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7 SÍTIOS DA TRADIÇÃO UMBU NA ENCOSTA CATARINENSE

7.1 Pesquisas arqueológicas na encosta catarinense

A região de encosta, até então considerada área de transição pela arqueologia
brasileira, começa a apresentar sinais de estabilidade com a dissertação de Robrahn (1988) e a
tese de De Blasis (1986), no Vale do Ribeira. De Blasis demonstra que caçadores-coletores
expandiram seu território até o estado de São Paulo e ocuparam a região de Mata Atlântica, num
modelo compartilhado, posteriormente, pelos grupos ceramistas.
Em Santa Catarina, não foram realizadas pesquisas suficientes nas quais se
discutissem os sítios arqueológicos do interior. Sabemos que diversas localidades apresentam
evidências de assentamentos dos grupos pré-coloniais, como Angelina e Major Gercino,
localizados no centro-norte do estado; e ainda, outros municípios, situados ao sul, como
Armazém, São Martinho, Orleans, Pedras Grandes, Grão Pará, Tubarão, Urussanga, enfim,
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localidades cujo espaço geográfico está inserido na área de encosta, com uma biodiversidade
significativa. Nessa área encontramos dois ambientes importantes dentro do Bioma da Mata
Atlântica: a Floresta Ombrófila Densa e a Floresta Ombrófila Mista. Tal ambiente foi ocupado
por grupos que ali poderiam obter recursos vegetais durante todo o ano – como o palmito, o
pinhão, o cará, dentre outras espécies, além da caça e da pesca.
Para compreendermos a ação dos grupos pré-coloniais nesse local, achou-se
necessário fazer um levantamento dos estudos arqueológicos realizados nessa região, enfocando
prioritariamente os grupos pré-ceramistas, sem deixar de considerar os ceramistas, ocupantes do
território catarinense no período pré-colonial. Assim, optou-se por realizar o mapeamento de
novos sítios, o levantamento de relatórios técnicos científicos e o estudo comparativo de duas
coleções líticas: uma relacionada aos dezenove sítios líticos mapeados por Rohr e Lavina na
década de 1980 e outra de oitenta e três sítios na região do Vale do Itajaí mapeados por Piazza e
Eble na década de 1960. O objetivo desse estudo foi a verificação da variabilidade apresentada
pelas indústrias líticas produzidas por grupos pré-coloniais desde o norte até o sul do Estado.
Utilizamos critérios quantitativos gerais, identificando as semelhanças tipológicas desse material
e a matéria-prima utilizada pelos grupos.
Na encosta, detectamos sítios líticos com artefatos característicos da Tradição Umbu,
casas subterrâneas e sítios lito-cerâmicos. Através de pesquisas etnohistóricas, constatamos a
presença dos Xokleng e dos Guarani. Esses últimos, de um período mais recente.
O levantamento bibliográfico, a análise de coleções líticas e o mapeamento de outros
sítios resultaram na elaboração de um mapa indicativo dos principais sítios com elementos da
Tradição Umbu na encosta (Mapa 21).
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7.2 Pesquisas arqueológicas na encosta do planalto catarinense – os grupos caçadorescoletores

Os grupos que habitaram o sul do Brasil, desde o período pré-colonial, distribuíramse num amplo espaço geográfico. Dele, retiravam a subsistência e processavam a organização
social. Podemos relacionar os grupos caçadores-coletores, representados pelas tradições
arqueológicas Humaitá e Umbu e os povos ceramistas horticultores das tradições lingüísticas
Macro-Jê e Tupi-Guarani, como os que habitaram inicialmente o interior, até expandirem-se para
o litoral.
Mesmo escassas, as pesquisas arqueológicas, realizadas nas proximidades da área em
estudo, fornecem várias pistas em relação à ocupação do território catarinense pelos grupos préceramistas. Piazza (1966) esteve em São Joaquim e Urubici (Santa Catarina) na década de 1960,
onde detectou através de um levantamento arqueológico, oito grutas com vestígios de ocupação
pré-colonial (sepultamentos, material lítico, inscrições rupestres) e um sítio cerâmico. A datação
obtida no sítio, cuja tradição cultural foi denominada “Casa de Pedra”, é de 1040 . 40 A.P. Em
pesquisa realizada no Vale do Rio Itajaí, localizou cinco grutas com sepultamentos, duas com
material lítico; encontrou, ainda, três sítios a céu aberto com evidências de material lítico.
Ao realizar prospecções nos campos de Lages, nas nascentes do rio Pelotas e Canoas,
no Planalto sul-catarinense, ele encontrou cinco casas subterrâneas, quatro abrigos sob rocha, três
sítios cerâmicos, um lítico, um com petróglifos e duas oficinas com polidores fixos (Piazza,
1966) 1 .

1

Posteriormente tivemos acesso ao material lítico retirado desses sítios, os quais encontram-se na reserva técnica do
Museu Antropológico – UFSC.
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Na região de Urubici, Rohr (1967) localizou casas subterrâneas e escavou uma área
de 128 m² em um sítio aberto pré-cerâmico. Encontrou montículos de terra à margem esquerda do
rio Itajaí do Sul. Em 1971, localizou mais de 60 sítios a uma altitude que variava entre 400 e
1200m. Os tipos de sítios registrados foram definidos como líticos, casas subterrâneas, gravações
rupestres, abrigos sob rocha, galerias subterrâneas - localizados nos municípios de Urubici,
Petrolândia, Rancho Queimado, Atalanta, Imbuia, Ituporanga, Bom Retiro, Alfredo Wagner,
Lages e São Joaquim.
Relacionam-se abaixo os estudos feitos em localidades próximas à área da pesquisa,
demonstrando apenas alguns desses grupos e os locais onde encontraram-se vestígios da cultura
material. Outros tantos foram mapeados, mas transcrevemos somente os mais próximos à área em
estudo.
Povos/Tradição

Local

No de sítios
mapeados

Nome do sítio

Tradição Umbu

Urubici – SC

01

Casa de Pedra

910±200

Piazza - 1969

Tradição Umbu

Presidente
Getúlio – SC

01

SC-VI-10

660±80
290±80

Piazza - 1974

Tradição Humaitá

Alfredo
Wagner – SC

01

SC-U-13

3000±120

Brochado et al
– 1969

Povos Jê

São Joaquim –
SC

01

SC-CL-?

1920±50
1117±80

Schmitz
Brochado
1972

Povos Jê

Urubici – SC

01

SC-CL-10

330±90

Schmitz - 1988

Povos Jê

Içara - SC

01

SC-IÇ-01

1580±60
1470±60

Schmitz - 1995

Povos Jê

Florianópolis –
SC

01

Tapera

1140±180

Chmyz – 1976
Schmitz
–
1988

Datação
AP

1030±180

Pesquisador

e
-

800±70
Tabela 4: Principais sítios e suas datações nas proximidades da área da pesquisa. Adaptado de Noelli,
1999/2000: 218-269.
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Os dados da Tabela 4 resultam de levantamentos realizados no Estado de Santa
Catarina durante as décadas de 1960 a 1990. Algumas dessas pesquisas restringem-se,
basicamente, a levantamentos assistemáticos, sendo poucas as intervenções; quando ocorriam,
não se faziam de forma intensiva, por se tratar de escavações pontuais. Buscavam apenas
respostas relacionadas à tipologia dos artefatos e mudanças culturais. Outras primaram pela
escavação sistemática 2 . No entanto, o modelo histórico-culturalista, utilizado na maioria das
vezes, fez com que obtivéssemos informações importantes sobre sítios que, possivelmente, não
serão mais encontrados devido à expansão urbana e à expansão de obras de infra-estrutura nas
diversas regiões pesquisadas.

7.3 Principais sítios mapeados na região do projeto

Com a pretensão de acrescentar novos sítios ao cenário arqueológico catarinense,
procuramos mapear uma área abrangente - desde o centro-norte até o sul do Estado 3 . Observouse que os sítios mapeados possuem características comuns, principalmente no que se refere ao
padrão de assentamento do grupo e à tecnologia lítica. Num total de 22 sítios, 21 apresentam
material lítico, vinculado à Tradição Umbu e um apresenta, juntamente com artefatos líticos,
cultura material relacionada a outras tradições arqueológicas, vinculadas a grupos ceramistas
(Tabela 5). Para descrevermos o padrão arqueológico de cada assentamento, seguiram-se os
critérios de: implantação, conservação, densidade, dimensão e indústria lítica. Nesse trabalho,
não se consideraram os artefatos cerâmicos, tão somente o material lítico lascado e polido.
2

Como é o caso do sítio SC-IÇ-01 escavado sistematicamente pela equipe do Instituto Anchietano de Pesquisas –
UNISINOS, trazendo novas respostas e problemas para a ocupação do litoral.
3
A área da pesquisa envolve os municípios de Angelina, Major Gercino, Grão Pará, São Bonifácio, São Martinho,
Orleans, Pedras Grandes, Urussanga, Tubarão, Gravatal. Todos esses municípios foram pesquisados, seja in loco ou
em pesquisa bibliográfica. Procuramos agregar as pesquisas que são realizadas e nem sempre são divulgadas para a
comunidade científica.
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Realizamos um enfoque regional, por compartimentação espacial. Dividimos a
região da pesquisa em seis áreas: 1 (Tubarão), 2 (Gravatal), 3 (Pedras Grandes), 4 (São
Martinho), 5 (Angelina) e 6 (Grão Pará).

7.3.1 Área 1

Inserida no município de Tubarão, na bacia hidrográfica homônima, essa área
apresenta extensões de várzeas, próximas ao rio Tubarão e seus afluentes e morros testemunhos,
com altitudes que variam de 100 a 400 m.

SC-TB-GUARDA-01 – Pedro Antunes – UTM: 0691243/6854476

Implantado sobre uma área de meia-encosta provida de afloramentos graníticos
característicos do Embasamento Cristalino, esse sítio tem material disperso por aproximadamente
300 m², aparentando baixa densidade e grau de conservação ruim, já que, durante anos, o terreno
foi utilizado para plantio de fumo, milho, mandioca e outras culturas (Foto 23). Atualmente está
coberto de pastagem com algumas áreas aradas e outras cobertas por vegetação nativa. Está a 200
metros de um pequeno córrego e pelo menos a 800 metros do rio Caruru (Mapa 13). O solo,
areno-argiloso, encontra-se bastante alterado pelas constantes atividades agrícolas. A indústria
lítica apresenta diversas lascas em quartzo e calcedônia, de tamanho pequeno a médio, visíveis
nas partes aradas. Não foi identificado nenhum outro elemento relacionado à estrutura do
assentamento.
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SC- TB- GUARDA-02 – Hélio Cascaes – UTM: 0690977/6854290

Numa área de meia-encosta onde afloram blocos de granito, o lugar no qual
encontramos pequenas lascas estava preparado para o plantio de feijão (Foto 24). Mais acima, foi
verificada uma rocha com uma depressão circular na rocha granítica que foi designada pelo
proprietário como “pilão do índio” (Foto 25). Segundo nos relatou, quando seus avós ali
chegaram, no final do século XIX, todas essas terras eram ocupadas por índios, que plantavam
mandioca e milho.
Nenhum material foi coletado, apenas avaliados alguns itens como: densidade,
ambiente e recursos disponíveis que poderiam ser aproveitados pelos grupos pré-coloniais. Com
isso, concluímos que a baixa densidade atual não corresponde necessariamente à situação desse
sítio em tempos passados por ser uma área bastante alterada, tanto pela ação humana quanto pelo
processo erosivo. Em estado de conservação médio, a área é de aproximadamente 500 m². A
parte afetada pelo arado está bastante perturbada; já a área onde se localiza o “pilão” é coberta
por pastagem, apresentando baixa visibilidade de solo. O sítio está a 100 m de um pequeno
córrego, tributário do rio Caruru. Representada por lascas de porte pequeno e médio, a indústria
lítica possui características de instrumentos confeccionados sobre seixos de quartzo e calcedônia.

SC- TB- GUARDA –03 – Marta Teodoro Marcolino – UTM: 0688766/6854772

O sítio, em pequena elevação, na meia-encosta do Morro do Cupido, distando 1,5 km
do rio Caruru e próximo uns 150 metros de um pequeno córrego, apresenta vestígios
confeccionados sobre calcedônia e quartzo de baixa qualidade. Aparentemente, possui baixa
densidade. Por não realizarmos nenhum tipo de intervenção, não foi possível visualizar qualquer
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estrutura arqueológica. Pouco preservado, devido ao intenso trabalho agrícola, possui uma
dimensão aproximada de 200 m².
A proprietária informou-nos que no passado, quando aravam o terreno, retiravam
dele, com freqüência, pontas de projétil. Algumas, que ela ainda guarda consigo, foram doadas
para o GRUPEP-Arqueologia para serem analisadas; possuem características dos grupos
caçadores-coletores da área de encosta em Santa Catarina (Foto 40). Não coletamos nenhum
material nessa área.

