou, e a estrada foi novamente 
invadida pela mata. (1973). 

XX — MUNICÍPIO DE JOINVILLE 

JOINVILLE I. Sambaqui do Morro do Ouro 
Sambaqui situado em terrenos de Jorge Woellinger, no Morro do Ouro, 

encostado ao Rio Cachoeira. Possui 100 x 100 x 10 metros e acha-se coberto 
de mato arbustivo. Foi parcialmente escavado por arqueólogos do Museu de 
Antropologia da UFSC. (1972). 

JOINVILLE 2. Sambaqui da Guanabara 

Sambaqui situado em terrenos de Oscar Gerardi, na localidade de 
Guanabara. Possui 60 x 10 x 5 metros. Acha-se destruido 20%. (1972). 

Walter Piazza, registrou em Joinville, ainda os seguintes sambaquis, sem 
no entanto dar as dimensões dos mesmos: 

JOINVILLE 3. Sambaqui de Cubatão I 

JOINVILLE 4. Sambaqui de Cubatão II 
Localizado em terrenos de José Jacinto. 

JOINVILLE 5. Sambaqui do Cubatão III 
Situado em terrenos de Agenor Kroebel. 

JOINVILLE 6. Sambaqui de Cubatãozinho 
Situado em terrenos de Eutímio Silva 

JOINVILLE 7. Sambaqui dos Espinheiros I 

JOINVILLE 8. Sambaqui dos Espinheiros II 
Sambaqui situado em terrenos de João Brockmann. 

JOINVILLE 9. Sambaqui da Ilha dos Espinheiros I 
Situado em terrenos de Paula Torrens. 

JOINVILLE 10. Sambaqui da Ilha dos Espinheiros II 
Situado em terrenos de João Brockmann. 
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JOINVILLE 11. Sambaqui da Ilha dos Espinheiros III 
Situado em terrenos de Leonardo Meinert. 

JOINVILLE 12. Sambaqui da Ilha do Gado I 
Situado em terrenos de Leonardo Meinert. 

JOINVILLE 13. Sambaqui da Ilha do Gado II 
Situado em terrenos de Leopoldo Meinert. 

JOINVILLE 14. Sambaqui da Ilha do Riacho 
Situado em terrenos de João Silva. 

JOINVILLE 15. Sambaqui do Rio Velho I 
Situado em terrenos de Leopoldo Schmidt. 

JOINVILLE 16. Sambaqui do Rio Velho II 
Situado em terrenos de Leopoldo Schmidt. 

JOINVILLE 17 . Sambaqui da Rua Guaíra 
Situado em terrenos de Rodrigo Lobo. 

XXI — MUNICÍPIO DE BRUSQUE 

BRUSQUE 1. Paradeiro Caingang 
Situado em terrenos de Luiz Testoni, na localidade de Salto Grande, 

junto a um arroio. Sobre área de 20 x 20 metros encontram-se esparsas 
manchas de terra escura, com carvão vegetal, pontas de flecha de sílex, mãos 
de pilão e pedras tratadas pelo fogo. (1966). 

XXII — MUNICÍPIO DE ANGELINA 

ANGELINA 1. Chão de Antiga Aldeia Caingang 

Situado em terrenos de Francisco Bunn, na localidade de Rancho das 
Taboas. Sobre área de 100 x 100 metros quadrados, encontram-se esparsas 
manchas escuras no solo, com carvão vegetal, pontas de flexa de sílex e 
numerosas lascas cortantes de sílex. Ao lavrar a terra o sitiante encontrou 
acima de duzentas pontas de flecha. (1966). 
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XXIII — MUNICÍPIO DE RIO DO SUL 

RIO DO SUL 1. Abrigo sob Rocha com Sepultamentos Caingang 

Localizado em terrenos de Artur Marchi, na localidade de Itoupava, ao 
lado de uma queda d'água de 15 metros de altura. Foram destruídos pelos 
filhos do sitiante dezesseis sepultamentos, semi-encobertos por seixos caídos 
de folhelho em decomposição. O local foi transformado em atração turística. 
(1977). 

XXIV — MUNICÍPIO DE BOM RETIRO 

BOM RETIRO . 1. Sítio de Casas Subterrâneas 
Localizado em terrenos de Adolfo Faiber. Trata-se de quatro crateras, 

abertas no solo, dispostas em linha reta, em um pasto e distanciadas entre si, 
três a quatro metros. Oscilam em diâmetro de três a cinco metros, com quatro 
a cinco metros de profundidade. (1967). 

BOM RETIRO 2. Sítio de Casas Subterrâneas 
Localizado em terrenos de Manoel Boell. Trata-se de três casas sub-

terrâneas, distanciadas entre si 100 metros e possuindo a maior seis metros de 
diâmetro de cinco metros de profundidade. Nas mesmas foi encontrada 
cerâmica pelos sitiantes. (1967). 

BOM RETIRO 3. Abrigo Sob-Rocha 
Localizado em terrenos de Cristiane Júlio Branger em Campo Novo do 

Sul. Trata-se de uma furna de dois metros de altura; dois metros de largura e 
quatro metros de fundo. Foi encontrado carvão vegetal a 30 centímetros de 
profundidade e uma mão de pilão nos arredores. (1970). 

BOM RETIRO 4. Sítio de Casas Subterrâneas 
Localizado em Campo Novo do Sul, em terrenos de Alberto Prá. Trata-

se de quatro crateras abertas no solo e dispostas em semi-círculo, possuindo a 
maior seis metros de diâmetro e três metros de profundidade. Acham-se 
distanciadas entre si, três a quatro metros. (1970). 

BOM RETIRO 5. Sítio de Casas Subterrâneas 
Localizado em terrenos de Teófilo e Waldory Critner. Trata-se de cinco 

crateras, dispostas linearmente, oscilando em diâmetro de quatro a cinco 
metros. Acham-se bastante entulhadas com humus e folhas. (1970). 
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BOM RETIRO 6. Sítio de Galerias Subterrâneas 

Localizado em Campina de João Paulo, em terreno de Fiares Figueiredo 
de Oliveira. Trata-se de um sítio arqueológico em forma de galerias sub-
terrâneas, conhecidas, na voz do povo, como TOCA DOS PADRES. 
localizadas em um mato fechado de pinheiros. taquaras. etc. A boca é 
estreita; mas o interior possui 1.5 x 1,5 metros. tendo o corredor principal 
trinta metros de comprimento e possuindo duas galerias laterais, a primeira 
com cinco metros de comprimento e a segunda com três metros. As galerias 
foram cavadas em terra argilosa e nas paredes aparecem traços, deixados por 
uma escavadeira pectiforme. como que de garras de animais. O chão das 
galerias acha-se juncado de glebas caídas do teto. Serra acima registramos 
grande número de galerias semelhantes. (1970). 

BOM RETIRO 7. Sítio Terreiro de Antiga Aldeia. 

Localizado em Campo Novo do Sul, em terrenos de João Menegaz. 
Trata-se de um topo de morro. que foi nivelado, formando ao redor uma coroa 
de terra de 10 a 15 centímetros de elevação e quarenta metros de diâmetro. Na 
voz do povo, é terreiro de dança dos índios. Serra acima registramos grande 
número de terreiros semelhantes. ( 1970). 

BOM RETIRO B. Sítio de Sepultamentos em Abrigo Sob-Rocha 
Localizado em Paraíso da Serra, em terrenos de Pedro Fernandes e 

Avelino Celeste. A água. caindo de uns quinze metros de altura cavou na 
rocha de basalto uma gruta irregular de oito metros de comprimento e três 
metros de largura e outro tanto de fundo. A gruta encontra-se a cinco metros 
de altura numa ladeira muito íngreme na mata. Curiosos retiraram do abrigo, 
esqueletos humanos, cerâmica, pontas de flecha de sílex e objetos de adorno 
de conchas perfuradas. (1970). 

BOM RETIRO 9. Sítio Galeria Subterrânea 
Localizado em Cambará, em terrenos de Roberto Wieger. A galeria 

possui vinte metros de comprimento e foi aberta em rocha mole de arenito. na  
encosta de pequeno morro, dentro de um capão de mato. Acha-se bastante 
entulhada e nas paredes observa-se sinais de uma cavadeira pectiforme. que 
deixou marcas, como de garras de animais. (1970). 

BOM RETIRO 10. Sítio de Casas Subterrâneas 
Localiza-se em Campo Novo do Sul, em terras de João Menegaz. Tt'ata-

se de dez crateras, abertas no solo, possuindo três a dez metros de diâmetro e 
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acham-se parcialmente entulhadas. Uma das mesmas foi parcialmente esca-
vada, recolhendo-se cerâmica, carvão vegetal e material lítico trabalhado. 
(1970). 

BOM RETIRO 11. Sítio Terreiro de Antiga Aldeia 

Localizado em Campo Novo do Sul, em terrenos de Áureo Castanheiro. 
Trata-se de uma coroa de terra levantada, de 65 metros de diâmetro, ao redor 
do topo de um morro, que foi parcialmente nivelado. Dentro daquela área foi 
recolhido carvão vegetal, cerâmica e material lítico trabalhado, até a profun-
didade de 60 centímetros. (1970). 

BOM RETIRO 12. Sítio Pré-Cerâmico 

Localizado em Campo Novo do Sul, em terrenos de João Menegaz. 
Sobre área de 2.500 metros quadrados, encontra-se espalhado abundante 
material lítico: Machados de corte alisado, pontas de flecha de sílex, seixos de 
diabásio alisados, lasquinhas cortantes de sílex, facas raspadoras, mãos de 
pilão, batedores, etc. (1970). 

BOM RETIRO 13. Sítio Galeria Subterrânea 

Localizada em Campo Novo do Sul, em terrenos de Nabor Kill. Galeria 
subterrânea de metro e meio de diâmetro, aberta em rocha mole de arenito. A 
galeria acha-se bastante estulhada e nas paredes observam-se as marcas de 
uma cavadeira pectiforme, o que deixou marcas, como que de garras de 
animais. (1970). 