SC- TB- GUARDA –04 – Marta Teodoro Marcolino – UTM: 0687871/6852264

Este sítio, cuja dimensão fica em torno de 200 m², está implantado em uma pequena
colina, distando 100 metros do rio Tubarão (Foto 27). No estudo realizado, observamos poucas
evidências de lascas pequenas, sobre calcedônia e quartzo, indicando baixa densidade. A terra de
coloração acinzentada e bastante arenosa serve, há anos, para o plantio de mandioca. Acima dessa
área, encontramos o cemitério da comunidade de Santo Anjo da Guarda – Margem Esquerda,
onde observamos o perfil aberto por uma barreira. O solo possui coloração amarelo-avermelhada,
típica dos solos Podzólicos, que se situam em relevos ondulados e forte ondulados, com
tendência à erosão. Cortado por uma estrada, o sítio é constantemente afetado pelo trabalho
agrícola.

SC- TB- GUARDA –05 – Hercílio Correa da Silva – UTM: 0689418/6854829

Em várzea distando 50 metros do rio Caruru, esse sítio perfaz uma área de
aproximadamente 600 m². Seu estado de conservação é precário. Foram observadas poucas
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evidências de lascas pequenas, sobre calcedônia e quartzo, indicando baixa densidade, uma
mancha preta e um artefato lítico de grande porte, polido. A terra estava sendo trabalhada para o
plantio do fumo e recebendo porções de um adubo escuro proveniente da queima de casca de
arroz. Pouco se pode observar nesse sítio em relação ao material lítico. O proprietário informounos que, em tempos passados, fora retirado muito artefato como pontas de projétil e cacos de
cerâmica pequenos e lisos, sem nenhuma pintura ou decoração.

SC- TB- GUARDA –06 – Edissânia S. Teodoro – UTM: 0688745/6854902

Localizado em pequena elevação, na meia-encosta do Morro do Cupido, distando 1,8
km do rio Caruru e próximo uns 200 metros de um pequeno córrego, o sítio possui uma área de
300 m². Apresenta baixa densidade, com poucos vestígios líticos confeccionados sobre
calcedônia e quartzo de baixa qualidade. Não foi feito nenhum tipo de intervenção e não havia
evidências de estruturas. Esse sítio está a 200 metros do SC-TB-Guarda-03 e seu estado de
conservação é baixo devido ao intenso trabalho agrícola.

SC- TB- GUARDA –07 –Edissânia S. Teodoro – UTM: 0688630/6854373

Implantado em uma área de várzea, o sítio, com aproximadamente 300 m², apresenta
evidência de material lítico polido e lascas dispersas por todo o terreno, aparentando ter
densidade média. Está a 500 m do sítio SC-TB-Guarda-03 e a 1 km do rio Caruru. A terra,
preparada para o plantio, deu-nos boa visibilidade do material em superfície; esse sítio apresenta
grau de preservação médio. Não conseguimos identificar nenhuma mancha escura que
evidenciasse estrutura de combustão ou qualquer outro elemento que nos indicasse a função desse
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espaço. Para isso, sugerimos que esses sítios, bastante próximos, sejam futuramente pesquisados,
através de escavações para que se faça uma análise intra-sítio.

SC- TB- GUARDA –08 – Pedro Antunes – UTM: 0688772/6854266

Às margens da Estrada Geral do Caruru, distante 500 m do rio homônimo, o sítio,
implantado em uma região de várzea, com aproximadamente 300 m² de área, estava sendo
preparado para o plantio da mandioca. Não possui evidências de material lítico em abundância,
com poucas lascas dispersas pelo terreno, o que indica sua baixa densidade. Não apresenta
nenhum tipo de mancha preta ou outra estrutura arqueológica. Devido ao baixo grau de
integridade, não é possível identificar a indústria lítica. Segundo o proprietário, quando arava-se a
terra no passado, retirava-se dela pontas de projétil, atualmente extraviadas, pois dava para os
filhos brincarem.

UTM
0691243/6854476

0690977/6854290

0688766/6854772

0687871/6852264

0689418/6854829

0688745/6854902

Nome do
sítio
SC-TBGuarda01
SC-TBGuarda02
SC-TBGuarda03
SC-TBGuarda04
SC-TBGuarda05
SC-TBGuarda06

Topografia

Dimensão
(m²)
300

Material
resgatado
Lítico

Afiliação
Cultural
Tradição
Umbu

Densidade

Meia encosta

Grau de
integridade
Baixa

Meia encosta

Média

500

Lítico

Tradição
Umbu

Baixa

Meia encosta

Baixa

200

Lítico

Tradição
Umbu

Baixa

Colina

Baixa

200

Lítico

Tradição
Umbu

Baixa

Várzea

Baixa

600

Lítico

Tradição
Umbu

Baixa

Meia encosta

Baixa

300

Lítico

Tradição
Umbu

Baixa

Baixa
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0688630/6854373

0688772/6854266

Várzea
Média
300
Lítico
SC-TBGuarda07
Várzea
Baixa
300
Lítico
SC-TBGuarda08
Tabela 5: Principais características dos sítios mapeados na Área 1.

Tradição
Umbu

Média

Tradição
Umbu

Baixa

No total foram localizados 08 sítios líticos (Mapa 12) . Quatro deles encontram-se
em área de meia encosta (50%), distando até 1,5 Km do rio Caruru, afluente do Tubarão. Os
outros distribuem-se entre as várzeas (37,5%) e colina (12,5%) este último muito próximo ao rio
Tubarão, numa área mais elevada (Gráfico 21). Não se coletou nenhum material lítico, apenas
observou-se a ocorrência de lascas em áreas aradas. A densidade é bastante baixa (87,5% dos
sítios), devido à intensidade das atividades agrícolas, bem como o grau de conservação (75% dos
sítios) (Gráficos 22 e 23). As dimensões variaram entre 200 (25%), 500 (12,5%) e 600 m²
(12,5%), havendo o predomínio de sítios com 300 m² (50%) (Gráfico 20). Em conversas com
agricultores, fomos informados da presença de pontas de projéteis, das quais cinco nos foram
doadas. Elas possuem as mesmas características das encontradas em outras áreas da encosta
catarinense, assemelhadas à Tradição Umbu.
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Dimensão dos sítios da Área 1
700

Dimensão em m2

600
500
400
300
200
100
0
Sítios arqueológicos mapeados
SC-TB-Guarda-01

SC-TB-Guarda-02

SC-TB-Guarda-03

SC-TB-Guarda-04

SC-TB-Guarda-05

SC-TB-Guarda-06

SC-TB-Guarda-07

SC-TB-Guarda-08

Gráfico 20: Dimensão dos sítios arqueológicos mapeados na Área 1.

Implantação dos sítios na Área 1

Implantação:
1 - Meia-encosta 2- Colina
3- Várzea

3,5
3
SC-TB-Guarda-01
2,5

SC-TB-Guarda-02

2

SC-TB-Guarda-03
SC-TB-Guarda-04

1,5

SC-TB-Guarda-05
SC-TB-Guarda-06

1

SC-TB-Guarda-07

0,5

SC-TB-Guarda-08

0
Sítios arqueológicos mapeados

Gráfico 21: Implantação dos sítios arqueológicos mapeados na Área 1.
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Conservação:
1 - Baixa 2 - Média 3 Alta

Conservação dos sítios da Área 1
2,5
SC-TB-Guarda-01
2

SC-TB-Guarda-02
SC-TB-Guarda-03

1,5

SC-TB-Guarda-04
1

SC-TB-Guarda-05
SC-TB-Guarda-06

0,5

SC-TB-Guarda-07
0

SC-TB-Guarda-08
Sítios arqueológicos mapeados

Gráfico 22: Grau de conservação dos sítios arqueológicos mapeados na Área 1.

Densidade dos sítios da Área 1

Densidade:
1 - Baixa 2 - Média
3 - Alta

2,5
SC-TB-Guarda-01
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SC-TB-Guarda-04
SC-TB-Guarda-05
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SC-TB-Guarda-06
SC-TB-Guarda-07
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SC-TB-Guarda-08

0
Sítios arqueológicos mapeados

Gráfico 23: Densidade dos sítios arqueológicos mapeados na Área 1.

229

Mapa 13: Sítios arqueológicos mapeados na Área 1 – município de Tubarão – SC. Adaptado de IBGE. Folha
Tubarão (SH-22-X-B-I-4-MI-2924-4). Organização dos dados: Deisi Scunderlick Eloy de Farias. Digitalização
e Arte Final: Henry Oscar Demathé, Edenir Baggio Perin.
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7.3.2 Área 2

Mapeamos apenas um sítio na Área 2, inserido no município de Gravatal, na planície
costeira do rio Tubarão, com altitudes que variam de 50 a 500m (Mapa 13). Verificamos a
presença dos conjuntos das rochas mais antigas do Estado, cujas associações litológicas são
representadas por granitos.

SC- GRAVATAL- SÃO MIGUEL- 01 – Italiano – UTM: 0688152/6858927

Com área aproximada de 600 m², o sítio apresenta bom estado de conservação, com
lascas e artefatos espalhados em quase toda a superfície (Fotos 29 e 30). Esse material lítico foi
confeccionado sobre quartzo e calcedônia, sendo algumas peças, como mão-de-pilão e lâminas de
machados confeccionadas sobre o granito e o arenito silicificado.
Está sobre um patamar de média altitude, com solo podzólico onde aparecem
afloramentos graníticos. Desse local, os grupos pré-coloniais teriam acesso a diversos recursos
alimentares e estavam a 100 m dos fluxos d’água (Mapa 14). A alta visibilidade possibilitava, de
um lado, a visão dos vales que margeiam a Serra Geral; do outro, a visão do mar e da planície
costeira. Visitamos a área quando já havia sido arada e gradeada, o que fez com que os elementos
arqueológicos fossem revolvidos e evidenciados.
Consideramos o sítio como sendo de alta densidade. Por apresentar muito material de
superfície, realizamos coletas para análises de laboratório. A amostra coletada consiste em 98
peças, entre lascas, artefatos lascados e polidos (Gráfico 24).
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Gráfico 24: Distribuição do material lítico por matéria-prima - coleta de superfície no sítio SC-GR-01 – Área
2.

Mapa 14: Sítios arqueológicos mapeados na Área 1 – município de Tubarão – SC. Adaptado de IBGE. Folha
Tubarão (SH-22-X-B-I-4-MI-2924-4). Organização dos dados: Deisi Scunderlick Eloy de Farias. Digitalização
e Arte Final: Henry Oscar Demathé, Edenir Baggio Perin.
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7.3.3 Área 3

SC-PEDRAS GRANDES–01 – Laurita Demo Micheleto – UTM: 0675542/6843823

Situado em área plana, no topo de uma colina, o sítio possui dimensão aproximada
de 200 m², distante 300 m de um pequeno córrego, tributário do rio Corujas (Mapa 15). Utilizado
há tempo para o plantio de culturas sazonais, como milho, feijão e fumo, o solo é constantemente
trabalhado, o que faz com que o grau de conservação seja médio. Quando o visitamos,
encontrava-se arado, preparado para o plantio. Localizamos pequenas lascas de quartzo e
calcedônia e alguns artefatos maiores polidos. Esse sítio possui média densidade. Não foi
coletada nenhuma peça (Foto 31).

SC-PEDRAS GRANDES–02 - Laurita Demo Micheleto – UTM: 0675890/6844067

Localizado a 500 m de um pequeno córrego e implantado numa área de meiaencosta, apresenta baixa densidade de material, distribuído em uma área de aproximadamente
300 m² (Mapa 15). Há poucos vestígios líticos na superfície, apenas algumas pequenas lascas e
micro lascas em quartzo e calcedônia. Atualmente ocupado por plantações de frutas (pêssegos e
ameixas), o local possui, em parte, mata nativa preservada, elementos determinantes para a
visibilidade; apresenta grau de conservação médio. Em local de mata nativa temos baixa
visibilidade, mas os sítios estão mais preservados; já em locais com intenso trabalho agrícola,
vemos alta visibilidade de sítios basicamente destruídos. Esse onde está o sítio, apresenta alguns
córregos, cuja água é canalizada para a plantação.
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SC-PEDRAS GRANDES–03 - Laurita Demo Micheleto – UTM: 0675943/6844286

Situado no topo da colina, próximo à casa da proprietária do terreno, este sítio está
quase todo destruído. Existe uma pequena horta de subsistência, mais adiante um galpão e um
curral para os animais. Encontramos pequenas lascas em quartzo e calcedônia e o morador
mostrou pontas de projétil confeccionadas sobre esse material. Segundo consta, quando o terreno
foi alterado para a construção dessas benfeitorias, eles retiraram muitos artefatos como lâminas
de machado, mãos-de-pilão e pontas bifaciais.
Numa área distante 500 m de um córrego (Mapa 15), o sítio apresentou poucos
vestígios arqueológicos espalhados em uma área aproximada de 200 m², o que representa baixa
densidade. Seu grau de preservação é bastante ruim. A indústria lítica apresenta característica da
Tradição Umbu (pontas de projétil) e artefatos polidos de grande e médio porte, que poderiam ser
atribuídos a grupos horticultores ceramistas.