BOM RETIRO 14. Sítio Terreiro de Antiga Aldeia 

Localizado em Santa Clara, em terrenos de Fiares Figueiredo de 
Oliveira. O terreiro é assinalado por uma coroa de terra, de 30 a 40 
centímetros de espessura, e de 70 metros de diâmetro, elevada ao redor do 
topo de um morro, parcialmente nivelado. (1970). 

BOM RETIRO 15. Sítio de Sepultamentos em Abrigo Sob-Rocha 

Localizado em Barro Branco Velho, em terrenos de João Werner. 
Extenso abrigo sob-rocha, atrás de uma cascata, possuindo trinta metros de 
largura, cinco metros de altura e três metros de fundo. Curiosos retiraram do 
mesmo diversas caveiras. Passando uma revisão pela área remexida pelos 
curiosos, encontramos ossadas de esqueletos de crianças e de adultos. O 
abrigo acha-se relativamente pouco perturbado e deverá abrigar muito 
material arqueológico. (1970). 
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BOM RETIRO 16 Sítio de Galeria Subterrâneas 
Localizado no Rio Jacinto, em terrenos de Fiares Figueiredo de Oliveira. 

Galeria Subterrânea de mais de cem metros de comprimento, aberta em rocha 
mole de arenito, possuindo metro e meio de diâmetro. Situa-se no topo de um 
morro, dentro da mata. (1971). 

XXV — MUNICÍPIO DE ALFREDO WAGNER 

ALFREDO WAGNER 1. Sítio Chão de Antiga Aldeia 

Localizado em terrenos de Balcino Wagner. Sobre área de 400 metros 
quadrados, na lama de um pântano drenado, à profundidade de um metro, 
acha-se esparso material de trançado de fibra de guaimbó, artefatos de nó de 
pinho, machados polidos, quebra-coquinhos, batedores etc. A datação da-
quele sítio feito no Museu Nacional de Washington, revelou a idade de três mil 
anos. É um sítio pré-cerâmico. (1966). 

ALFREDO WAGNER 2. Sítio de Cerrito de Sepultamentos 

Localizado em Demora, em terrenos de Lindolfo Mariotti. Trata-se de 
sete cerritos, possuindo forma alongada ou arredondada com três metros de 
diâmetro e meio metro de altura, localizados em uma leve encosta. Em um dos 
mesmos, encontramos carvão vegetal e vasos de barro não cozidos. Tais 
cerritos encontram-se em toda a zona das casas subterrâneas e admite-se, que 
sejam cerritos de sepultamentos dos caingang. (1967). 

ALFREDO WAGNER 3. Sítio de Madeiras Fossilizadas 

Localizado em Alto da Limeira, em terrenos de Walde mar Gridner. 
Trata-se de uma flora fossilizada pré-histórica da família dos Lepidodendrons 
— árvore de escamas. fossilizadas na rocha de arenito. É encontrada à 
estrada, no paredão rochoso. Os Lepidodendrons tinham o seu período áureo 
do Carbonífero, a uns 300 milhões de anos passados. Hoje são pobremente 
representados pelos Urestachys. (1967). 

ALFREDO WAGNER 4. Sítio de Casas Subterrâneas 

Localizado em terrenos de Balcino Wagner. Trata-se de duas crateras 
abertas no solo, possuindo cinco, respectivamente. três metros de diâmetro. 
Acham-se bastante entulhadas, tendo assim mesmo dois metros e meio de 
profundidade. Foi encontrado nas mesmas carvão vegetal, artefatos líticos e 
seixos rolados pelas águas, trazidos do rio distante. (1967). 
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ALFREDO WAGNER 5. Sítio de Sepultamentos em Abrigo Sob Rocha 
Localizado em Lomba Alta, em terrenos de Orival Althoff. Trata-se de 

um vasto abrigo sob-rocha, atrás de uma cascata. A água caindo de uma altura 
de 30 metros cavou em meia altura, na rocha de arenito, um abrigo de 60 metros 
de largura, 10 metros de altura e 20 metros de fundo. O abrigo, a mais de 20 
anos foi transformado em capela com estátua de Nossa Senhora, desta 
maneira o abrigo ficou conservado. Ao visitarem o local pela primeira vez, há 
muitos anos passados, retiraram um esqueleto humano; De resto, o sítio não 
foi mexido. (1970). 

ALFREDO WAGNER 6. Sítio de Casas Subterrâneas 
Localizado em Lomba Alta, em terrenos de Orival Althoff. São duas 

crateras com seis a sete metros de diâmetro e quatro metros de profundidade, 
abertas no solo e distantes cinco metros uma da outra. (1970). 

XXVI — MUNICÍPIO DE URUBICÍ 

URUBICÍ 1. Sítio de Petroglifos 
Localizado no Morro do Avencal, em terrenos de Hipólito Matos. Área 

de 20 x 15 metros, em paredão de arenito, acha-se coberta de figuras 
paralelogrâmicas, triangulares, zooMorfas e antropomorfas, ou irregulares. 
Acham-se gravas na rocha, apenas as linhas de contorno das figuras, 
alcançando profundidade de alguns milímetros e outro tanto de largura. 

URUBICÍ 2. Sítio de Petroglifos 
Localizado no Morro do Avencal, a dois quilômetros do sítio anterior, 

em terrenos de Sílvio Matos, vulgo, Preto. Área de sete metros quadrados, de 
rocha de arenito acha-se coberta de figuras paralelogrâmicas, losangulares, 
triangulares, punctiformes, et., gravadas na rocha. Acham-se gravadas na 
rocha, apenas as linhas dos contornos, alcançando a profundidade de 0,5 a 4 
centímetros e outro tanto de largura. O interior dos frisos mostrai vestígios 
de tintura preta. (1970). 

URUBICÍ 3. Sítio de Galerias Subterrâneas 
Localizado no Morro Pelado, em terrenos de Müller e Filhos, Cia. Trata-

se de três galerias, que atravessam os flancos do Morro Pelado. Foram 
cavadas na rocha mole de arenito. A primeira possui 17 metros de compri-
mento e quatro metros de largura e 1,5 metros de altura. A segunda tem a sua 
boca a 15 metros da saída da primeira, possuindo 40 metros de comprimento, 
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25 metros de altura e 2 a 3 metros de largura. A terceira tem a sua boca a 8 
metros da entrada da segunda e acha-se bastante entulhada. As galerias 
apresentam muitos sinais de vandalismo e foram aumentadas em altura e 
largura por caçadores de tesouros. (1970) 

URUBICI 4. Sítio de Casas Subterrâneas 
Localizado em terrenos de Terezinha de Souza. São duas crateras, 

abertas em rocha mole de arenito no alto de uma lomba, possuindo ambas seis 
metros de diâmetro e quatro metros de profundidade. Possuem as paredes 
praticamente verticais, porque o arenito resiste melhor ao desmoronamento, 
que deixa as outras crateras abertas em argila, semientulhadas. (1970). 

URUBICÍ 5. Sítio de Galerias Subterrâneas 

Localizado em Águas Brancas, em terrenos de Olivar Pra. Trata-se de 
extensa galeria. possuindo acima de trinta metros de comprimento, aberta em 
rocha mole de arenito e munida de diversos braços laterais. (1970). 

URUBICÍ 6. Sítio de Sepultamentos em Abrigo Sob-Rocha 

Localizado em Santa Teresa, em terrenos da igreja local. Sítio de 
sepultamentos atrás de uma queda d'agua de 20 metros de altura. O abrigo 
possui uns três metros de altura e foi transformado em gruta de Nossa 
Senhora. Por ocasião da instalação da gruta da Santa, foram retirados 
diversos esqueletos humanos. (1970). 

URUBICi 7. Sítio de Sepultamentos em Abrigo Sob-Rocha 

Localizado em Rio Bonito, em terrenos de Adalberto Matos. A água, 
caindo de uma altura de trinta metros, abriu diversos nichos na rocha de 
diabásio e um abrigo maior de seis metros de largura, 2,5 metros de altura e 
quatro metros de fundo. Foram tirados diversos esqueletos dos nichos por 
curiosos. Em um dos mesmos encontramos ainda restos bem conservados: 
tíbia, perôneo, costelas. omoplata, de um dos sepultamentos. (1970). 

URUBICI 8. Paradeiro Caingang 

Localizado em Campestre. em terrenos de Valentin Albino Pereira. 
Sobre área de 100 x 100 metros encontram-se esparsos batedores, alisadores, 
bifaces, etc. O sitiante antigamente encontrava muitos cacos de cerâmica na 
mesma área. Devido a anos de intensa lavoura, estas evidências desapare-
ceram. (1970). 
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URUBICI 9. Sítio de Galerias Subterrâneas 

Localizado em Rio dos Bugres, em terrenos de Valentin Albino Pereira. 
Trata-se de uma galeria aberta em rocha mole de arenito, possuindo diversas 
galerias e uma sala maior com teto sustentado por uma coluna, deixada em pé. 
A galeria, à semelhança de todas as outras, possui teto abaulado e metro e 
meio de diâmetro e nas paredes observam-se os sinais característicos da 
escavadeira, que deixou marcas como que de garras de animais. A galeria 
ainda foi pouco visitada. (1970). 

URUBICI 10. Sítio de Galeria Subterrânea 

Localizado em Santo Antônio, em terrenos de João Wieggers. Galeria 
aberta em rocha mole de arenito, nos flancos de um morrete, possuindo trinta 
metros de comprimento com quatro galerias laterais e diversas bocas de 
entrada e saída. Há vestígios de petróglifos no interior das galerias. (1970). 

URUBICI 11. Sítio de Casas Subterrâneas 

Localizado em Santo Antônio, em terrenos de João Wieggers. São duas 
crateras, abertas no arenito mole, distantes sessenta metros das galerias (sítio 
Urubicí 10), tendo uma, dez metros de diâmetro e seis metros de profundi-
dade. Havia xaxim plantado ao redor de toda a periferia e acha-se bastante 
limpa, com as paredes praticamente verticais. A segunda é pequena, com dois 
metros de diâmetro, achando-se bastante entulhada. (1970). 