SC-PEDRAS GRANDES-04 – Elaine Brolesi – UTM: 0674103/6843153

Em uma colina de onde se avista o vale, esse sítio, de aproximadamente 300 m², está
destruído pela ação agrícola (Foto 32). A área está sendo usada para reflorestamento, onde são
plantados eucalipto e pinus. Quando o visitamos, havia sido desmatado e queimado. O solo,
bastante alterado pela ação da queima, mostrava-se arenoso; no centro da colina afloravam blocos
de granito. Próximo ao topo, distando uns 300 metros, havia um pequeno córrego, que corria em
uma área mais preservada, com vegetação nativa (Mapa 15). Observamos poucas lascas de
quartzo e não foi possível detectar vestígios de estrutura. De média densidade e grau de
conservação baixo, no passado deve ter apresentado maior quantidade de material. Chegamos a
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essa conclusão pela quantidade de pontas de projétil que o agricultor possuía. Segundo ele,
quando a terra era periodicamente arada, sempre retirava muitas pontas bifaciais. Ainda possui
algumas, as quais tivemos oportunidade de fotografar. Elas apresentam matéria-prima e técnica
semelhantes as já anteriormente estudadas, vinculadas à Tradição Umbu.
Assim, na Área 3, mapeamos quatro sítios, sendo que três (75%) estavam assentados
no topo da colina e apenas um em meia-encosta (25%) (Gráfico 25); suas dimensões variaram
entre 200 (50%) e 300 m² (50%) (Grafico 27), tendo grau de conservação e densidade entre
média (50%) e ruim (50%) (Gráficos 26 e 28). Esses sítios apresentaram material lítico vinculado
à Tradição Umbu (Tabela 6).

UTM

0675542/6843823

0675890/6844067

0675943/6844286

0674103/6843153

Nome do
Topografia
Grau de
Dimensão
Material
(m²)
sítio
integridade
resgatado
SC-Pedras
Grandes–
Colina
Médio
200 Lítico
01
SC-Pedras
Grandes–
Meia-encosta médio
300 Lítico
02
SC-Pedras
Grandes–
Colina
Ruim
200 lítico
03
SC-Pedras
Grandes–
Colina
ruim
300 lítico
04
Tabela 6: Principais características dos sítios mapeados na Área 3.

Afiliação
Cultural

Densidade

Tradição
Umbu

Média

Tradição
Umbu

Baixa

Tradição
Umbu

Baixa

Tradição
Umbu

Média
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Mapa 15: Sítios arqueológicos mapeados na Área 3 – município de Pedras Grandes – SC. Adaptado de IBGE.
Folha Tubarão (SH-22-X-B-I-4-MI-2924-4). Organização dos dados: Deisi Scunderlick Eloy de Farias.
Digitalização e Arte Final: Henry Oscar Demathé, Edenir Baggio Perin.
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Gráfico 25: Implantação dos sítios arqueológicos mapeados na Área 3.
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Gráfico 26: Conservação dos sítios arqueológicos mapeados na Área 3.
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Gráfico 27: Dimensão dos sítios arqueológicos mapeados na Área 3.
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Gráfico 28: Densidade dos sítios arqueológicos mapeados na Área 3.
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7.3.4 Área 4

SC-SÃO MARTINHO-01 – Guido Michels - UTM: 6878915/0700253

Localizado às margens do rio Capivari e próximo à SC-438, que liga os municípios
de Armazém e São Martinho, esse sítio está implantado no topo de uma pequena colina, a 50 m
do rio Capivari (Mapa 16), longe da área de enchente, com área aproximada de 500 m² (Foto 34).
Atualmente o local é utilizado para o plantio de mandioca e cana-de-açúcar. Alterou-se a
propriedade com a construção de açudes, estradas e benfeitorias como galpões, casas e currais –
fatores que, certamente, provocaram a destruição de boa parte dele.
Na coleta de superfície, evidenciamos indústria lítica composta de pequenas lascas
com sinais de acabamento e retoque - características da indústria lascada, encontrada na região
(Gráfico 29). Artefatos brutos foram coletados pelo agricultor durante o trabalho no terreno.
Elementos como pontas de projéteis, amoladores, raspadores, mãos-de-pilão e lâminas de
machado também são periodicamente desenterrados pelo arado (Fotos 44 e 45). Apesar do
intenso trabalho agrícola, o sítio apresenta bom estado de conservação e continua profícuo no que
diz respeito à densidade de material periodicamente desenterrado. Grandes manchas pretas
demonstram a presença de fogueiras e muitos fragmentos de cerâmica, relacionados à Tradição
Tupiguarani, sugerem uma sobreposição de culturas. Esses dados, já ressaltados por Piazza
(1971) e Eble e Reis (1976) para a área de encosta catarinense, pedem uma revisão para o padrão
de assentamento estabelecido para os grupos guarani que ocuparam o estado de Santa Catarina.
Distante dois quilômetros da colina, há uma pequena cachoeira cercada por mata
nativa bastante preservada, com ocorrência do palmito (Euterpe edulis), vegetação comum nas
áreas de Floresta Ombrófila Densa. Essa cachoeira encontra-se numa vertente de média altitude
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com diversos afloramentos de granito e de arenito Botucatu. Não se constatou a ocorrência de
oficinas líticas ou algum marcador de território. Esse ponto foi definido como um possível local
ritual, localizado na coordenadas UTM: 6879124/0701146.

Quantidade de material líitico
coletado

Sítio SC-SM-01
35
30

Material lítico

25

Artefato
Lasca

20

Núcleo
15

Detrito

10

Artefato polido

5

Bloco natural

0
Tipologia do material lítico coletado

Gráfico 29: Coleta de superfície no sítio SC-SM-01 - Distribuição do material lítico por Forma Básica.

SC-SÃO MARTINHO-02 – Leopoldo Rocha – UTM: 6878000/0698115

Esse, com uma área aproximada de 300 m², está localizado a sudoeste da rodovia
estadual, numa pequena colina, distando 100 m do rio Capivari (Mapa 16). Pode ser facilmente
visualizado do SC-SÃO MARTINHO-01 e sugere uma continuidade ocupacional (Foto 33). Nele
detectamos diversas lascas em quartzo e calcedônia e fomos informados da ocorrência de pontas
bifaciais. Não foi encontrada nenhuma mancha de fogueira, ocorrendo também, fragmentos de
cerâmica da Tradição Tupiguarani. Seu grau de conservação é médio e densidade baixa, ainda
aparecendo algum vestígio na superfície. Não foi retirado nenhum material desse sítio.
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Mapa 16: Sítios arqueológicos mapeados na Área 4 – município de São Martinho – SC. Adaptado de IBGE.
Folha São Martinho (SH-22-XB-II-1). Organização dos dados: Deisi Scunderlick Eloy de Farias. Digitalização
e Arte Final: Henry Oscar Demathé, Edenir Baggio Perin.

7.3.5 Área 5

SC- ANGELINA-01 – Bento Diel – UTM: 6956490/698890

Está localizado numa área de lavoura, num patamar de vertente de média altitude,
formando um topo convexo, distante 1000 m do rio Garcia (Mapa 17). Não se percebeu nenhum
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afloramento rochoso no solo podzólico acinzentado, bastante propício à agricultura. O
proprietário informou já ter encontrado várias lascas e pontas de projétil enquanto arava a terra,
entretanto o sítio apresenta baixa densidade. Observamos a presença de lascas de quartzo e
calcedônia, as quais não foram coletadas. Em um perfil de estrada, tentamos evidenciar algum
tipo de estrutura, hipótese que não se confirmou. O sítio apresenta estado de conservação médio e
área aproximada de 200 m².

SC-ANGELINA-05 – Escola Agrícola – UTM: 6954310/699985

Esse sítio está implantado em terraço elevado na margem esquerda do rio Garcia,
longe das áreas de enchente (Mapa 17). Coberto por vegetação rasteira e solo bastante úmido,
esse terreno é pouco utilizado para cultivo. Apresenta área aproximada de 700 m², onde foi
construída, na parte mais alta da vertente, a escola agrícola, junto com galpões, açudes e áreas de
hortas (Fotos 35 e 36).
Realizamos caminhamentos e coletas de superfície, quando coletamos 189 peças
líticas (Tabela 7). Observamos que o sítio possui alta densidade arqueológica e está bastante
preservado, devendo, no futuro, ser escavado de forma sistemática.
Material lítico

Quartzo

Calcedônia

Basalto

Arenito
Silicificado

Outros

Matéria Prima
10
01
01
Artefato
139
14
04
Lasca
11
01
02
Núcleo
01
01
02
Detrito
02
Artefato Polido
Bloco Natural
Total
161
17
11
Tabela 7: Material lítico coletado no sítio SC-AN-05 – Distribuição do material lítico por matéria-prima.
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Mapa 17: Sítios arqueológicos mapeados na Área 5 – município de Angelina – SC. Adaptado de IBGE. Folha
Rancho Queimado (SG-22-Z-D-IV-2). Organização dos dados: Deisi Scunderlick Eloy de Farias. Digitalização
e Arte Final: Henry Oscar Demathé, Edenir Baggio Perin.

7.3.6 Área 6

SC-GRÃO PARÁ –01 – Augusto Gonçalves – UTM: 0673636/6884712

Localizado em um patamar de vertente suave, próximo à encosta da Serra Geral, esse
sítio, com área de aproximadamente 600 m² e distante 500 m de um pequeno córrego, está
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bastante perturbado pela ação agrícola (Mapa 18). Ali encontramos afloramentos de arenito
Botucatu e de granito. Diversas lascas de quartzo e calcedônia estão espalhadas pelo terreno
demonstrando a alta densidade de material arqueológico. Foram coletadas 187 peças (Tabela 8).
Segundo relato do proprietário, no terreno foram encontrados alguns “buracos de bugre”, locais
de moradia dos índios que ele havia tapado com pedras e terra para impedir que os animais
caíssem. Caminhamos por toda a propriedade e não identificamos nenhum sinal dessas estruturas
(Foto 37).

Material lítico

Quartzo

Calcedônia

Basalto

Arenito
Silicificado

Outros

Matéria Prima
02
Artefato
110
16
05
Lasca
25
01
01
Núcleo
13
04
02
Detrito
02
Artefato Polido
06
Bloco Natural
Total
148
21
18
Tabela 8: Material lítico coletado no sítio SC-Grão Pará-01 – Distribuição do material lítico por matériaprima.

SC-GRÃO PARÁ –02 – Augusto Gonçalves – UTM: 0673394/6884965

Implantado nas proximidades do anterior, também se encontra num patamar de
vertente suave, arada para plantio de fumo (Mapa 18). Nele foram coletadas 74 peças líticas
vinculadas à Tradição Umbu (Tabela 9). Foi catalogado como um sítio de média densidade, que
deverá ser melhor explorado futuramente, pois esse espaço sugere uma ocupação humana efetiva.
Distante 1000 de um pequeno córrego, o sítio está bem preservado, apesar da intensa atividade
agrícola, em área aproximada de 500 m² (Foto 38).
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Material lítico

Quartzo

Calcedônia

Basalto

Arenito
Silicificado

Outros

Matéria Prima
Artefato
60
03
02
Lasca
01
Núcleo
02
02
02
Detrito
Artefato Polido
02
Bloco Natural
Total
63
02
03
06
Tabela 9: Material lítico coletado no sítio SC-Grão Pará-02 – Distribuição do material lítico por matériaprima.

SC-GRÃO PARÁ –03 – Genésio Perin – UTM: 0672199/6884615

Possui aproximadamente 100 m², está localizado no centro da cidade de Grão Pará,
sob uma casa e um pequeno pomar, num patamar de vertente suave às margens do rio Braço
Esquerdo (Mapa 18). Por estar situado num local bastante alterado pelos grupos contemporâneos,
não foi possível visualizar nenhum artefato ou vestígio da indústria lítica. Entretanto, o
proprietário do terreno mostrou-nos algumas pontas bifaciais, encontradas, segundo ele, quando
construiu sua moradia. Devido à ocupação intensa, está basicamente destruído, com baixa
densidade, tendo-se a possibilidade de observar algum vestígio apenas com intervenção em subsuperfície. Diante disso, não foi possível avaliar sua indústria lítica.

SC-GRÃO PARÁ –04 – Celso Souza – UTM: 0664597/6883628

Inserido sobre um terraço antigo, às margens do rio Braço Esquerdo, afluente do
Braço do Norte, com área aproximada de 200 m², esse sítio está situado na comunidade de São
Camilo, em uma região próxima à escarpa da Serra Geral com altitudes em torno de 100 a 400 m
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(Mapa 19). Atualmente, o espaço está ocupado por uma casa e o terreno, terraplenado para
construção de uma estrada, prejudicou bastante a área do sítio, ao qual atribuímos um grau de
conservação médio, pois possui áreas periféricas que não sofreram alterações significativas.
Algumas poucas peças líticas foram coletadas, dentre elas uma ponta de projétil no meio da
estrada, o que pode indicar densidade significativa. O material lítico, confeccionado em quartzo e
calcedônia, provavelmente retirado de seixos, abundantes no leito do rio, é característico da
indústria lítica atribuída a caçadores-coletores da encosta.

Material lítico

Quartzo

Calcedônia

Basalto

Arenito
Silicificado

Outros

Matéria Prima
01
Artefato
06
Lasca
04
Núcleo
10
04
Detrito
Artefato Polido
01
Bloco Natural
Total
14
11
01
Tabela 10: Material lítico coletado no sítio SC-Grão Pará-04 – Distribuição do material lítico por matériaprima.

SC-GRÃO PARÁ –05 – Nadir de Oliveira Souza – UTM: 0664229/6883732

Está situado em uma várzea, à margem direita do rio Braço Esquerdo (Foto 40), cujo
curso apresenta-se contornado por um grande paredão de arenito (Mapa 19). O solo, arenoargiloso, apresenta afloramentos de arenito. Sobre ele estão assentados galpão, casa, estábulos,
chiqueiros, galinheiros e sua porção mais visível está sobre uma área de pomar e de pastagem
(Foto 39). A proprietária mostrou-nos alguns artefatos, retirados no momento do plantio,
informando que no passado, sempre que se arava a terra, muitas peças eram coletadas (Foto 46).

246

Atualmente, parte do terreno está sendo utilizada para pastagem, o que diminuiu a quantidade de
achados, mas ainda hoje, quando prepara-se canteiros para a horta, peças líticas afloram (Tabela
11). Esse sítio, de aproximadamente 500 m², apresenta média densidade e está bem conservado,
podendo ser futuramente pesquisado.

Material lítico

Quartzo

Calcedônia

Basalto

Arenito
Silicificado

Outros

Matéria Prima
Artefato
50
29
Lasca
01
Núcleo
01
02
Detrito
Artefato Polido
Bloco Natural
Total
51
29
01
02
Tabela 11: Material lítico coletado no sítio SC-Grão Pará-05 – Distribuição do material lítico por matériaprima.

A Área 6, no município de Grão Pará, apresentou cinco sítios líticos a céu aberto
(Mapas 17 e 18). Desses, 60% estão em área de várzea e 40% em topo de colina (Gráfico 30). O
grau de integridade apresentado é médio (80%) (Gráfico 31), e as dimensões variam entre 100 m²
(20%) e 600 m² (20%), sendo que dois sítios apresentam 500 m² de área (40%) (Gráfico 32); um
sítio apresenta baixa densidade (20%), dois média (40%) e os dois restantes alta (40%) (Gráfico
33). Todos eles apresentaram materiais líticos vinculados à Tradição Umbu (Tabela 12).
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Gráfico 30: Implantação dos sítios arqueológicos mapeados na Área 6.
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Gráfico 31: Conservação dos sítios arqueológicos mapeados na Área 6.
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Dimensão dos sítios Área 6
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Gráfico 32: Dimensão dos sítios arqueológicos mapeados na Área 6.
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Gráfico 33: Densidade dos sítios arqueológicos mapeados na Área 6.
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Mapa 18: Sítios arqueológicos mapeados na Área 6 – município de Grão Pará – SC. Adaptado de IBGE. Folha
Aiurê (SH-22-X-B-I-1). Organização dos dados: Deisi Scunderlick Eloy de Farias. Digitalização e Arte Final:
Henry Oscar Demathé, Edenir Baggio Perin.
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Mapa 19: Sítios arqueológicos mapeados na Área 6 – município de Grão Pará – SC. Adaptado de IBGE. Folha
Aiurê (SH-22-X-B-I-1). Organização dos dados: Deisi Scunderlick Eloy de Farias. Digitalização e Arte Final:
Henry Oscar Demathé, Edenir Baggio Perin.
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UTM

0673636/6884712

0673394/6884965

0675199/6880615

0664597/6883628

0664229/6883732

Nome
do sítio
SCGrão
Pará-01
SCGrão
Pará-02
SCGrão
Pará-03
SCGrão
Pará-04
SCGrão
Pará-05

Topografia

Grau de
integridade

Dimensão
(m²)

Material
resgatado

Afiliação
Cultural

Densidade

Colina

Médio

600

lítico

Tradição
Umbu

Alta

Colina

Médio

500

lítico

Tradição
Umbu

Média

Várzea

Ruim

100

lítico

Tradição
Umbu

Baixa

Várzea

Médio

200

lítico

Tradição
Umbu

Média

Várzea

Médio

500

lítico

Tradição
Umbu

Alta

Tabela 12: Principais características dos sítios mapeados na Área 6.

7.4 Outros sítios mapeados

Objetivando encontrar mais dados referentes à ocupação de encosta, realizamos
extensa pesquisa bibliográfica em publicações e relatórios científicos referentes à arqueologia
de salvamento, realizada na área em estudo. Poucos foram os trabalhos localizados, dentre os
quais consideramos mais significativos os relatórios técnicos do gasoduto Brasil-Bolívia,
Serra do Tabuleiro e da PCH Capivari, disponibilizados pela 11a SR IPHAN e pelo NEPI –
Núcleo de Estudos e Pesquisas Indígenas da UFSC. Outro trabalho que mapeou alguns sítios
no município de Orleans foi uma monografia de conclusão do Curso de História da UNISUL
de Tubarão - SC. Talvez existam mais trabalhos não publicados, uma vez que na Biblioteca
do IPHAN, de onde resgatamos os relatórios, e nas universidades locais não há notícias de
nenhuma outra pesquisa envolvendo encosta e sítios líticos.
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7.4.1 Sítios arqueológicos no município de Orleans

A pesquisa desenvolvida por Baggio (2004) objetivou resgatar os vestígios
materiais deixados pelos grupos indígenas em Orleans - SC. Para isso, organizou-se um
levantamento de sítios arqueológicos no rio das Furnas, a fim de compreender a relação da
população local com o patrimônio arqueológico. O tipo de pesquisa realizada foi de campo,
de caráter descritivo, não havendo nenhuma intervenção de sub-superfície. Esse levantamento
superficial não apontou dados importantes no que diz respeito ao padrão de assentamento e
tecnologia do grupo. Entretanto, podemos, através dele, ressaltar o espaço ocupado pelos
grupos e apresentar mais dados para a ocupação da área de encosta em Santa Catarina.
Os sítios localizados no município de Orleans inserim-se na paisagem do Vale do
Rio das Furnas, na bacia hidrográfica do rio Tubarão. Segundo Baggio (2004:67), foram
mapeados 45 sítios arqueológicos (Tabela 13) dos quais quarenta e quatro são atribuídos à
Tradição Umbu. O estudo buscou responder questões referentes à preservação e
conhecimento dos sítios arqueológicos pela comunidade. Com apoio nas fichas do Cadastro
Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA-IPHAN), encontramos respostas para alguns pontos
como localização do grupo e tecnologia.
O padrão tecnológico, encontrado para os quarenta e quatro sítios mapeados
relacionados à Tradição Umbu, não estava ali detalhado, mas no anexo XI foi apresentado o
relatório onde se comenta a presença de lascas e pontas de projétil sobre áreas de refugo,
estruturas de lascamento e manchas pretas. O material lascado foi confeccionado sobre
quartzo leitoso e basalto. Localizou-se também material lítico polido como mão-de-pilão,
quebra-coquinhos e outros (Baggio, 2004:104).
Quanto à localização, observamos que os sítios ocupavam as pequenas elevações,
nas confluências dos rios, longe das áreas de enchente. Dados têm mostrado que as áreas
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menos acidentadas da região de encosta foram amplamente habitadas. Os sítios foram todos
mapeados em terras atualmente em posse de agricultores. No período pré-colonial, essa região
estava totalmente coberta pela Floresta Ombrófila Densa, que oferecia ao grupo importantes
espécies que serviam para alimentação, produção de artefatos, de tintas e uso medicinal.

Sítios
SC-OR-RF-01
SC-OR-RF-02
SC-OR-RF-03
SC-OR-RF-04
SC-OR-RF-05
SC-OR-RF-06
SC-OR-RF-07
SC-OR-RF-08
SC-OR-RF-09
SC-OR-RF-10
SC-OR-RF-11
SC-OR-RF-12
SC-OR-RF-13
SC-OR-RF-14
SC-OR-RF-15
SC-OR-RF-16
SC-OR-RF-17
SC-OR-RF-18
SC-OR-RF-19
SC-OR-RF-20
SC-OR-RF-21
SC-OR-RF-22
SC-OR-RF-23
SC-OR-RF-24
SC-OR-RF-25
SC-OR-RF-26
SC-OR-RF-27
SC-OR-RF-28
SC-OR-RF-29
SC-OR-RF-30
SC-OR-RF-31
SC-OR-RF-32
SC-OR-RF-33
SC-OR-RF-34
SC-OR-RF-35
SC-OR-RF-36

Altitude
461
412
408
403
423
360
198
244
278
347
277
314
314
429
380
449
438
396
444
401
369
363
319
387
347
332
321
324
306
442
429
314
310
315
285
305

Área (m²)
2000
500
1000
700
1000
500
800
1000
1000
1000
700
1500
1500
500
800
500
1000
600
800
500
400
800
500
1000
600
500
62,8
800
400
38,46
26,6
800
45,33
39,25
500
500

Latitude
28°16’35.3’’
28°16’35.0’’
28°16’09.5’’
28°16’22.0’’
28°16’19.7’’
28°16’16.1’’
28°16’35.3’’
28°17’16.4’’
28°17’16.4’’
28°16’58.3’’
28°16’23.8’’
28°17’09.5’’
28°17’11.2’’
28°15’53.6’’
28°16’54.3’’
28°17’29.3’’
28°17’12.8’’
28°17’08.2’’
28°16’30.1’’
28°15’45.0’’
28°17’00.2’’
28°17’01.5’’
28°16’50.5’’
28°16’19.2’’
28°16’22.8’’
28°17’13.1’’
28°16’27.8’’
28°16’25.4’’
28°16’35.8’’
28°16’17.6’’
28°16’16.5’’
28°17’00.6’’
28°17’08.2’’
28°16’59.0’’
28°16’48.9’’
28°16’32.4’’

Longitude
49°16’09.1’’
49°15’03.1’’
49°14’01.9’’
49°14’34.5’’
49°14’26.5’’
49°13’44.3’’
49°16’09.1’’
49°13’02.6’’
49°13’02.6’’
49°12’15.4’’
49°12’21.3’’
49°13’25.9’’
49°13’28.3’’
49°13’50.6’’
49°14’41.7’’
49°14’51.9’’
49°15’12.7’’
49°14’34.2’’
49°16’18.3’’
49°15’25.9’’
49°13’51.2’’
49°12’48.4’’
49°13’47.9’’
49°14’53.0’’
49°13’36.7’’
49°13’56.2’’
49°13’20.3’’
49°13’22.2’’
49°13’20.5’’
49°13’15.3’’
49°13’16.3’’
49°13’20.3’’
49°13’23.3’’
49°13’21.9’’
49°13’30.3’’
49°13’33.4’’
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SC-OR-RF-37
SC-OR-RF-38
SC-OR-RF-39
SC-OR-RF-40
SC-OR-RF-41
SC-OR-RF-42
SC-OR-RF-43
SC-OR-RF-44
SC-OR-RF-45

321
408
389
385
371
369
388
411
479

800
1000
1000
1000
32,97
1000
1500
800
700

28°16’47.4’’
28°16’09.5’’
28°16’54.1’’
28°17’02.9’’
28°16’53.7’’
28°16’50.0’’
28°16’53.3’’
28°17’22.0’’
28°17’32.9’’

49°14’07.5’’
49°14’01.9’’
49°14’17.5’’
49°14’28.2’’
49°14’31.3’’
49°14’41.3’’
49°14’44.2’’
49°15’02.4’’
49°15’11.3’’

Tabela 13: Localização e dimensão dos sítios mapeados no município de Orleans – SC. Adaptado de
Baggio (2004:93).