URUBICI 12. Sítio de Casas Subterrâneas 

Localizado em SãoPedro, em terrenos de Daniel Niehus. É uma cratera 
aberta na rocha mole de arenito com oito metros de diâmetro e quatro metros 
de profundidade. Situa-se a 200 metros do Rio Canoas. (1970). 

URUBICI 13. Sítio da Galeria Subterrânea 

Localizado em Urubici, em terrenos de Armândio Krüger. São duas 
galerias abertas na rocha mole de arenito em um morro coberto de mata e 
macega. A primeira, após vinte metros, bifurca-se em duas, achando-se 
ambas algo entulhadas; mas o foco ilumina mais uns vinte metros adiante. A 
segunda acha-se aberta, apenas até cinco metros; mas o foco ilumina mais uns 
dez metros adiante. À semelhança das outras galerias, possuem teto abaulado 
com dois metros de altura e outro tanto de largura. (1970). 

UBUBICI 14. Sítio de Abrigo Sob-Rocha com Petróglifos 

Localizado no Morro Pelado, em terrenos da madeireira Müller e Filhos 
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Cia. É pequeno abrigo sob-rocha de 2,5 metros de largura, um metro de altura 

e metro e meio de fundo, aberto em rocha mole de arenito e encimado por 

pet nig] ifos ( 1970). 

URUBICI 15. Sítio de Galerias Subterrâneas 

Localizado em Rio Cachimbo. em terrenos de Alberto Warmeling. 
Trata-se de uma série de galerias, umas correndo paralelas às outras e 

interligadas entre si: outras laterais divergentes, cavadas em rocha mole de 
arenito, com dezenas de metros de comprimento. De resto, em tudo seme-
lhantes às outras galerias, registradas na região. (1970). 

URUBICI 16. Sítio Paradeiro Caingang. 

Localizado em Santo Antônio, em terrenos de João Wieggers. Sobre área 
de 50 x 20 metros, acham-se esparsos cacos de cerâmica caingang, material 

lítico lascado e carvão vegeral. (1971). 

URUBICI 17. Sítio de Galerias Subterrâneas. 

Localizado em Urubici, em terrenos do viúvo Osvaldo Salvador. É uma 
galeria, de seis metros de comprimento, cavada no folhelho em decomposição, 
com metro e meio de diâmetro. Já foi muito visitado e remexida por curiosos. 
(1970). 

URUBICI 18. Sítio de Galerias Subterrâneas. 

Localizado em Rio dos Bugres, em terrenos de Manoel Galdino Gaspar. 
Trata-se de uma série de galerias, cavadas em rocha mole de arenito, atra-
vessando um morrete em todos os sentidos. Nas mesmas foi feito um trabalho 
ciclópico de escavações pelo dono anterior, Edelberto Oliveira e outros. que 
abriram as galerias por cima e abriram poços de dez metros de profundidade, 
em busca de tesouros. Planta destas galerias foi encaminhada em 1930 ao 
antropólogo Padberg Drenkpol, do Museu Nacional, que opinou tratar-se de 
obra do homem branco. (1970). 

URUBICI 19. Sítio de Galerias Sublerrâneas. 

Localizado em Santo Antônio. em terrenos de Laudelino Borghezan. 
Galeria de trinta metros de comprimento, aberta em arenito mole com 
formato cilíndrico e metro e meio de diâmetro. À semelhança das outras 
galerias, apresenta nas paredes sinais de uma cavadeira pectiforme que 
deixou marcas, como que de garras de animais. Foi pouco visitada e acha-se 
limpa por dentro. (1970). 
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URUBICI 20. Sítio de Casas Subterrâneas. 

Localizado em Santo Antônio, em terrenos de Laudelino Borghezan. São 
quatro crateras, de 3,5 metros de diâmetro, abertas no solo. Acham-se 
bastante entulhadas. Quinta cratera maior, distante 500 metros das primeiras, 
foi destruída por curiosos, que canalizaram água na mesma. (1970). 

URUBICI 21. Sítio de Terreiro de Antiga Aldeia Caingang 

Localizado em Urubici, Esquina, em terrenos de Orlindo Eloy Feldmann. 
Trata-se de uma coroa de terra, de vinte metros de diâmetro, e trinta 
centímetros de altura, em um morro. No centro da coroa de terra, havia um 
montículo de três metros de comprimento e um metro de altura. O sitiante 
abriu uma trincheira no montículo, retirando do mesmo pequena vasilha de 
cerâmica lisa e brilhante com formato de cuia. (1971). 

URUBICI 22. Sítio Terreiro de Antiga Aldeia 

Localizado em Urubici, em terrenos de Osvaldo Zapellini. Trata-se de uma 
coroa de terra de quinze metros de diâmetro, no topo de um morro. No centro 
da coroa tem um montículo artificial de 70 centímetros de altura com um 
metro de diâmetro. (1971). 

URUBIC123. Sítio de Casas Subterrâneas 

Localizado em Urubici — Esquina, em terrenos de Osvaldo Zapellini. 
São três crateras, possuindo três a cinco metros de diâmetro e que se acham 
bastante entulhadas. (1971). 

URUBIC124. Sítio de Galerias Subterrâneas 

Localizado em Pedra Branca, em terrenos de Leovigildo Machado de 
Souza. Galeria aberta em rocha mole de arenito, situada em morro, com boca 
de entrada no meio, descendo um lance da galeria morro abaixo, e outro, 
morro acima. Acha-se bastante estulhada. À semelhança das outras galerias, 
possui teto abaulado e as marcas características de uma cavadeira pectiforme 
nas paredes. Por falta de iluminação não foi possível determinar o compri-
mento total da mesma. (1971). 

URUBIC1 25. Sítio de Galerias Subterrâneas 
Localizado em Urubici, em terrenos de Guilherme Auras. Galeria de 25 

metros de comprimento, aberta em rocha mole de arenito. Possui três bocas e 
duas curtas galerias laterais. É limpa por dentro, possuindo formato abaulado, 
à semelhança das outras. (1971). 
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URUBIC1 26 Sítio de Galerias Subterrâneas 

Localizado em Urubici, em terrenos de Alvacir Nazari. Galeria aberta na 
rocha de folhelho escuro em decomposição. Aberta, apenas, até uma distân-
cia de quatro metros, sendo o restante entulhado por material caído do teto. 
Curiosos andaram fazendo escavações na galeria, possivelmente foram eles 
os causadores do entulhamento. (1971). 

URUBICI 27. Sítio de Abrigo Sob-Rocha com Sepultamentos 

Localizado em Santa Bárbara, em terrenos de Arcelino Policarpo de 
Souza. É espaçosa gruta de 19 metros de largura, 13 metros de fundo e 2 
metros de altura, localizada num canyon rochoso de Arroio Baú que corre 
diante da boca da gruta. É alcançada apenas subindo o leito do arroio. Inicial-
mente, no dizer dos sitiantes, havia na gruta acima de sessenta esqueletos de 
adultos e crianças; mas foi sendo depredada cada vez mais por curiosos e hoje 
somente se encontra na mesma um amontoado de ossos, muitas vezes 
remexidos, sem crânio algum. (1971). 

URUBICi 28. Sítio de Abrigo Sob-Rocha com Sepultamentos 
Junto de uma queda de água, localizada em Vacas Gordas, em terrenos 

de José Oliveira Costa. Abrigo de vinte metros de largura, dois metros de 
altura máxima e cinco metros de fundo. Aberto em rocha de diabásio, a água 
goteja diante da boca do abrigo e a vinte metros existe uma cascata de dez 
metros de altura. Curiosos depredaram o sitio, retirando esqueletos do 
abrigo. Encontramos ainda ossadas esparsas, que se achavam depositadas 
sobre trançado de fibra vegetal, já muito decomposto. (1971). 

LIRLIBICi 29. Sítio Terreiro de Antiga Aldeia 
Localizado em Urubici, em terrenos de David Auras, no topo de um 

morro. O topo foi parcialmente nivelado numa área de 30 x 15 metros. No 
local foi encontrado carvão vegetal, cerâmica e um raspador típico. (1971). 

URUBIC130. Sítio de Casas Subterrâneas. 
Localizado em Vacas Gordas. em terrenos de José Gonçalves Farias. 

São nove crateras possuindo três a cinco metros de diâmetro e metro e meio 
de profundidade, muito entulhadas, esparsas sobre área de duzentos metros 
quadrados. (1971). 

URUBICi 31. Sítio de Casas Subterrâneas 
Localizado em Urubici — Esquina, em terrenos de João Bonin. São 
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duas crateras de cinco a oito metros de diâmetro e dois metros de profundi- 
dade, abertas no solo. Acham-se bastante entulhadas pela lavoura. (1971). 

URUBICI 32. Sítio de Galerias Subterrâneas 
Localizado no Rio Cachimbo, em terrenos de Valdomiro Farias de 

Souza. Galeria de três bocas, aberta em rocha mole de arenito. Enxerga-se 
dentro uns cinco metros; mas acha-se muito obstruída. Não entramos; porque 
achava-se tudo encharcado, em decorrência de chuvas recentes. (1971). 

URUBICi 33. Sítio de Galerias Subterrâneas 
Localizado em Morrinho do Rio dos Bugres, em terrenos de Pedro 

Tomaz de Souza. Galeria de duas bocas, bastante limpas aberta na rocha mole 
de arenito, em um morro de acesso bastante difícil. Além da escrita atual há 
evidência de petróglifos. (1971). 

URUBIC134. Sítio de Casas Subterrâneas 
Localizado em Rio do Leste, em terrenos de Dimas Tomaz de Lima. São 

quatorze crateras de três a quatro metros de diâmetro e metro e meio de 
profundidade, abertas no solo, sobre área de uns cinqüenta metros de 
diâmetro. Acham-se bastante entulhadas. (1972). 

URUB/C1 35. Sítio de Galerias Subterrâneas 
Localizado em Rio do Leste, em terrenos de Olério Tomaz de Lima. 

Galeria de cinqüenta metros de comprimento com duas galerias laterais de 
dez, respectivamente, seis metros de comprimento, abertas em rocha mole de 
arenito. (1972). 

URUBIC136. Sítio de Casas Subterrâneas 
Localizado no Morro do Cemitério, em terrenos de Benoni Antunes dos 

Santos. São duas crateras abertas no solo com quatro metros de diâmetro e 
metro e meio de profundidade, bastante entulhadas. Distam entre si dois 
metros. (1972). 

URUBICt 37. Sítio de Abrigo Sob-Rocha 
Localizado em Rio Capoeiras, em terrenos de João Ozol. É abrigo de 

quinze metros de largura, cinco metros de fundo e seis metros de altura da 
boca, aberto em rocha de arenito. Encontra-se em uma garganta de rocha 
cavada por um arroio, que cai em cascata. Dentro do abrigo recolhemos cacos 
de cerâmica, pedras lascadas e conchas fluviais. 
(1972). 
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URUBICI 38. Sítio de Galerias Subterrâneas 

Localizado em Pedra Vermelha. em terrenos de Dilmo Prá. Galeria 
aberta em rocha de arenito mole na encosta de um morro. Conseguimos entrar 
até a distancia de dez metros. Daí em diante a galeria estava obstruída pelas 
águas alu vionais. (1972). 

URUBIC139. Sítio de Galeria Subterrânea 
Localizado em Urubici, em terrenos de Armândio Klüger. Possui 

cinqüenta metros de comprimento e metro e meio de diâmetro. Situa-se a cem 
metros do rio Canoas. É limpa e pouco freqüentada. (1972). 

XXVII — MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM 

SÃO JOAQUIM 1. Sítio Terreiro de Antiga Aldeia 
Localizado em Bom Sucesso, em terrenos de Paulo Pedro das Neves e 

Lúcio Ribeiro. O sítio manifesta-se por uma coroa de terra levantada de 
quarenta metros de diâmetro, situada no topo de um morro, parcialmente 
nivelado. 

XXVIII — MUNICÍPIO DE ÁGUAS MORNAS 

ÁGUAS MORNAS 1. Sítio de Galeria Subterrânea 

Localizado na Fazenda do Sacramento, em terrenos de Pedro Fleiger. 
Galeria de cinco metros de comprimento aberta na rocha mole de arenito na 
encosta de um morro. Acha-se bastante entulhada. 

XXIX — MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA 

PETROLÂNDIA 1. Sítio de Abrigo Sob Rocha Com Sepultamentos 

Localizado em Londrina, em terrenos de João Coelho. São três abrigos 
superpostos diante de pequena queda d'água. A primeira com trinta metros de 
largura, cinco metros de altura e cinco metros de fundo; a segunda com 
quarenta metros de largura, cinco metros de altura e cinco metros de fundo; a 
terceira possui dez metros de largura, dois metros de altura e dois metros de 
fundo. Encontramos restos de ossadas de doze esqueletos destruídos por 
curiosos. Segundo informações, inicialmente, havia nos abrigos número 
avultado de esqueletos. (1966). 
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PETROLÂNCIA 2. Sítio de Terreiro de Antiga Aldeia 

Localizado em Barra Nova — Londrina em terrenos de Dorvalino 
Momm. Numa área de vinte metros de diâmetro, no topo de um morro a terra 
apresenta-se como que socada, encontrando-se pontas de flecha de sílex, 
pedras alisadas e carvão vegetal até a profundidade de vinte centímetros. Na 
voz do povo é terreiro de dança dos índios. (1966). 

PETROLÂNDIA 3. Sítio de Abrigo Sob-Rocha com Sepultamentos 
Localizado em Rio Galego, em terrenos de Guilherme Schoembach. O 

abrigo, aberto em rocha de diabásio, possui 10 metros de largura, dois metros 
de altura e cinco metros de fundo. O sitiante encontrou dentro do abrigo 
esqueletos humanos, que foram deixados no lugar. (1966). 

PETROLÂNDIA 4. Sítio de Abrigo Sob-Rocha 

Localizado em Indaiá, em terrenos de Fernando Mafra. O abrigo, aberto 
em rocha de diabásio, atrás da queda d'água de um arroio possui cinco metros 
de largura, meio metro de altura e noventa centímetros de fundo. O farmacêu-
tico de Petrolândia, José Alécio de Abreu, retirou um esqueleto humano do 
abrigo. (1966). 

PETROLÂNDIA 5. Paradeiro e Oficina Lítica 

Localizado em Rio do Jango, em terrenos de Fredolino Frein. Sobre área 
de trezentos metros, em uma lomba de morro, encontram-se esparsas pontas 
de flecha de sílex, facas, raspadores, núcleos e grande número de aparas de 
lascamento. (1970). 

PETROLÂNDIA 6. Paradeiro Indígena 

Localizado no Rio Corrente, em terrenos de Longino. Wierich. Sobre 
área de mil metros quadrados, à beira do Rio Corrente, encontram-se esparsas 
pontas de flecha de sílex, núcleos, aparas de lascamento de seixos de diabásio 
com sinais de utilização. (1970). 

PETROLÂNDIA 7. Sítio de Trincheiras 

Localizado em Londrina, em terrenos da viúva Pedro Glaumann. São 
dois canais, de 20, respectivamente 30 metros de comprimento, quatro metros 
de profundidade e um metro de largura, abertos na rocha mole de arenito 
dentro da mata, quase no topo de um morro. As trincheiras comunicam-se 
entre si. Dentro das mesmas foram recolhidos fragmentos de machados líticos 
e fragmentos de mãos de pilão. Consta que as trincheiras, não foram abertas 
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por homens brancos e que não são naturais. (1970). 

PETROLÂNDIA 8. Paradeiro Indígena 

Localizado em Petrolândia, em terrenos de Ervino Egers. Sobre área de 
mil metros quadrados, encontram-se esparsas pontas de flecha de sílex, 
manchas escuras no solo com carvão vegetal e aparas de lascamento. (1970). 

PETROLÂNDIA 9. Paradeiro Indígena 

Localizado em Londrina, em terrenos de Dorvalino Momm. Em uma 
lomba no alto de um morro, uma mancha preta de quinze metros de diâmetro 
com abundância de carvão vegetal, machados líticos. pontas de flecha, mãos 
de pilão e seixos tratados pelo fogo. (1970). 

PETROLÂNDIA 10. Sítio de Abrigo Sob-Rocha 

Localizado no Rio Horácio, em terrenos de Heriberto Egers e Adelino 
Defrein. O abrigo situa-se defronte de uma queda d'água do Rio Horácio de 
dez metros de altura. O abrigo possui trinta metros de largura, cinco metros de 
fundo e quatro metros de altura. Ainda não foi perturbado por curiosos. 
(1970). 

XXX — MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO 

RANCHO QUEIMADO 1. Sítio e Abrigo Sob-Rocha com Sepultamentos 
Localizado em Invernadinha, em terrenos de Francisco Senz. Abrigo de 

sete metros de largura, quatro metros de altura e três metros de fundo, situado 
atrás de pequena cascata de um córrego, em rocha de diabásio. Curiosos 
retiraram do abrigo ossadas de esqueletos humanos. Encontramos restos de 
ossadas de crianças e adultos, inclusive objetos de adorno de conchas 
perfuradas. ( 1966). 

XXXI — MUNICÍPIO DE ATALANTA 

ATALANTA I. Sítio de Abrigo Sob-Rocha com Sepultamentos 
Localizado na Vila Gropp, em terrenos de Eurico Gropp Cia. O abrigo 

situa-se em imenso grotão de uns 1.500 metros de paredão rochoso, de um e de 
outro lado do Rio Dona Luiza, que cai de uma altura de cinqüenta metros de 
altura abrupta, passando pelo vale de uns três mil metros entre os paredões 
cobertos de mata e pouco explorados. No pequeno abrigo foi encontrado um 
esqueleto humano. (1966). 

152 



XXXII — MUNICÍPIO DE IMBUIA 

IMBUIA 1. Abrigo Sob-Rocha com Sepultamentos 
Localizado em Campo das Flores, em terrenos de Manuel Bernardino de 

Andrade. Abrigo de quarenta metros de largura, seis metros de altura e quatro 
metros de fundo, situado atrás de uma queda d'água de um córrego. Foram 
retirados os crânios de numerosos esqueletos, por curiosos. Encontramos 
amontoados no abrigo os restos das ossadas dos esqueletos. O abrigo já é 
conhecido desde vinte anos. (1966). 

XXXIII — MUNICÍPIO DE ITUPORANGA 

ITUPORANGA 1. Sítio de Abrigo Sob-Rocha com Sepultamentos 
Localizado em Bela Vista, em terrenos de Dorvalino Luhmon. O abrigo 

situa-se atrás de pequena cascata em arenito e possui metro e meio de altura e 
dois metros de fundo. Curiosos andaram tirando esqueletos do mesmo. 
Encontramos ainda restos de ossadas de esqueletos destruídos. (1970). 

XXXIV — MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA 

ITAPIRANGA 1, Sítio Cerâmico Guarani 

Localizado em terrenos do Colégio Agrícola em Sede Capela, um pouco 
abaixo da Corredeira Fortaleza, na desembocadura de um córrego do Rio 
Uruguai. Sobre área de mil e quinhentos metros quadrados encontram-se 
esparsas manchas escuras no solo, com carvão vegetal e cerâmica de tradição 
guarani, dos tipos lisa, corrugada, ungulada, pintada de vermelho sobre 
englobe branco, lascas de ágata e quartzito, alisadores, esferóides de dia-
básio, rolados pelo rio e cascas de gastrópodes do rio (Ampulária sp.). (1966). 