7.4.2 Relatório Gasbol – sítios mapeados na área de implantação do gasoduto BrasilBolívia – Trecho Sul

A pesquisa arqueológica realizada por Scatamacchia (1999) no Estado de Santa
Catarina para a implantação do gasoduto Brasil-Bolívia atestou a presença de sítios
arqueológicos em áreas pouco pesquisadas (Tabela 14). Nesse Estado, o gasoduto teve seu
trajeto no interior, onde percorreu terras baixas, em várzeas dos grandes rios e vértices dos
espigões das serras. A metodologia utilizada pela pesquisadora e equipe, na fase de
levantamento, foi a análise superficial do trecho a ser impactado, de cortes estratigráficos já
existentes nos terrenos e coletas de superfície. Já na fase de salvamento, realizaram-se coletas
de superfície e sondagens na área dos sítios. A maioria dos dados foi obtida através da
informação oral. Muitos moradores possuíam pontas de projéteis e artefatos polidos; alguns
fotografados e outros doados para posterior análise em laboratório.
Esses dados foram corroborados pela pesquisa de campo. Scatamacchia (1999)
indica que vestígios líticos como pontas de projéteis são comuns nas áreas de encostas, desde
o município de Canelinhas até o sul, envolvendo Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas,
Siderópolis, Urussanga, São Martinho, Tubarão, Pedras Grandes e Timbé do Sul (Tabela 14).
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Nos relatórios de levantamento, pesquisados na 11a SR IPHAN – SC,
constatamos que a pesquisadora e sua equipe percorreram o Estado desde a divisa do Paraná
até a divisa com o Rio Grande do Sul. Nesse trecho foram realizadas entrevistas com
moradores antigos, análise de superfície, avaliação estratigráfica de cortes em estradas; o
material lítico, de posse da comunidade, foi desenhado e fotografado.

Km GASBOL
163

Coordenadas
UTM
703772/7045200

Não indicado

700808/7037749

170-175

Localidade

Município

Informação
Arqueológica
Sinalização
Rupestre
Ponta de projétil

Primeiro Braço

Não indicado
Não indicado

699648/7037020

Rio
Braço
Francês
Não indicado

219-221
227
228,5
231

713771/6997950
715687/6993177
716265/6991047
718321/6989624

Limeira Alta
Gabiroba
Vila Nova
Não indicado

263
10
30

728290/6967528
72200/6951600
711484/6938134

Sítio Velho
Rio Canudos
Não indicado

40

Não indicado

45-46
51
52-53

700000/6929700
699300/6928500
Não indicado

Santa
Isabel/Rio dos
Bugres
Rio dos Cedros
Rio dos Cedros
Rio Novo

Não indicado
Canelinha
Canelinha
Canelinha divisa
Tijucas
Não indicado
Não indicado
Santo
Amaro
Imperatriz
Águas Mornas

Não indicado
Não indicado
Não indicado

58
70-72
80

700179/6918520
Não indicado
702300/6903600

Não indicado
Rio do Poncho
Santo Antonio

Não indicado
Não indicado
Não indicado

Não indicado
90
93

701030/6900679
698931/6892389
Não indicado

Santa Maria
Não indicado
Terreno
do
Silvestre

Não indicado
Não indicado
Não indicado

142
144-147
155-156

682800/6848300
Não indicado
Não indicado

Alto Pedrinha
Não indicado
Não indicado

Não indicado
Pedras Grandes/Tubarão
Não indicado

161

Não indicado

Não indicado

Urussanga

Não indicado

com

Acampamento
indígena
Não indicado
Não indicado
Ponta de projétil
Ponta de projétil

da

Ponta de projétil
Ponta de projétil
Ponta de projétil
Não indicado

Não indicado
Mancha preta
Sepultura
indígena
Não indicado
Ponta de projétil
Ponta de projétil
e enterramento
Não indicado
Não indicado
Artefato
cerâmico e ponta
de projétil
Artefatos líticos
Pontas de Projétil
Cerâmica e ponta
de projétil
Ponta de projétil
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168

663500/6843800

173
5-10

Não indicado
651142/6832381

14-20
Não indicado

648500/6831000
643672/6828246

70-85

Não indicado

Rio
Caeté
Baixo
Rio Caeté Alto
São Martinho
Serraria
Rio do Cedro
Médio/Vila
Santo Antonio
Não indicado

Não indicado

Não indicado

Urussanga/Siderópolis
Não indicado
Não indicado
Morro Redondo

Não indicado
Pontas de projétil
e acampamentos
Não indicado
Ponta de projétil

Não indicado

Não indicado

Tabela 14: Dados dos sítios arqueológicos mapeados por Scatamacchia e equipe (1998-1999). Adaptado de
Scatamacchia (1999).

Dos locais apontados por Scatamacchia (1999) para salvamento arqueológico,
tivemos acesso apenas às sondagens realizadas nos municípios de Canelinha e Brusque.
Topografia, distância de cursos d’água, grau de integridade, material coletado, e outros dados
foram mencionados (Tabela 15). Não há referências a datações C14 nem às demais análises
laboratoriais do material coletado.

Nome do
sítio
GXI
227/228
GXI 231
GXI-V223/224
GXI –V226

Coordenadas
UTM
715687/6993584

Gabiroba

Canelinha

Distância
da água
50 m

Não indicado

Não indicado

Canelinha

70 m

6996300/715700

Serra
do
Moura
Não indicado

Brusque

100 m

Brusque

Não
indicado

6994714/715643

Localidade

Município

Topografia
Meia
encosta
Meia
encosta
Topo
colina
Meia
encosta

Grau de
integridade
Baixa
Baixa

de

Média
Média

Tabela 15: Dados dos sítios arqueológicos pesquisados por Scatamacchia e equipe (1999). Adaptado de
Scatamacchia (1999).

As intervenções feitas nos quatro sítios, acima mencionados, revelaram a
presença de material arqueológico em áreas montanhosas e serra, classificados como
pertencentes à Tradição Umbu (Tabela 16).
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Nome do
sítio
GXI
227/228

Coordenadas
UTM
715687/6993584

Localidade
Gabiroba

Canelinha

Fatores de
Destruição
Agricultura

GXI 231

Não indicado

Não indicado

Canelinha

Agricultura

GXI-V223/224

6996300/715700

Serra
Moura

Brusque

Agricultura

GXI –V226

6994714/715643

Não indicado

Brusque

Agricultura

do

Município

Material
resgatado
Pontas
de
projétil
e
lascas
Lascas em
quartzo
Ponta
de
projétil,
material
lítico
lascado
e
lâmina
de
machado
polido
Lascas
e
material
lítico
lascado.

Afiliação
Cultural
Tradição
Umbu
Tradição
Umbu
Tradição
Umbu

Tradição
Umbu

Tabela 16: Dados dos sítios arqueológicos pesquisados por Scatamacchia e equipe (1999). Adaptado de
Scatamacchia (1999).

O referido relatório não apresentou dados suficientes para a elaboração de um
parecer sobre o padrão de assentamento do grupo. Com referência a aspectos tecnológicos,
observou-se que os artefatos, grosso modo, mantêm o padrão cultural estabelecido para a
Tradição Umbu no Estado de Santa Catarina. Essa é uma análise superficial, já que não
tivemos contato com o material nem com o resultado das análises tecno-tipológicas. Quanto à
localização, confirmou-se a ocupação de encosta da Serra Geral por grupos que escolhiam as
regiões de meia encosta, próximas aos pequenos cursos de água e distantes dos rios maiores.
Tais dados, apesar de insuficientes – em alguns casos, imprecisos – forneceram
uma pequena visão do espaço ocupado por grupos pré-coloniais na região da encosta
catarinense.

7.4.3 Relatório de salvamento arqueológico na área de implantação da PCH Capivari

Esse projeto realizou-se na área de impacto direto e indireto da construção da
Pequena Central Hidroelétrica do Rio Capivari, afluente do Tubarão, coordenado por De Masi
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(2003). O local do empreendimento situa-se cerca de 10 km ao norte da sede municipal de
São Martinho, nas coordenadas 28o07´S e 48° 58’O, com altitude de 175m. As áreas a serem
inundadas pertencem aos municípios de São Martinho e São Bonifácio.
A geomorfologia local é caracterizada predominantemente por colinas e morros de
encostas com inclinação acentuada. Em algumas drenagens de maior porte, como o Rio Capivari
ao longo de seu curso, encontram-se patamares nas margens dos rios com superfícies planas. Essas
grandes extensões planas foram formadas pelo encaixe do rio no vale durante a sua evolução
geomorfológica e atualmente são utilizadas para a agricultura (De Masi, 2003:14). Os sítios
mapeados não tiveram sua topografia identificada nem as distâncias estabelecidas entre eles e os
principais cursos d’água. Esses dados estão, possivelmente, nas fichas do Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos – CNSA – do IPHAN, entretanto, não constavam do relatório. A metodologia
utilizada pelo pesquisador constituiu-se de entrevistas com os proprietários dos terrenos a serem
atingidos (a fim de identificar ocorrência de artefatos indígenas em suas propriedades) e
caminhamentos nas áreas com alta visibilidade (preparadas para plantio, nos locais de impacto
direto do empreendimento e tradagens de 25 em 25 metros). Foram encontrados dois tipos de sítios
arqueológicos: líticos, com pontas de projétil (13) e lito-cerâmicos guarani (03) (Mapa 20). A
metodologia de salvamento, utilizada por De Masi e equipe (2003), seguiu os seguintes passos: a)
escolha aleatória de quadrículas de 1m² na plotagem do sítio; b) confecção de croqui esquemático
da quadrícula escavada; c) escavação em níveis artificiais de 10 cm; d) preenchimento de fichas de
campo e acondicionamento do material resgatado (De Masi, 2003:21). Os sítios mapeados e salvos
foram os identificados na área de impacto direto do empreendimento. Destacaremos apenas os
sítios líticos relacionados à Tradição Umbu, sendo que apenas os sítios SC-SM-2 e SC-SM-6
foram escavados pelo pesquisador e sua equipe (Tabela 17).
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Nome do
sítio
SC-SM01
SC-SM02
SC-SM06
SC-SM07

Coordenadas
UTM
Não indicado

Proprietário

Município

José Wienes

São Martinho

Não indicado

Wolnei Eing

São Martinho

Não indicado

Sebastião Preis

São Martinho

Não indicado

Bruno Matihas
Erhardt

São Martinho

SC-SM09
SC-SM10
SC-SM11
SC-SM14
SC-SM15
SC-SM16

Não indicado

Pedro Steiner

São Martinho

Não indicado

Não indicado

São Martinho

Não indicado

Não indicado

São Martinho

Não indicado

Salvador Santos

São Martinho

Não indicado

Não indicado

São Martinho

Não indicado

Não indicado

São Martinho

SC-SB01
SC-SB02
SC-SB03

Não indicado

Dalto Buss

Não indicado
Não indicado

Material
resgatado
Lascas
de
quartzo
Lascas
Pontas
de
projétil
Lascas
e
pontas
de
projétil
Material lítico
Pontas
de
projétil
Pontas
de
projétil
Pontas
de
projétil
Material litico

Afiliação cultural
Tradição Umbu
Tradição Umbu
Tradição Umbu
Tradição Umbu

Tradição Umbu
Tradição Umbu
Tradição Umbu
Tradição Umbu
Tradição Umbu
Tradição Umbu

São Bonifácio

Lítico
com
pontas
de
projétil
Material lítico

Dorival Hawerot

São Bonifácio

Material lítico

Tradição Umbu

Wendolino Petri

São Bonifácio

Material lítico

Tradição Umbu

Tradição Umbu

Tabela 17: Dados dos sítios arqueológicos pesquisados na região de São Martinho. Adaptado de De Masi
(2003).