ITAPIRANGA 2. Sítio Cerâmico Guarani 
Localizado a 100 metros do Rio Uruguai, na encosta do morro, em 

terrenos do Colégio Agrícola da Sede Capela. Sobre área de 600 metros 
quadrados, encontram-se esparsas manchas escuras no solo, com carvão 
vegetal e cerâmica de tradição Guarani, dos tipos lisa, pintada de vermelho 
sobre englobe branco, corrugada, ungulada, escovada, lascas de diabásio e de 
sílex e gastrópodes fluviais (Ampullaria sp.). (1966). 

ITAPIRANGA 3. Sítio Cerâmico Guarani 
Localizado em um pequeno platô, a cem metros do Rio Uruguai, em 

terrenos do Colégio Agrícola, em Sede Capela. Sobra área de quinhentos 
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metros quadrados encontram-se esparsos raros cacos de cerâmica de tradição 
guarani. Uma urna funerária, munida de tampa, foi quebrada pelo arado do 
lavrador. (1966). 

'TAPIRANGA 4. Sítio Cerâmico Guarani com Cultura Altoparanaense 

Localizado às margens do Rio Uruguai, entre as corredeiras Itapiranga e 
Guarita, em terrenos de Ervino Spies. em Itapiranga. Sobre área de vinte mil 
metros quadrados. encontram-se esparsos numerosos cacos de cerâmica de 
tradição guarani dos tipos lisa, ungulada, corrugada e pintada de vermelho, 
carvão vegetal, lascas cortantes de ágata. Estas manifestações de cultura 
guarani observam-se até metro e meio de profundidade. Por baixo, a quatro 
metros de profundidade observam-se raspà.dores bumerangóides e facas 
cortantes de diabásio vermelho, nos barrancos das barreiras da olaria. O dono 
retirou duas urnas funerárias contendo esqueletos. e quatro vasilhas meno-
res, associadas aos esqueletos. A cultura altoparanaense foi encontrada por 
Osvaldo Menghin em Missiones, Argentina. (1966). 

'TAPIRANGA 5. Sítio Cerâmico Guarani 

Localizado na desembocadura do Ribeirão Terezinha, no Rio Uruguai, 
em terrenos de Afonso Spies, em Itapiranga. Sobre área de vinte mil metros 
quadrados encontram-se esparsos cacos de cerâmica de tradição guarani, 
carvão vegetal, gastrópodes fluviais, lascas cortantes de diabásio vermelho e 
manchas de terra preta. Foram retiradas acima de dez vasilhas pelo oleiro. ao  
retirarem barro para o fabrico de telhas e tijolos, que acabaram sendo 
quebradas e desperdiçadas. (1966). 

'TAPIRANGA 6. Sítio Cerâmico Guarani com Cultura Altoparanaense 

Localizado em terrenos de Silvério Claudino Barian e Alfredo Schorr. 
em Itapiranga, encostado ao rio Uruguai. Sobre área de vinte mil metros 
quadrados. acham-se esparsas manchas de coloração escura no solo, com 
carvão vegetal e cerâmica de tradição guarani dos tipos lisa, corrugada, 
ungulada, pintada de vermelho sobre englobe branco, lascas de ágata e de 
quartzito, alisadores, esferóides de diabásio rolados pelas águas, cascas de 
gastrópodes fluviais (Ampullaria sp.). A cultura guarani aprofunda até dois 
metros; abaixo de mesma, até a profundidade de oito metros. encontram-se 
artefatos de fogueiras da cultura altoparanaense, que foi datada, até sete 
metros e trinta centímetros pelo carbono-14, em oito mil, seiscentos e 
quarenta anos de idade. Durante a re:irada do barro, no decorrer dos anos, já 
foram destruídos dez igaçabas, algumas contendo esqueletos humanos. (1966) 
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ITAPIRANGA 7. Sítio Cerâmico Guarani com Cultura Altoparanaense 

Localizado na desembocadura do Rio Macaco Branco, no Rio Uruguai, 
em terrenos de Wilibaldo Stülp e Inácio Welter. Sobre área de quarenta mil 
metros quadrados encontram-se esparsos cacos de cerâmica de tradição 
guarani dos tipos lisa. corrugada, pintada de vermelho sobre englobe branco, 
ungulada, e manchas escuras com carvão vegetal; bem como lascas de 
diabásio vermelho, machados bumerangóides, picões, pontas de flecha, facas 
e outros artefatos de cultura altoparanaense. Ao construírem uma cancha de 
bocha em um capão de mato, foi encontrada uma urna funerária, que se acha 
recolhida à residência do sitiante. Trata-se de um sítio extenso e muito rico em 
material arqueológico. (1966). 

ITAPIRANGA 8. Sítio Cerâmico Guarani 
Localizado em terrenos de Walter Buss, na localidade de Linha Baú. 

Sobre área de dois mil metros quadrados, encontram-se manchas esparsas no 
solo, com carvão vegetal e lascas cortantes de ágata e diabásio. O dono 
encontrou uma urna funerária com esqueleto de criança, que tinha um 
bracelete de pedras perfuradas de cor azul, verde e branca. Associado ao 
esqueleto dentro da urna, foi encontrada uma vasilha menor contendo um 
esqueleto de peixe e um machado semilunar perfeitamente polido em toda a 
superfície. Os machados semilunares são extremamente raros no Estado de 
Santa Catarina e parecem não ser dà cultura guarani. 
(1966). 

ITAPIRANGA 9. Sítio Cerâmico Guarani 

Localizado em terrenos de Edgar Paulus, encostado ao Arroio Baú, na 
localidade de Linha Baú. Sobre área de cinco mil metros quadrados, 
encontram-se manchas escuras no solo com carvão vegetal, conchas de 
gastrópodes fluviais, alisadores, batedores, ossos trabalhados e cerâmica de 
tradição guarani. Segundo informações do dono, foram quebradas no de-
correr dos anos, passante de trinta urnas funerárias. Uma das mesmas acha-se 
no terreiro da casa servindo de recipiente para folhagens. (1966). 

ITAPIRANGA 10. Sítio Cerâmico Guarani com Cultura Altoparanaense 
Localizado em terrenos do Ministério da Agricultura na Linha Baú, 

encostado na desembocadura do Rio Macaco Branco no Rio Uruguai. Sobre 
área de setenta e cinco mil metros quadrados encontram-se esparsas manchas 
escuras no solo com carvão vegetal e cerâmica de tradição guarani, gastró-
podes, e artefatos de cultura altoparanaense. Segundo informações dos 
sitiantes. foram encontradas acima de quinze urnas funerárias com ossadas 
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humanas. além de vasilhas de menores dimensões. que foram deixadas no 

lugar. (1966). 

(TAPIRANGA 11. Sítio Cerâmico Guarani 

Localizado em terrenos de Vv'aldemar Fuchs, na localidade de Santa 
Teresinha. Sobre área de seiscentos metros quadrados. acham-se esparsas 

manchas escuras no solo. com  carvão e cerâmica de tradição guarani, 

corrugada, ungulada e lisa. Não foi possível fazer uma prospecção rigorosa no 
sítio, por achar-se revestido de denso tapete de grama. (1966). 

!TAPIRANGA 12. Sítio Cerâmico Guarani 

Localizado em terrenos de Lauro Giehl e Germano Rabuske na Linha 

Baú. encostado na desembocadura de um córrego do Rio Uruguai. Sobre área 

de cinqüenta mil metros quadrados acham-se esparsas manchas escuras no 

solo. com  carvão vegetal, lascas cortantes de ágata e de diabásio e cerâmica 
de tradição guarani, corrugada. ungulada e lisa. Foi quebrada uma urna 

funerária, contendo um esqueleto humano. um  bastonete de resina e um 

artefato laminar de diabásio perfeitamente polido. (1966). 

'TAPIRANGA 13. Sítio Cerâmico Guarani 

Localizado em terrenos de Agostinho Sehn, na Linha Laranjeiras. junto 
a um arroio. Sobre área de quinze mil metros quadrados. acham-se esparsas 
manchas escuras no solo, com carvão vegetal e cerâmica guarani. Segundo 
informações do dono, durante vinte anos de lavoura o arado vem quebrando 
urnas funerárias. inicialmente, inclusive observavam-se pequenas elevações 
no terreno, que denunciavam as urnas funerárias. Não foi possível fazer uma 
prospecção rigorosa, devido à densa macega que reveste o sítio. (1966). 

'TAPIRANGA 14. Sítio Cerâmico Guarani 

Localizado em terrenos de Augusto Simon. na Linha Laranjeiras. 
próximo ao Arroio Laranjeiras. Sobre área de cinco mil metros quadrados, 
encontram-se esparsas manchas escuras no solo com carvão vegetal, lascas 
de ágata, alisadores e cacos de cerâmica de tradição guarani corrugada. 
ungulada. lisa e pintada de vermelho. Foi encontrado também um machado de 

diabásio com corte perfeitamente polido. (1966). 

'TAPIRANGA 15. Sítio Cerâmico Guarani com Cultura Altoparanaense 

Localizado do lado direito da desembocadura do Arroio Dourado no Rio 

Uruguai. na  Linha Santa Fé. em terrenos de Vítor Reis. Sobre área de dois mil 
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e quinhentos metros quadrados, encontram-se esparsos cacos de cerâmica de 
tradição guarani lisa, corrugada e pintada de vermelho sobre englobe branco. 
Na barreira da Olaria aparece farto material lascado de diabásio vermelho da 
cultura altoparanaense, o qual por ser muito cortante estava permanente-
mente sendo jogado no leito do Rio Uruguai. Foi quebrada pelos oleiros 
grande uma funerária. (1966). 

!TAPIRANGA 16. Sítio Cerâmico Guarani com Cultura Altoparanaense 

Encontrado ao lado esquerdo da desembocadura do Arroio Dourado no 
Rio Uruguai, em terrenos de Libório Burth, na Linha Dourada. Sobre área de 
dois mil e quinhentos metros quadrados, encontram-se esparsas manchas 
escuras no solo, com carvão vegetal e cerâmica de tradição guarani, e 
artefatos de diabásio vermelho da cultura altoparanaense. Não foi possível 
fazer uma prospecção exaustiva do sítio, devido à densa cobertura de 
capoeiras e gramíneas. (1966). 