As análises laboratoriais do material lítico dos sítios SC-SM-02 e SC-SM-06,
escavados e dos demais sítios líticos que sofreram apenas coletas de superfície, ocorreram sob
uma perspectiva funcional, objetivando definir a cadeia operatória e, conseqüêntemente, a
variabilidade artefatual que darão condições de definir a função dos sítios arqueológicos
pesquisados (De Masi, 2003:66).
Foram analisados 903 artefatos líticos; destes, 828 (92,3 %) são lascas; outros
tipos são menos representativos (7,8%): fragmento de machado polido (1) 0,1%; núcleos (8)
0,8%;

fragmentos de núcleos (4) 0,4%; fragmentos (9) 1%; lascas com retoque
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Mapa 20: Mapa de localização dos principais sítios mapeados nos municípios de São Martinho e São
Bonifácio – SC. Fonte: De Masi, 2003:25.
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unifacial (1) 0,1%; lascas com retoque denticulado (1) 0,1%; lascas de redução de biface (3)
0,3%; bifaces (pré-formas) (11) 1,2%; fragmentos de bifaces (pré-formas) (11)1,2%; bifaces
(pontas de projétil) (22) 2,6% (De Masi, 2003:68).
A metodologia para a análise do material lítico baseou-se nos seguintes critérios:
a) Os artefatos líticos foram lavados e numerados;
b) Separados por tamanho através de peneiras em quatro grupos: >3cm, >2cm, >0,5cm e
>0,2cm;
c) Divididos em dois grandes grupos: com córtex e sem córtex;
d) Separadas as matérias-primas;
e) Tipologia dos artefatos com o objetivo de definir a cadeia operatória na produção de
artefatos líticos.
A definição desse material deu-se da seguinte maneira:
a) Núcleos e fragmentos de núcleos foram definidos como tipos classificatórios do
primeiro estágio na produção de artefatos;
b) As lascas foram caracterizadas conforme as condições das peças, isto é, inteiras,
fragmentos distais, fragmentos mesiais e fragmentos proximais;
c) Cada grupo de lascas foi subdividido em dois subgrupos com poucas cicatrizes de
lascamento (1 a 3) e muitas cicatrizes (+3);
d) Identificação de outro grupo de artefatos com presença de retoques nos gumes das
lascas e fragmentos de lascas;
e) Pontas de projétil e pré-formas foram diferenciadas pelo tamanho dos artefatos e pela
morfologia dos mesmos;
f) Definição de um grupo de fragmento de artefato polido. (De Masi, 2003:67).
Os dados levantados apresentaram os seguintes resultados: a matéria-prima
utilizada foi predominantemente o quartzo leitoso (443 peças – 49% da coleção), seguido da
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sílica micro-cristalina, quartzito e basaltóides. A indústria lítica é caracterizada pela produção
de lascas cujos tamanhos variam entre 0,5 e 2 cm; quanto à produção de pontas bifaciais,
essas não apresentam um volume significativo (são apenas 5% do total das peças). A cadeia
operatória construída com esses dados foi definida a partir da utilização dos núcleos que
geraram: a) fragmentos, fragmentos de núcleos e lascas; as lascas, por sua vez deram origem
a: b) lascas com retoque e lascas com retoque bifacial alternado; essas últimas geraram os
bifaces - pré-formas, que por sua vez originaram as bifaces - pontas de projétil, os fragmentos
de bifaces e as lascas de redução de bifaces (De Masi, 2003:94).
Pela análise do material e a localização dos sítios líticos pode-se estabelecer um
padrão de assentamento para o grupo. De Masi e equipe (2003:148) percorreram o curso
médio e superior do rio Capivari, encontrando assentamentos apenas no curso superior,
próximo às nascentes. A indústria lítica, caracterizada por lascas, indicaria uma
especialização, sugerindo sítios de atividades específicas, possivelmente acampamentos de
caça. O modelo etnohistórico, utilizado por De Masi (2003), apóia-se no modelo Xokleng
proposto por Lavina (1994), onde o grupo apresenta-se como caçador-coletor sem cultivo e
nômade em função das condições ecológicas do ambiente de encosta. Para o pesquisador, ele
adotava um modelo de transitoriedade pendular, circulando no período da primavera e verão
nas encostas, quando desenvolviam acampamentos pequenos e pouco estáveis e, no outono e
inverno, na Mata de Araucária, cujos acampamentos eram mais duradouros em virtude da
coleta do pinhão e concentração de fauna.

7.4.4 Relatório Parque Estadual da Serra do Tabuleiro – aspectos culturais e sociais

Esse relatório foi elaborado por uma equipe do Departamento de Pós-graduação
em Ciências Sociais - UFSC, coordenado pelo Prof. Silvio Coelho dos Santos, em virtude do
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convênio de cooperação com a Fundação de Tecnologia e Meio Ambiente – FATMA para
realizar um levantamento do patrimônio cultural na área do Parque Estadual da Serra do
Tabuleiro, que visava um plano diretor do parque, recém-criado pelo governo de Santa
Catarina.
Como o relatório possui amplitude relacionada com o projeto, enfocamos nossa
pesquisa apenas nos aspectos culturais, contemplados no volume I, onde foram destacados os
seguintes itens: patrimônio arqueológico; indígenas não contactados; história da região;
patrimônio arquitetônico e folclore regional. O texto produzido sobre o patrimônio préhistórico foi de responsabilidade de Alroino B. Eble e Maria José Reis.
Para a realização desse trabalho, os pesquisadores optaram por um enfoque
regional que funciona por redução e compartimentação espacial. Assim, a área do parque foi
dividida em duas zonas – Zona I – Litoral e Zona II – Interior. A Zona I abrangeu os
municípios de Palhoça, Paulo Lopes e Garopaba e a Zona II, os municípios de Santo Amaro,
São Bonifácio, Águas Mornas, São Martinho e Imaruí. O procedimento técnico utilizado foi a
busca de informações com os moradores das regiões pesquisadas, para se saber a localização
dos vestígios arqueológicos e coleta de outros dados registrados em ficha própria. Os
entrevistados habitavam ao longo das estradas gerais desses municípios, cuja prioridade foram
os habitantes mais antigos. Os dados coletados nas entrevistas foram orientados pela
abordagem da ecologia cultural, que, segundo os autores, “...leva em consideração que o
material informativo sobre populações pré-históricas e seu comportamento sócio-cultural
compõe-se, além das características dos sítios e dos artefatos ali encontrados, de informações
ecológicas que servem de substrato para a efetiva compreensão do funcionamento da
dinâmica social e cultural.” (Eble e Reis, 1976:15). Tal abordagem possibilitou o
aparecimento de quadros representativos dos modelos econômicos, inferidos de uma análise
funcional-estrutural do material coletado e correlacionados as informações sobre o ambiente.
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As pesquisas feitas na área de encosta envolvem a Zona II. Ali foram localizados
quarenta e quatro sítios arqueológicos (Tabela 18). Desses, apenas dois apresentaram material
cerâmico pertencente à Tradição Tupiguarani. Os sítios líticos registrados possuíam
dimensões que variavam de 3 a 5 metros de diâmetro, raramente ultrapassando 30 cm de
profundidade. Os locais de afloramento encontravam-se, de modo geral, isolados; em certos
casos, associados entre duas a cinco manchas, distanciando-se estas no máximo 50 m uma
com relação a outra. O material lítico coletado pelos pesquisadores foi assim relacionado:
batedores, raspadores, pequenas facas e grande quantidade de pontas de projétil em sílex e
quartzo. Esses assentamentos apresentavam-se nas várzeas ou elevações suaves, não
associados a manchas pretas. Todas essas características – ausência de cerâmica, pacote
estratigráfico pequeno e ausência de outro tipo de artefato que indicasse a prática da
agricultura – fizeram com que os pesquisadores definissem um modelo caçador-coletor
associado a um nomadismo sazonal.
Nome do sítio

Nome do
proprietário

Município

Material
resgatado

SC-PEST-29
SC-PEST-30

Martino Rohling
Gabriel Boehs

São Bonifácio
São Bonifácio

Lítico
Lítico

SC-PEST-31*
SC-PEST-32*

Augostinho Nack
Adelino Mayer

São Bonifácio
São Bonifácio

SC-PEST-33*

Itília Küel
Heinzel
Baldoino
Defraing
Alfredo Petersen

SC-PEST-34*
SC-PEST-35*
SC-PEST-36*
SC-PEST-37
SC-PEST-38
SC-PEST-39
SC-PEST-40
SC-PEST-41
SC-PEST-42

Silvestre
Schneider
Lino Wener
Teobaldo Ern
Guilherme
Berkenbrock
João Rohling
Armando Petry
Armando Petry

Descrição do
sítio

Lítico
Lítico

Dimensão
(Diam. X
prof.)
3 m X 30 cm
3a4m
diâmetro.
4 m diâmetro
3 m X 100 cm

São Bonifácio

Lítico

5 m X 20 cm

Mancha preta

São Bonifácio

Lítico

4 m X 40 cm

Mancha preta

São Bonifácio

4 m X 30 cm

Mancha preta

São Bonifácio

Não
informado
Lítico

5 m X 20 cm

Mancha preta

São Bonifácio
São Bonifácio
São Bonifácio

Lítico
Lítico
Lítico

4 m diam.
4 a 5 m diam.
4 m diam.

Mancha preta
Mancha preta
Mancha preta

São Bonifácio
São Bonifácio
São Bonifácio

Lítico
Lítico
Lítico

60 cm prof.
Não informado
60 cm prof.

Mancha preta
Mancha preta
Mancha preta

Mancha preta
Mancha preta
Mancha preta
Mancha preta
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SC-PEST-43

Alberto Rohling
(D. Rosalina)

São Bonifácio

Lítico

Não informado

Mancha preta

SC-PEST-44

Alberto Rohling

São Bonifácio

Lítico

Não informado

Mancha preta

SC-PEST-45

Marcos Shnem

São Bonifácio

200 m²

Mancha preta

SC-PEST-46

Marcos Shnem

São Bonifácio

Lítico e
cerâmico
Lítico

500 m²

Mancha preta

SC-PEST-47

Marcos Shnem

São Bonifácio

Cerâmico

3 a 4 m diam.

SC-PEST-48

Simão Buss

São Bonifácio

Sem
material

SC-PEST-49

Fredolino Preuss

São Martinho

Mancha preta

SC-PEST-50
SC-PEST-51

Simão Sehe
José Hoerps

São Martinho
São Martinho

3 a 4 m diam.
200 m²

Mancha preta
Mancha preta

SC-PEST-52
SC-PEST-53
SC-PEST-54

Luiz Helmann
José Prech
Balduino Feuser

São Martinho
São Martinho
São Martinho

5 m diam.
4 a 5 m diam.
Não informado

Mancha preta
Mancha preta
Não informado

SC-PEST-55

Sebastião Feuser

São Martinho

5 m diam.

Mancha preta

SC-PEST-56

São Martinho

Não informado

Mancha preta

6 m X 50 cm
3 m X 30 cm

Mancha preta
Mancha preta

SC-PEST-59

Hogo
Berkambrock
Evaldo Westphal
Tereza Pepler
Assing
Balduino Weher

Sem
material
Lítico
Sem
material
Lítico
Lítico
Sem
material
Sem
material
Sem
material
Lítico
Lítico

2 a 3 m – eixo
maior X 80 cm
– eixo menor
300 m²

Mancha preta
e montículos
Montículos

Águas Mornas

3 m X 25 cm

Mancha preta

SC-PEST-60

Pedro Dias

Águas Mornas

Não informado

Mancha preta

SC-PEST-61*
SC-PEST-62

José Loh
Armandinho
Carlos Hasseg
Deonaldo
Germano Mess
Lídia Westphal
Defrein
Germano
Lückmann
Manoel João
Ferreira
Antonio Besen
José André Lhon
Danilo
Hermameyer
João Vieira

Águas Mornas
Águas Mornas

Sem
material
Sem
material
Lítico
Lítico

2 m diam.
4 m X 30 cm

Mancha preta
Mancha preta

Águas Mornas

Lítico

Não informado

Mancha preta

Águas Mornas

Não informado

Mancha preta

Águas Mornas

Sem
material
Lítico

3 m X 50 cm

Mancha preta

Santo Amaro

Lítico

5 m X 30 cm

Mancha preta

Santo Amaro
Santo Amaro
Santo Amaro

Lítico
Lítico
Lítico

Não informado
5 m diam.
5 m X 30 cm

Mancha preta
Mancha preta
Mancha preta

Santo Amaro

Lítico

3, 5 m X 30
cm

Mancha preta

SC-PEST-57*
SC-PEST-58

SC-PEST-63*
SC-PEST-64*
SC-PEST-65*
SC-PEST-66
SC-PEST-67
SC-PEST-68
SC-PEST-69
SC-PEST-70

São Bonifácio
Águas Mornas
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SC-PEST-71

Manoel Vasco

Santo Amaro

Lítico

Não informado

Mancha preta –
montículos

Tabela 18: Sítios arqueológicos mapeados por Eble e Reis no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e seu
entorno. Adaptado do Relatório Parque Estadual da Serra do Tabuleiro – Aspectos culturais e sociais
(1976).
* Os sítios marcados com asteriscos estão localizados no espaço delimitado para o Parque Estadual da Serra do
Tabuleiro.

Mesmo sendo um trabalho que visava apenas ao levantamento e localização dos
sítios, foi possível extrair dados arqueológicos para respondermos a questões pertinentes a
essa pesquisa. Isso foi possível devido às buscas realizadas na reserva técnica do Museu
Antropológico da UFSC. Ali encontramos algumas das fichas de catalogação de sítios,
confeccionadas por M. Andreatta e M. J. Reis. Nelas obtivemos informações mais detalhadas
do que as apresentadas no relatório, e alguns itens identificados nos levaram a pensar sobre o
padrão de assentamento, localização do sítio e tecnologia. Essas fichas correspondem a nove
sítios líticos mapeados no município de São Bonifácio, cujos dados estão organizados na
Tabela 19.
Nome do
sítio
SC-PEST40
SC-PEST41
SC-PEST42
SC-PEST43

Nome do
proprietário
João Rohling
Armando Petry
Armando Petry
Alberto
Rohling (D.
Rosalina)

Município
São
Bonifácio
São
Bonifácio
São
Bonifácio
São
Bonifácio

Material
resgatado
Lítico

Distância
da água
35 m

Topografia

Lítico

100 m

Lítico

3m

Pequena
elevação
Pequena
elevação
Não indicado

Lítico

15 m

Não indicado

Tipos de
sítios
Lítico a céu
aberto
Lítico a céu
aberto
Lítico a céu
aberto
Lítico a céu
aberto

SC-PEST44

Alberto
Rohling

São
Bonifácio

Lítico

10 m

Elevação de 3
metros

Lítico a céu
aberto

SC-PEST45
SC-PEST46
SC-PEST47
SC-PEST48

Marcos Shnem

São
Bonifácio
São
Bonifácio
São
Bonifácio
São
Bonifácio

Lítico e
cerâmico
Lítico

100 m

Não indicado

500 m

Cerâmico

600 m

Lítico

No local

Pequena
elevação
Pequena
elevação
Encosta

Litocerâmico
Lítico

Marcos Shnem
Marcos Shnem
Simão Buss

Cerâmico
lítico

Tabela 19: Sítios arqueológicos mapeados por Eble e Reis no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e seu
entorno. Adaptado das fichas de campo (1976).
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O sítio João Rohling (SC-PEST-40) do tipo lítico, situado na localidade de Rio
Theiss, no município de São Bonifácio, está distante 8 km de São Bonifácio em pequena
elevação de 1 m. É constituído de camada húmica de 5 cm, seguida de camada de latossolo de
60 cm e uma camada de terra preta onde se encontra o material arqueológico. O local está
todo coberto por vegetação gramínea de onde a população retirou vários artefatos líticos.
O Rio Theiss I (SC-PEST-41) localiza-se na comunidade homônima, nas
propriedades do Sr. Armando Petry. Sítio lítico, encontrado numa pequena elevação que foi
cortada pela estrada municipal. Nele, constatou-se a presença de fragmentos de quartzo e
pontas de projétil, em estrato composto de húmus (5 cm) e terra areno-argilosa. A água mais
próxima está a 100 m, a vegetação é rasteira, composta basicamente de pastagem. O estado
de conservação, à época da pesquisa, era médio. O Rio Theiss II (SC-PEST-42), distando
apenas 3 m da água mais próxima, estava na mesma propriedade e apresentou bastante
material lítico, mas por estar sob uma residência, encontrava-se em péssimo estado de
conservação.
O sítio lítico Alberto Rohling I ficava na localidade de Rio Bloeme, distava 15 m
da água, e era ocupado por roça e árvores frutíferas. Várias pontas foram coletadas e doadas
ao vigário de São Bonifácio. O Alberto Rohling II está localizado numa elevação de
aproximadamente 3 metros, coberto por vegetação arbustiva, a 10 metros da água. Nele
também foram encontrados artefatos líticos e pontas de projétil, em estado de conservação
médio.
Na Barra do Rio Sete identificaram-se vários sítios arqueológicos. As fichas
destacam que o São Huberto I – apresentava três manchas escuras com presença de cerâmica
da tradição Tupiguarani associada a pontas de projétil e carvão. A área ocupada pelas
manchas é de 200 m², sendo cada uma de 5 metros de diâmetro. A água mais próxima está
localizada a 100 metros e o sítio encontrava-se em estado de conservação bastante ruim. A
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200 metros desse sítio foi mapeado o São Huberto II, numa pequena elevação, ocupando uma
área de aproximadamente 500 m², coberto por roça de mandioca, a 500 metros da água. Ali
foram coletadas pelos moradores pontas de projétil, sendo catalogado pelas pesquisadoras
como sítio lítico. O São Huberto III é um sítio cerâmico em estado de conservação bastante
precário, constituído de 03 manchas de terra escura, em pequena elevação, a 100 m do São
Huberto II. Apresenta ainda pequenos montículos, um deles escavado pelo proprietário, não
havendo presença de material arqueológico. A água mais próxima está a 600 m. Segundo
informações locais, há outro sítio com presença de pontas de projétil, situado no rio Sete. Em
Santa Maria há outro sítio, cuja existência foi informada por Vonibal Stoker.
O sítio Simão Buss, situado na localidade de Santo Antônio, apresenta pequenos
montículos em forma elipsóide de 2,50 a 5,50 metros no eixo maior, com altura máxima de 75
cm; eixo maior variando de 1,30 a 2,30 m, em uma área de 300 m². É atravessado, no centro,
por um riacho, situado em uma baixada, na encosta de pequena elevação e coberto por
vegetação gramínea. Encontrava-se em bom estado de conservação. Ao lado dos montículos
observaram-se pequenas concavidades. Pontas de projétil, coletadas pelo proprietário, foram
doadas ao museu da UFSC.
Segundo informantes locais, em 1860 os índios que habitavam o atual centro de
São Bonifácio deslocaram-se para onde hoje estão localizados três sítios arqueológicos – o
SC-PEST-40, SC-PEST-41 e SC-PEST-42. Neles, verificou-se a presença de material lítico.
A área, território histórico dos Xokleng, apresenta vestígios da Tradição Umbu. Ela também
foi local de refúgio para os indígenas históricos, como os Guarani, que foram impelidos de
ocupar a encosta após o litoral ter sido ocupado pelos colonizadores. Podemos supor, com
isso, que existe uma associação tanto espacial quanto social entre os grupos ceramistas e os
caçadores-coletores, cujos vestígios da cultura material foram identificados nos sítios acima
mapeados.
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7.5 Análise da coleção lítica de Urussanga – SC Acervo UNESC

O material lítico analisado na UNESC - Universidade do Extremo Sul de Santa
Catarina, em Criciúma, é proveniente dos sítios arqueológicos pesquisados por Rohr
(1979/1982), segundo ele atribuídos à fase cultural dos “Kaingang e Xokleng selvagens”. Dos
quinze sítios, onze estão localizados no município de Urussanga, três na divisa UrussangaOrleans e um na divisa Urussanga-Pedras Grandes. Concentram-se em “lombas de morro, nas
proximidades de águas correntes” (Rohr, 1979/1982:53).
Para o pesquisador, a indústria lítica predominante nesses sítios foi confeccionada
sobre sílex 4 , com destaque para as pontas de projéteis com pedúnculo e aletas, facas,
raspadores, furadores e grande número de lascas. Foram encontrados, ainda que raramente,
machados cuneiformes polidos, de diabásio e, esporadicamente, artefatos bumerangóides
também de diabásio polido (Rohr, 1979/1982:53). Os sítios mapeados por Rohr
(1979/1982:54-57) foram descritos conforme a Tabela 20:

4

Nome do
sítio
Urussanga
1

Nome do
proprietário
Teonaz Rocha

Município

Material
resgatado
Pontas
de
projétil, lascas,
machado,

Distância
da água
Não
indicado

Urussanga

Urussanga
2

Pedro Feltrin

Urussanga
3

Topografia

Urussanga

Pontas
projétil
lascas

de
e

100 m

Meia
encosta

Pedro
Magdalena

Urussanga

de
e

Não
indicado

Não
indicado

Urussanga
4

Vitório Justi

Urussanga

Pontas
projétil
lascas
Pontas
projétil
lascas

de
e

Não
indicado

Não
indicado

Urussanga
5
Urussanga

Vitório Justi

Urussanga

Alcione de Tal

Urussanga

Machado
polido e lascas
Artefatos

Não
indicado
Não

Não
indicado
Não

Não
indicado

Tipos de
sítios
Paradeiro
Kaingang* 5
(Lítico
a
céu aberto)
Cemitério
Kaingang*
(Lítico
a
céu aberto)
Lítico a céu
aberto
Cemitério
Kaingang*
(Lítico
a
céu aberto)
Lítico a céu
aberto
Lítico a céu

Termo geral utilizado para quartzo, calcedônia, etc.
Os tipos de sítios marcados com asterisco receberam essa nomenclatura pelo pesquisador; abaixo, segue o
termo decodificado por mim.

5
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6

Urussanga
7
Urussanga
8
Urussanga
9

–
antigo
Antonio
de
Brida
José Catâneo

Urussanga

Luiz Silveira

Urussanga

Bruno Peraro

Urussanga

Urussanga
10

Marcos Costa

Urussanga

Urussanga
11

Imobiliária
Içarence

Urussanga

Orleans 1

Orleans 2

Orleans 3

Pedras
Grandes 1

Ernesto Frohn

Vital Cancelier

José Catâneo

Elias Niezo

Orleans

Orleans

Orleans

Pedras
Grandes

polidos, pontas
de projétil e
lascas
Não indicado
Pontas
projétil
lascas
Pontas
projétil,
material
e lascas
Pontas
projétil
lascas
Pontas
projétil,
material
e lascas
Pontas
projétil,
material
e lascas
Pontas
projétil,
material
e lascas
Pontas
projétil,
material
e lascas
Pontas
projétil,
material
e lascas

indicado

indicado

aberto

Não
indicado
Não
indicado

Não
indicado
Não
indicado

Abrigo sob
rocha
Lítico a céu
aberto

Não
indicado

Não
indicado

Lítico a céu
aberto

de
e

Não
indicado

Não
indicado

Lítico a céu
aberto

de

Não
indicado

Não
indicado

Lítico a céu
aberto

Não
indicado

Não
indicado

Lítico a céu
aberto

Não
indicado

Não
indicado

Lítico a céu
aberto

Não
indicado

Não
indicado

Lítico a céu
aberto

Não
indicado

Não
indicado

Lítico a céu
aberto

de
e
de
polido

polido
de
polido
de
polido
de
polido
de
polido

Tabela 20: Dados dos sítios arqueológicos pesquisados por Rohr (1979/1982). Tabela elaborada a partir
dos dados obtidos em Rohr 1979/1982.

No município de Urussanga, Orleans e Pedras Grandes, esses sítios teriam
dimensões entre 500 e 10.000 m². O abrigo sob rocha, localizado atrás de uma queda d’água
de 14 m de altura, media 40 m de comprimento, dois de altura máxima e três de profundidade.
O material analisado na UNESC, em Criciúma, no dia 21/06/2004, teve a
colaboração da bolsista do GRUPEP-Arqueologia -UNISUL, Daniela da Costa Claudino e do
técnico da UNESC, Juliano Campos e do arqueólogo responsável pelo acervo, Rodrigo
Lavina. A metodologia de que nos utilizamos constou de: a) avaliação do número de artefatos
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coletados na superfície de cada sítio; b) separação das lascas, núcleos e detritos; c) separação
dos artefatos bifaciais e unifaciais; d) separação dos artefatos polidos e blocos naturais. Os
resultados obtidos serviram para identificar a densidade em cada sítio bem como saber se a
tipologia seguia o mesmo padrão até então visualizado. Os dados foram ordenados conforme
a Tabela 21:
Nome do sítio
Urussanga 1
Urussanga 2
Urussanga 3
Urussanga 4
Urussanga 5
Urussanga 6
Urussanga 7
Urussanga 8
Urussanga 9
Urussanga 10
Urussanga 11
Urussanga 12
Urussanga 13
Urussanga 14
Urussanga 15
Orleans 1
Orleans 2
Orleans 3
Orleans 4
Total

Artefato
18
21
280
29
1
21
1
1
4
04
7
6
66
2
11
4
476

Lasca
28
07
97
11
4
14
18
46
31
10
26
292

Núcleo
03
1
21
1
4
8
6
1
45

Detrito
17
1
12
29
18
30
7
10
124

Bloco
natural

Artefato
polido

-

05
20
1
2
1
1
30

00

Tabela 21: Análise quantitativa de material lítico sob guarda da UNESC – Criciúma – SC. Acervo
UNESC, 2004.