(TAPIRANGA 17. Sítio Cerâmico Guarani 

Localizado em Sede Capela, em terrenos de Bruno Berwanger, na 
encosta do morro, a um quilômetro do Rio Uruguai. Sobre área de dez mil 
metros quadrados, encontram-se esparsas manchas escuras no solo com 
carvão vegetal, gastrópodes fluviais e cacos de cerâmica de tradição guarani 
lisa. corrugada. ungulada e pintada de vermelho sobre englobe branco. Foi 
encontrado também um machado de diabásio com corte polido. O dono 
retirou uma urna funerária e uma vasilha menor. Nós escavamos grande urna 
funerária de paredes lisas que se acha exposta no Museu do Homem do 
Sambaqui de Florianópolis. (1966). 

ITAPIRANGA 18. Sítio Cerâmico Guarani 

Localizado na desembocadura do Arroio Fortaleza no Rio Uruguai, em 
terrenos de Bruno Berwanger. em Sede Capela. Sobre área de cinco mil 
metros quadrados, acham-se esparsas manchas escuras no solo, com carvão 
vegetal e cerâmica de tradição guarani. Não foi feita prospecção exaustiva 
devido à densa cobertura vegetal do sítio. O sitiante retirou uma urna fune-
rária do sítio. (1966). 

[TAPIRANGA 19. Sítio Cerâmico de Tradição Guarani 

Localizado junto à desembocadura de um córrego no Rio Uruguai, em 
terrenos de Clemente Schiinhalls, em Sede Capela. Sobre área de cinco mil 
metros quadrados, encontram-se esparsas manchas escuras no solo, com 
carvão vegetal e cerâmica de tradição guarani lisa, corrugada ungulada e 
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pintada de vermelho sobre englobe branco. O sitiante desenterrou uma urna 

funerária com tampa contendo ossadas humanas. A urna. durante anos serviu 

de recipiente para folhagens. exposta no terreiro da casa; mas acabou sendo 
quebrada. O sitiante, em época de grande seca. encontrou no leito do Rio 
Uruguai, uma espingarda antiga com pederneira e mais um cano contendo 
ainda, o chumbinho do tempo da invasão dos bandeirantes paulistas na zona 
missioneira dos Sete Povos. (1966). 

ITAPIRANGA 20. Sítio Oficina de Cultura Altoparanaense 

Localizado em terrenos de Wunibaldo Kozen, na Linha Jaboticabeira. 
Sobre área de trinta mil metros quadrados, encontram-se esparsas inúmeras 

lascas, núcleos e aparas de lascamento de diabásio vermelho, junto a uma 
pedreira desta matéria prima. É uma oficina lítica da cultura altoparanaense. 
(1966). 

ITAPIRANGA 21. Sítio Cerâmico Guarani 

Localizado do lado esquerdo da desembocadura do Arroio Fortaleza, no 
Rio Uruguai. em terrenos da viúva Ulrich Neffe. em Sede Capela. Sobre área 
de trinta mil metros quadrados encontram-se esparsas manchas escuras no 
solo, com carvão vegetal, conchas fluviais e cerâmica de tradição guarani. 
Foram retiradas do sítio acima de dez urnas funerárias. A área não foi lavrada; 
mas apenas ajardinada. Admitimos, por isto. que existem ainda urnas 
funerárias enterradas no sítio. (1966). 

ITAPIRANGA 22. Sítio Cerâmico Guarani com Cultura Altoparanaense 

Localizado a trezentos metros do Rio Uruguai. em terrenos da viúva Jacó 
Barth. na Linha Chapéu. Sobre área de dez mil metros quadrados, encon-
tram-se esparsas manchas escuras no solo, com carvão vegetal, gastrópodes 
fluviais, contas de colar azuis e verdes e machados de diabásio de corte 
polido. e cacos de cerâmica de tradição guarani, associados a machados 
lascados bumerangOides, picões e lascas cortantes de diabásio vermelho da 
cultura altoparanaense. Foram retiradas do sítio duas urnas funerárias 
guaranis. (1966). 

ITAPIRANGA 23. Sítio Cerâmico Guarani com Cultura Altoparanaense 

Localizado em terrenos de Aloísio Deves, na Linha Chapéu. Sobre área 
de sessenta mil metros quadrados, acham-se esparsas manchas escuras no 
solo, com carvão vegetal e cacos de cerâmica de tradição guarani, associada a 
artefatos lascados de diabásio vermelho da cultura altoparanaense. Foi 
encontrada uma ponta de flecha de sílex com aletas de cultura guarani e uma 
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ponta de flecha pisciforme de diabásio vermelho, que segundo parecer de 
Mme. Annette Laming Emperaire e dos Evans, do Museu Nacional de 

Washington. pertence à cultura "El Inga" — Gruta de Fell, na Patagônia. 
Amadores retiraram do sítio umas dez urnas funerárias. (1966). 

ITAPIRANGA 24. Sítio Cerâmico Guarani 

Localizado em terrenos de Orlando Pila. na Linha Chapéu, encostado à 
desembocadura de um córrego no Rio Uruguai. Sobre área de sessenta metros 
quadrados. encontram-se esparsas manchas escuras no solo com carvão 
vegetal. gastrópodes fluviais e grande cópia de cacos de vasilhas quebradas. 
Foi-nos entregue pequeno vaso, praticamente inteiro que se acha exposto no 
Museu do Homem do Sambaqui, em Florianópolis. 
(1966). 

ITAPIRANGA 25. Sítio Cerâmico Guarani com Cultura Altoparanaense 

Localizado em terrenos de Breno Barth. na Linha Chapéu, na desem-
bocadura do Arroio Vitória no Rio Uruguai. Sobre área de dez mil metros 
quadrados. acham-se esparsas manchas escuras no solo, gastrópodes 
fluviais e cerâmica de tradição guarani, associada à cultura altoparanaense, 
que se aprofunda até seis metros abaixo do nível do solo. Foi encontrado 
também um machado de diabásio com corte polido. Ao retirar barro para o 
fabrico de tijolos e telhas, o oleiro encontrou grande número de artefatos 
cortantes de diabásio vermelho da cultura altoparanaense, os quais, por 
serem muito cortantes e uma ameaça para os pés dos transeuntes, foram 
jogados no Rio Uruguai. (1966). 

ITAPIRANGA 26. Sítio Cerâmico Guarani 

Localizado do lado esquerdo da desembocadura do Arroio Vitória no Rio 
Uruguai, em terrenos de Albano Hahn, na Linha Chapéu. Sobre área de trinta 
mil metros quadrados. acham-se esparsas manchas escuras no solo, com 
carvão vegetal. gastrópodes fluviais e cerâmica de tradição guarani. Ama-
dores retiraram do sítio diversas urnas funerárias e grande quantidade de 
cacos. (1966). 

!TAPIRANGA 27. Sítio Cerâmico Guarani 

Localizado em terrenos de Aloísio Deves, na Linha Chapéu. Sobre área 
de cem metros quadrados acham-se esparsas manchas escuras no solo, com 
carvão vegetal e conchas de gastrópodes fluviais e cerâmica de tradição 
guarani. Parece sítio de pequenas dimensões. (1966). 
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!TAPIRANGA 28. Sítio Cerâmico Guarani com Vestígios de Cultura Alto-
paranaense 

Localizado em terrenos de Ângelo Dellagostinho. na  Sede Capela. Sobre 
área de dez mil metros quadrados, acham-se esparsas manchas escuras no 
solo, com carvão vegetal, gastrópodes fluviais, lascas cortantes de ágata. e 
associados a alguns artefatos de diabásio vermelho de cultura altoparanaense 
e cacos de cerâmica de tradição guarani. Foi retirada do sítio uma urna 
funerária contendo ossos humanos. (1966). 

(TAPIRANGA 29. Sítio Cerâmico Guarani com Vestígios de Cultura Alto-
paranaense. 

Localizado em terrenos de Aloísio Schãfer. em Sede Capela. e encostado 
ao Rio Uruguai. junto a uma vertente. Sobre área de dez mil metros 
quadrados. encontram-se esparsos cacos de cerâmica de tradição guarani. 
lascas cortantes de ágata. batedores. alisadores e artefatos lascados de 
diabásio vermelho de cultura altoparanaense. O sitiante atingiu com o arado 
uma urna funerária. que deixou no lugar. (1966). 

ITAPIRANGA 30. Sítio Cerâmico Guarani. 

Localizado em terrenos de Aloísio Schãfer, em Sede Capela, pouco 
acima de uma corredeira do Rio Uruguai. Sobre área de dois mil e quinhentos 
metros quadrados acham-se esparsos cacos de cerâmica de tradição guarani e 
lascas cortantes de ágata. (1966). 

ITAPIRANGA 31. Sítio Cerâmico Guarani. 

Localizado em terrenos de José Telavid. em Sede Capela. na desembo-
cadura de um córrego no Rio Uruguai. Sobre área de dez mil metros 
quadrados encontram-se esparsos cacos de cerâmica guarani, aflorando ainda 
à superfície do solo, em área não revolvida pelo arado do lavrador. (1966). 

ITAPIRANGA 32. Sítio Cerâmico Guarani. 

Localizado em terrenos de Bernardo Arnhold, em Sede Capela, a qui-
nhentos metros do Rio Uruguai e encostado a um córrego. Sobre área de 
trezentos metros quadrados encontram-se esparsos cacos de cerâmica de 
tradição guarani. alisadores, seixos rolados pelas águas e manchas escuras no 
solo com carvão vegetal. (1966). 

ITAPIRANGA 33. Sítio de Cerâmica Guarani. 

Localizado em terrenos de Bernardo Arnhold, em Sede Capela, a mil e 
quinhentos metros do Rio Uruguai. junto a um córrego. Sobre área de três mil 
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metros quadrados acham-se esparsos cacos de cerâmica de tradição guarani, 
tão abundantes que foi preciso juntá-los com ancinho para preparar o terreno 
para a lavoura. (1966). 

ITAPIRANGA 34. Sítio Cerâmico Guarani com Cultura Altoparanaense. 
Localizado em terrenos de Bernardo Schônhals, em Sede Capela, na 

volta do Rio Uruguai. Sobre área de cinco mil metros quadrados acham-se 
esparsas manchas escuras no solo, com carvão vegetal, lascas de ágata, 
machados de corte polido, alisadores e cerâmica de tradição guarani, asso-
ciada a artefatos lascados de diabásio vermelho da cultura altoparanaense. 
(1966). 

'TAPIRANGA 35. Sítio Cerâmico Guarani com Cultura Altoparanaense. 
Localizado em terrenos de Atalíbio Ritter, em Sede Capela, na volta do 

Rio Uruguai, junto à desembocadura de um córrego. Sobre área de duzentos 
metros quadrados, acham-se esparsas manchas escurar no solo, com carvão 
vegetal, lascas cortantes de ágata e cerâmica de tradição guarani associados a 
artefatos lascados de diabásio vermelho de cultura altoparanaense. O arado 
do lavrador atingiu uma urna funerária, que foi deixada no lugar. (1966). 

ITAPIRANGA 36. Sítio Cerâmico Guarani com Cultura Altoparanaense. 
Localizado em terrenos da viúva Jacob Barth, a um quilômetro do Rio 

Uruguai, na Linha Chapéu. Sobre área de cinco mil metros quadrados acham-
se esparsas manchas escuras no solo, com carvão vegetal, cacos de cerâmica 
de tradição guarani lisa, corrugada, pintada de vermelho sobre englobe 
branco. ungulada. Foi retirado um vaso de cerâmica inteiro de vinte centí-
metros de altura. (1966). 

ITAPIRANGA 37. Sítio Cerâmico Guarani. 
Localizado em terrenos de Inácio Poersch, na Linha Chapéu, na desem-

bocadura do Arroio Chapéu no Rio Uruguai. Sobre área de dois mil e 
quinhentos metros quadrados encontram-se esparsos cacos de cerâmica de 
tradição guarani lisos e decorados de todos os tipos. Foi encontrado também 
um machado de corte polido. (1966). 

ITAPIRANGA 38. Sítio Cerâmico Guarani. 
Localizado na desembocadura do Arroio Santa Fé no Rio Uruguai, em 

terrenos do Padre Adolfo Friedrichs. Sobre área de quarenta mil metros qua-
drados, acham-se esparsos cacos de cerâmica, gastrópodes fluviais, macha- 
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dos polidos. alisadores, mão de pilão, etc. Foram retiradas pelo proprietário. 
seis igaçabas, mais ou menos inteiras. Nós escavamos mais uma. em mau 
estado de conservação, que foi deixada para o recém fundado Museu 
Municipal de Itapiranga. É sítio muito rico em material arqueológico. (1966). 

ITAPIRANGA 39. Sítio Cerâmico Guarani com Cultura Altoparanaense. 
Localizado na desembocadura do Arroio Santa Fé no Rio Uruguai, em 

terrenos de João Schmitz. Sobre área de quarenta metros quadrados encon-
tram-se esparsas manchas escuras no solo com carvão vegetal gastrópodes 
fluviais, cacos de cerâmica. machados polidos e lascas cortantes de diabásio 
vermelho da cultura altoparanaense. Foram retiradas duas igaçabas por 
amadores. Retiramos pequena urna funerária com restos de ossadas de um 
esqueleto de criança. (1966). 

ITAPIRANGA 40. Sítio Cerâmico Guarani com Cultura Altoparanaense. 

Localizado na Linha Santa Fé, em terrenos de Wilibaldo Wolfabrt, 
encostado a um córrego. Sobre área de oitenta metros quadrados acham-se 
esparsos cacos de cerâmica. manchas escuras no solo com carvão vegetal e 
lascas de diabásio vermelho de cultura altoparanaense. O arado do lavrador 
quebrou as tampas de duas urnas funerárias, que foram deixadas no local. 
Outra urna encontra-se exposta no terreiro da casa do sitiante, servindo de 
recipiente para folhagens. (1966). 

ITAPIRANGA 41. Sítio Cerâmico Guarani com Cultura Altoparanaense. 
Localizado em terrenos de Bertoldo Wolfabrt, na Linha Santa Fé. 

encostado a um córrego. a setecentos metros do Rio Uruguai. Sobre área de 
oitenta metros quadrados, encontram-se esparsas manchas escuras no solo, 
com carvão vegetal. gastrópodes fluviais, cacos de cerâmica, machados 
polidos com encaixe para o encabamento e lascas cortantes de diabásio 
vermelho da cultura altoparanaense. O sítio foi muito trabalhado pela 
lavoura, apagando os vestígios arqueológicos. (1966). 

ITAPIRANGA 42. Sítio Arqueológico de Tradição Guarani. 

Localizado em terrenos de Oto Lauschner. na  localidade de Ervalzinho. 
O dono encontrou na superfície 360 contas perfuradas de pedras azuis e 
verdes, oito tembetás de pedra branca, alguns pingentes perfurados de pedra, 
anzóis de aço, uma lâmina de navalha e uma lâmina de vidro. A um quilômetro 
do sítio passa uma estrada antiquíssima, de quatro metros de largura, que os 
primeiros colonizadores encontraram nitidamente delineada na mata; mas 
invadida por árvores de até meio metro de diâmetro. Segundo versões dos 
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sitiantes. esta "estrada dos bugres" estende-se além das fronteiras do Brasil. 
( 1966). 

ITAPIRANGA 43. Sítio Cerâmico Guarani com Cultura Altoparanaense. 

Localizado na Linha da Glória, em terrenos de João Antônio Guarienti e 
Pedro Tomazi, a um quilômetro da desembocadura do Rio Peperi no Rio 
Uruguai. Sobre área de quatro mil e oitocentos metros quadrados, encon-
tram-se esparsas manchas escuras no solo, de mistura com carvão e cacos de 
cerâmica de tradição guarani, machados polidos e lascas cortantes de cultura 
altoparanaense. Segundo informações dos sitiantes, o arado do lavrador 
quebrou grande número de urnas funerárias. (1966). 

ITAPIRANGA 44. Sítio Cerâmico Guarani com Cultura Altoparanaense. 
Localizado em terrenos de Toríbio Rodrigues Teixeira e Romeu Franke, 

na Linha Glória, na desembocadura de um córrego no Rio Uruguai. Sobre 
área de dez mil metros quadrados, encontram-se esparsas manchas escuras 
no solo,-xle mistura com carvão' vegetal, gastrópodes fluviais, cacos de cerâ-
mica de tradição guarani, machados polidos, raspadores bumerangóides e 
lascas cortantes de diabásio vermelho da cultura altoparanaense. Segundo 
informações dos sitiantes, o arado do lavrador quebrou grande número de 
urnas funerárias. (1966). 

ITAPIRANGA 45. Sítio Cerâmico Guarani. 
Localizado em terrenos de Albino Rodrigues Oliveira, na Linha Glória, 

na desembocadura do Rio Peperi no Rio Uruguai. Sobre área de 100.000 
metros quadrados, acham-se esparsas manchas escuras no solo, de mistura 
com carvão vegetal, gastrópodes fluviais e cacos de cerâmica de tradição 
guarani. Desenterramos duas urnas funerárias, cuja tampa fora quebrada pelo 
arado do lavrador, que foram restauradas e expostas no Museu do Homem do 
Sambaqui, em Florianópolis. No fundo das Igaçabas, junto dos restos de 
esqueletos de pessoas jovens havia dois tembetás de mineral branco. O 
terreno foi pouco trabalhado pelo arado e parcialmente acha-se ainda coberto 
de mata; por isso admitimos, que ainda haja enterradas no local outras urnas 
intactas. (1966). 

ITAPIRANGA 46. Sítio Cerâmico Guarani. 

Localizado em terrenos de Eribes Jones, na Linha Glória, a quilômetro e 
meio do Rio Peperi e outro tanto do Rio Uruguai. Sobre área de 250.000 
metros quadrados encontram-se esparsas manchas escuras no solo, de 
mistura com carvão vegetal, gastrópodes fluviais e cacos de cerâmica de 
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tradição guarani. Foram encontrados pelo sitiante duas urnas funerárias, que 
foram quebradas por falta de técnica e extraviadas. O terreno foi pouco 
trabalhado pela lavoura; por isso admitimos que deverão existir enterradas no 
local. ainda outras urnas intactas. (1966). 

ITAPIRANGA 47. Sítio Cerâmico Guarani. 

Localizado em terrenos de José Avelino dos Santos, na Linha Glória. a 
um quilômetro do Rio Uruguai e outro tanto do Rio Peperi. Sobre área de 
250.000 metros quadrados encontramos esparsas manchas escuras no solo, de 
mistura com carvão vegetal. gastrópodes fluviais, alisadores e cacos de cerâ-

mica de tradição guarani. O terreno foi pouco trabalhado pela lavoura. e 

admitimos que no mesmo se encontrem enterradas ainda urnas intactas. 
(1966). 

ITAPIRANGA 48. Sítio Cerâmico Guarani com Cultura Altoparanaense. 

Localizado em terrenos de Samuel Freitas. na  Linha Glória. a quinhentos 
metros do Rio Peperi. no Rio Uruguai. Sobre área de 10.000 metros quadrados 
encontram-se esparsas manchas pretas no solo, com carvão vegetal. gastró-
podes fluviais. batedores. mãos de pilão. cacos de cerâmica de tradição 
guarani e lascas cortantes de diabásio vermelho da cultura altoparanaense. O 
sitiante, à semelhança do povo em geral da região, anda com a cabeça cheia de 
idéias vagas de tesouros dos jesuítas. decorrentes daproximidade da região 
missioneira. (1966). 

!TAPIRANGA 49. Sítio Cerâmico Guarani com Cultura Altoparanaense. 

Localizado em terrenos de João Borba. na Linha Glória, encostado à 
desembocadura de um córrego no Rio Uruguai. Sobre área de cem mil metros 
quadrados encontram-se esparsas manchas escuras no solo, com carvão 
vegetal. gastrópodes fluviais e lascas cortantes de diabásio vermelho da 
cultura altoparanaense. Um agregado do sitiante andou quebrando uma série 
de urnas funerárias em busca de tesouros, próximo a um cemitério aban-
donado e, hoje. invadido pela mata. Segundo a versão do povo, é cemitério de 
bandidos, que até três anos passados. infestavam a região fronteiriça da 
Argentina, fugindo da justiça. (1966). 

ITAPIRANGA 50. Sítio Cerâmico Guarani, Associado à Cultura Altopara-
naense .  

Localizado em terrenos de Ervino Hahn, na Linha Glória, encostado ao 
rio Uruguai. Sobre área de 5.000 metros quadrados, encontram-se esparsas 
manchas escuras no solo, com carvão vegetal. gastrópodes fluviais, cacos de 
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cerâmica de tradição guarani e lascas cortantes de diabásio vermelho da 
cultura altoparanaense. O arado do lavrador quebrou a tampa de uma urna 
funerária. que foi deixada no lugar. (1966). 

[TAPIRANGA 51. Sítio Cerâmico Guarani Associado à Cultura Altopa-
ranaense. 

Localizado em terrenos de Miguel Faht. na Linha Baú, na desemboca-
dura do Arroio Baú no Rio Uruguai. Sobre área de 10.000 metros quadrados, 
encontram-se esparsas manchas escuras no solo, com carvão vegetal, gastró-
podes fluviais. cacos de cerâmica de tradição guarani, batedores, raspadores. 
alisadores, lascas cortantes de diabásio vermelho, machados bumerangóides 
da cultura altoparanaense. O sítio é interessante e muito rico de material 
arqueológico. Além disso foi pouco trabalhado pelo arado do lavrador. (1966). 

[TAPIRANGA 52. Sítio Cerâmico Guarani Associado à Cultura Altopa-
ranaense. 

Localiza-se em terreno de Miguel Geraldino Alves de Oliveira, na Linha 
Pacífico. ao  lado direito da desembocadura de um córrego no Rio Peperi-
Guaçu. O sitiante desenterrou dois vasos de cerâmica de tradição guarani, que 
se extraviaram. Encontram-se esparsas. também. lascas cortantes de diabá-
sio vermelho da cultura altoparanaense. (1966). 

XXXV — MUNICÍPIO DE MONDAÍ 

MONDAÍ 1. Sítio Cerâmico Guarani com Cultura Altoparanaense 

Localizado em terrenos de Reinoldo Krein, na Linha Ervas, no muni-
cípio de Mondai, na desembocadura de um córrego no Rio Uruguai. Sobre 
área de 30.000 metros quadrados, encontram-se esparsas manchas escuras no 
solo, com carvão vegetal, gastrópodes fluviais, cacos de cerâmica de tradição 
guarani, machados polidos, alisadores, lascas cortantes e machados bume-
rangóides de diabásio vermelho da cultura altoparanaense. O sitiante retirou 
três vasos de cerâmica. Trouxemos uma urna funerária que continha um 
esqueleto humano com crânio inteiro; mas fora atingida pelo arado do 
lavrador e em virtude disto, as ossadas se perderam. (1966). 

1VIONDAl2. Sítio Cerâmico Guarani com Cultura Altoparanaense 

Localizado em terrenos de José e Afonso Gabriel, na localidade de 
Castros. encostado ao Rio Uruguai. Sobre área de 500 x 200 metros 
encontram-se esparsas manchas de terra preta, com carvão vegetal, cacos de 

165 

http://Pac�fico.ao


cerâmica guarani. conchas fluviais, lascas cortantes de ágata, machados 
polidos e artefatos da cultura altoparanaense. O sitiante afirma ter encontrado 
passante de vinte vasos, entre umas e vasos menores. Foi nos entregue uma 
urna, que durante quarenta anos serviu de recipiente para folhagens. (1968). 

XXXVI — MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL 

CAXAMBU DO SUL L Sítio Cerâmico Guarani 
Localizado em terrenos de Renato de Oliveira Ramos, na localidade de 

Volta Grande, encostado ao rio Uruguai. Sobre área de 400 x 100 metros 
encontram-se esparsas manchas escuras no solo com carvão vegetal. cacos de 
cerâmica, conchas fluviais. O sitiante quebrou cinco urnas ao lavrar a terra. 
Foram-nos entregues dois tembetás encontrados no local. (1968). 

CAXAMBU DO SUL 2. Sítio Cerâmico Guarani 
Situado em terrenos de Osvaldo Stobi, na localidade de Volta Grande. 

encostado ao rio Uruguai. Sobre área de 100 x 20 metros, encontram-se 
esparsas manchas escuras no solo, com carvão vegetal cacos de cerâmica. 
conchas fluviais, pontas de flecha, etc. O sitiante, quebrou passante de uma 
dúzia de urnas e tem em seu terreiro uma urna, servindo como vaso de 
folhagens. (1968). 

CAXAMBU DO SUL 3. Sítio de Sinalizações Rupestres 
Localizado em terrenos de Waldemar Marafen, na localidade de Volta 

Grande, a dois quilômetros do Rio Uruguai. Um lajedo de diabásio de 10 
metros quadrados acha-se coberto de gravações representando mãos, pés e 
mamíferos estilizados. Caçadores de tesouros dinamitaram a rocha, abrindo 
um poço de dez metros de profundidade. (1968). 

XXXVII — MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECO 

ÁGUAS DE CHAPECÓ 1. Sítio Cerâmico Guarani 
Localizado em terrenos de Virgílio Corbari. na  localidade de Linha 

Lampari, encostado ao Rio Chapecó. Sobre área de 300 x 100 metros acham-
se esparsas manchas de terra preta com carvão vegetal, cacos de cerâmica. 
conchas fluviais, etc. O sitiante entregou-nos três pingentes de zoólito 
branco, encontrados em urnas, que ele encontrou junto com duas pequenas 
vasilhas. O dono possui águas termais sulfurosas e precárias instalações para 
banhos. (1968). 
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XXXVIII — MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS 

SÃO CARLOS I. Sítio Cerâmico Guarani 
Localizado em terrenos de Balduíno Schmitz. em São Carlos, encostado 

ao rio Chapecó. a um quilômetro do Rio Uruguai. Sobre área de 100 x 50 
metros. encontram-se manchas esparsas de coloração escura no solo, com 
carvão vegetal, conchas fluviais, cacos de cerâmica e pontas de flecha de 
sílex. O sitiante retirou três urnas funerárias, contendo restos de esqueletos 
humanos. quatro vasos menores e um colar de conchas. (1968). 

SÃO CARLOS 2. Sítio Cerâmico Guarani 
Localizado em terrenos de José Serafim Margen, encostado à desem-

bocadura do Rio Chapecó no Rio Uruguai. Sobre área de 100 x 100 metros, 
acham-se esparsas manchas escuras no solo, com carvão vegetal, conchas 
fluviais e cacos de cerâmica. O sitiante. ao  lavrar a terra, destruiu grande 
número de urnas funerárias, sem se preocupar em recolher as mesmas. (1968). 

SÃO CARLOS 3. Sítio Cerâmico Guarani com Cultura Altoparanaense. 

Localizado em terrenos de Ângelo Piccinini, encostado ao Rio Uruguai. 
Sobre área de 100 x 50 metros. encontram-se esparsas manchas escuras no 
solo com carvão vegetal, cacos de cerâmica de tradição guarani e artefatos de 
cultura altoparanaense, que nos barreiros da olaria se aprofundam até cinco 
metros. O sitiante retirou passante de uma dúzia de urnas funerárias e vasilhas 
menores. (1968). 

SÃO CARLOS 4. Sítio Cerâmico Guarani com Cultura Altoparanaense 

Localizado em terrenos de Rich Lüdgar Scheuermann, encostado ao 
rio Uruguai. Sobre área de 100 x 50 metros encontram-se esparsos cacos de 
cerâmica de tradição guarani e artefatos de cultura altoparanaense, que nos 
barreiros da olaria, aprofundam até sete metros, com abundante carvão 
vegetal. O sitiante recolheu uma urna com caveira humana completa. (1968). 
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ÍNDICE DOS MUNICÍPIOS COM SÍTIOS 
ARQUEOLÓGICOS CADASTRADOS 

— Município de Jaguaruna 
II — Município de Tubarão 
III — Município de Imaruí 
I V — Município de Imbituba 
V — Município de Laguna 
VI — Município de Garopaba 
VII — Município de Paulo Lopes 
VIII — Município de Palhoça 
I X — Muncípio de Florianópolis 
X — Município de Governador Celso Ramos 
XI — Município de Porto Belo - 
XII — Município de Balneário Camboriú 
XIII — Município de CamboriU 
XIV — Município de Itajaí 
XV — Município de Penha 
XVI — Município de Barra Velha 
XVII — Município de Araquari 
XVIII — Munícipio de São Francisco do Sul 
XIX — Município de Garuva 
XX — Município de Joinville 
XXI — Município de Brusque 
XXII — Município de Angelina 
XXIII — Município de Rio do Sul 
XXIV — Município de Bom Retiro 
XXV — Município de Alfredo Wagner 
XXVI — Município de Urubici 
XXVII — Município de São Joaquim 
XXVIII — Município de Água Mornas 
XXIX — Município de Petrolândia 
XXX — Município de Rancho Queimado 
XXXI — Município de Atalanta 
XXXII — Município de Imbuia 
XXXIII — Município de Ituporanga 
XXXIV — Município de [tapiranga 
XXXV — Município de Mondai 
XXXVI — Município de Caxambu do Sul 
XXXVII — Município de Águas de Chapecó 
XXXVIII— Município de São Carlos 
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