Analisamos 967 peças líticas no laboratório do IPAT/UNESC, onde os artefatos
lascados apresentam-se em maior quantidade (49,22%); aparecem também artefatos polidos,
não relacionados anteriormente à Tradição Umbu, que compõem 3,10% das peças; as lascas
(30,20%) não apresentam córtex, o que indica que o material estava sofrendo alteração inicial
em outro lugar; a indústria desses sítios possui ainda núcleos em pequena quantidade (4,65%),
o que corrobora com a hipótese acima; já os detritos totalizam 12,83%.
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Ao comparar-se o material analisado na UNESC com o descrito por Rohr
(1979/1982), percebemos que ocorre uma diferença significativa na quantidade de material
analisado e descrito. Lavina informou também que os sítios Urussanga 12, 13, 14 e 15 e o
Orleans 4 foram cadastrados por ele posteriormente. Alguns dos sítios apresentados por Rohr
(1979/1982) não tinham seus materiais no acervo da UNESC. Segundo Lavina, poderiam
estar no Colégio Catarinense (Florianópolis), mas não representariam nem 1% do material sob
a sua guarda. A fim de avaliar as diferenças observadas, criou-se outra tabela com os dados
descritos por Rohr (1979/1982) para os sítios mapeados nesse período (Tabela 22).

Nome do sítio
Urussanga 1
Urussanga 2
Urussanga 3
Urussanga 4
Urussanga 5
Urussanga 6
Urussanga 7
Urussanga 8
Urussanga 9
Urussanga 10
Urussanga 11
Orleans 1
Orleans 2
Orleans 3
Pedras Grandes 1
Total

Artefato
04
03
25
01
01
04
01
01
03
02
30
01
02
08
86

Lasca*
80
320
225
160
46
60
59
**
35
**
300
320
**
210
1815

Núcleo
00

Detrito
00

Bloco
natural
00

Artefato
polido
01
01
03
01
05
01
01
01
05
19

Tabela 22: Material coletado por Rohr (1979/1982) nos municípios de Urussanga, Pedras Grandes e
Orleans. Fonte: Rohr 1979/1982:54-57.
* Quando o autor cita a quantidade de lascas, ele atribui a elas funções como: facas, raspadores, pontas,
perfuradores, núcleos, etc.
**Nesses três sítios o autor menciona que coletou dezenas de lascas, não especificando a quantidade.

Confrontando as duas tabelas, percebemos uma grande diferença entre os
resultados publicados por Rohr (1979/1982) e o material existente no acervo da UNESC
(Tabela 23). Isso pode estar relacionado ao fato de o material da UNESC ter sido coletado por
Lavina antes de Rohr ir a campo. Teria, então, teria coletado esse outro material, que
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possivelmente se encontra no Colégio Catarinense. Outra hipótese é a diferença entre a
nomenclatura utilizada por Rohr e a empregada por nós no momento da análise. O
pesquisador atribui funções como facas, raspadores, pontas, perfuradores e núcleos às lascas,
enquanto nós optamos por trabalhar com um conjunto mínimo de variáveis conforme De
Blasis (1996), levando em consideração elementos importantes para a elucidação da produção
lítica dos grupos pré-coloniais.

Material analisado

Artefato

Acervo UNESC
Rohr (1979-1982)
Total da diferença

476
86
-390

Lasca
292
1815
-1523

Núcleo

Detrito

45
-45

124
-124

Bloco
natural
-

Artefato
polido
30
19
-11

Tabela 23: Diferença entre o material analisado na UNESC e o divulgado por Rohr (1979/1982).

A quantidade de artefatos maior que a quantidade de lascas, núcleos e detritos
pode estar mais relacionado à forma como o material foi coletado do que com o tipo de
ocupação ocorrida no período pré-colonial.

7.6 Análise da coleção lítica do Vale do Itajaí – Acervo UFSC

O acervo lítico do Museu Universitário Professor Oswaldo Rodrigues Cabral –
UFSC provém das coletas de superfície e/ou prospecções realizadas por Piazza e Eble entre
1965 e 1970, durante o período do PRONAPA. Eles estiveram várias vezes na região do Vale
do Itajaí, onde realizaram coleta de superfície, abertura de poços testes, prospecções e coletas
de informações com os moradores locais em relação à existência de vestígios indígenas na
área em questão (Foto 37).
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As visitas e os materiais coletados foram registrados em diário de campo, mapas
e croquis confeccionados por Piazza. O material coletado por Eble não estava acompanhado
de documentação por encontra-se em poder da sua família.
Piazza mapeou cinco sítios no Vale do Itajaí, entre 1965 e 1966. São eles: SC-VI08

Gruta da Paca; SC-VI-10 – Rio Krauel; SC-VI-13 – Alfredo Wagner; SC-VI-16 –

Ribeirão Herta e SC-VI-18 – Alto Palmeira. Todos constavam no diário de campo, que ainda
possuía uma referência ao sítio Gruta da Prata. Neste, conforme dados do diário, o
pesquisador não coletou nenhum material. Nos sítios estudados foram coletados poucos
materiais, apenas cinco artefatos, dez lascas, quatro blocos naturais e doze artefatos polidos
(Tabela 24). Constatamos que essa quantidade é muito pequena para chegarmos a respostas
conclusivas em relação à tecnologia. Entretanto, podemos traçar alguma diretriz sobre o
padrão de assentamento e localização do grupo.
Nos diários de campo analisados, observamos que Piazza cadastrou os sítios
arqueológicos onde constava, dentre outras informações: sua localização; se havia indícios de
sambaquis ou casqueiros; onde eles eram encontrados; se eram explorados; se os moradores
encontraram alguma ossada, objetos de cerâmica ou algum material indígena; se havia a
presença de grutas, lapas ou cavernas no município, em caso afirmativo, quais e onde? Ele
questionava ainda se essas cavernas foram exploradas e se fora encontrado algum material
indígena, bem como se existia inscrição ou gravura nas paredes. E por fim, se nesse município
havia tradição histórica de ter sido habitado por indígenas. Em relação ao sítio Gruta da Paca,
Piazza informa que está localizado em Ibirama, “...nas proximidades do rio da Paca, no Posto
Indígena ‘Duque de Caxias’, no distrito de José Boiteux; tem uma profundidade de 22 m ,
aproximadamente, altura de 7 a 9 m e largura de 12 m. Escorre água ou simples umidade,
‘teto abaixo’, especialmente no inverno. No verão se torna mais seca e de adaptabilidade mais
aprazível; (...)” (Piazza, caderneta de campo, 1965/1966).
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Na Gruta da Prata, não foi coletado nenhum material.. “Situada na propriedade do
Sr. Eduardo de Lima e Silva Hoerhan (Ex-chefe do Posto Indígena “Duque de Caxias”) em
rio da Prata, distrito de José Boiteux, gruta seca, muito ‘PITORESCA’, de acesso difícil
devido a localização na mata, sem caminho, e distante 11 kms, do último. É conhecido pelo
seu proprietário e amigos particulares deste e pelos índios que também a freqüentam. A
entrada mais se parece com a entrada a uma residência, embora um pouco elevada ao nível
normal do solo. Não é muito espaçosa, aproximadamente 6 X 8 metros, a altura é irregular 3 a
8 m” (Piazza, caderneta de campo, 1965/1966).
O sítio Taipa Grande do Rio está localizado “ao longo do rio dos Toldos, no
distrito de José Boiteux. Trata-se de uma rocha ESPÉCIE DE ‘PAREDÃO’ de,
aproximadamente 300 metros de extensão, de altura irregular de 6 a 35 m, de posição quase
vertical, em alguns lugares, ligeiramente inclinado, em cuja frente se observam saliências e
reentrâncias, algumas d’elas servindo perfeitamente de abrigo aos caçadores e aos índios,
ocorrendo até casos de se prestarem aos pousos com toda segurança, pois alguns
‘apartamentos’ estão localizados em lugares em difícil, senão de impossível acesso a animais
ferozes” (Piazza, caderneta de campo, 1965/1966).
Segundo Piazza, essas grutas não foram exploradas pelos moradores locais. Não
encontrou nenhuma evidência de ossos humanos, material cerâmico, ou ainda indícios de
terem sido habitadas, com exceção da Gruta da Paca, onde foram coletados 17 artefatos
líticos. Também não ocorre qualquer vestígio de inscrição rupestre. Entretanto, Ibirama é um
município que foi e ainda é habitado por grupos indígenas. Foi lá que os Xokleng foram
aldeados no início do século XX iniciando o contato efetivo com a cultura ocidental e cristã.
O sítio Rio Krauel – SC-VI-10 foi mapeado e prospectado em 15/04/1966, na
propriedade de Rudolfo Uderici, no município de Presidente Getúlio. Assentado sobre um
terreno argiloso, localiza-se sobre uma elevação na margem direita do rio Krauel, onde o
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pesquisador realizou prospecção no lado esquerdo da estrada, voltada para a nascente, em
uma área de pasto, estábulo e residência do proprietário. Piazza observou que na margem
esquerda desse rio ainda existia mata primária. Em conversa com o proprietário e seus filhos,
informaram-no da existência de muito material arqueológico, anteriormente vendido 6 . As
prospecções realizadas alcançaram os 100 cm de profundidade, de onde retirou uma mão-depilão. No nível 6, coletou uma ponta de projétil. Todos os artefatos encontravam-se na
camada húmica. Segundo o diário de campo, desse sítio foram resgatadas mais de 200 peças
(Fotos 41,42 e 43). Em 09/06/1966, Piazza esteve no município de Alfredo Wagner, onde
mapeou o sítio SC-VI-13, na propriedade do Sr. Waldir Carpes. Pelas indicações do
pesquisador, nesse local uma gruta apresentou ossos humanos, vestígios de fogueiras, pontas
de projétil e material lítico diverso. Ele encontrou ainda um trançado, cujo material não foi
informado pelo pesquisador. Esse sítio apresentou na sua parede o barro de Tabatinga,
matéria-prima preta, que fica branca quando cozida. Não foi verificada a presença de
cerâmica. O pesquisador não informa sobre a localização desse assentamento.
Piazza esteve no município de Ribeirão Herta, no dia 25/07/1966, onde mapeou o
sítio SC-VI-16. Essa gruta, localizada na propriedade do Sr. Lídio Diogo, apresentou pontas
de projétil e ossos humanos. Já o sítio Alto Palmeiras (SC-VI-18) localizado a 3,5 Km de
Timbó, está localizado na propriedade do Sr. Walter Miller. É uma oficina de polimento,
situada no ribeirão Lageadinho, cujas formas são circular, côncava e lanceolada côncava; as
primeiras medindo aproximadamente 30/40 cm de diâmetro e as outras, 30/40 cm de
comprimento. Conforme o pesquisador, a profundidade de cada círculo é de 3 a 4 cm e os de
forma lanceolada,

chegam até 5 cm de profundidade. Buscando informar-se com a

comunidade local, Piazza não identificou nenhum dado de descoberta e coleta de objetos
líticos ou outros na redondeza. Nesse sítio, foi recolhido um artefato lítico.
6

O Sr. Rudolfo Uderici informou ao pesquisador que seus filhos venderam mais de 100 pontas de projétil a um
colecionador conhecido como Sr. Franz Ax.

277

Nome do sítio
SC-VI-08
Gruta da
Paca
SC-VI-10 – Rio Krauel
SC-VI-13 – Alfredo
Wagner
SC-VI-16 – Ribeirão
Herta
SC-VI-18
–
Alto
Palmeira
Total

Artefato

Lasca

Núcleo

Detrito

01

08

-

-

Bloco
natural
04

Artefato
polido
04

03
02

01
-

-

-

-

03
06

-

01

-

-

-

-

01

-

-

-

-

-

05

10

-

-

04

12

Tabela 24: Material coletado por Piazza (1965-1970) no Vale do Itajaí. Fonte: Coleção lítica sob guarda do
Museu Antropológico – UFSC.

Os sítios mapeados por Eble também no Vale do Itajaí, apresentaram maior densidade
de material coletado. Não nos foi possível verificar as anotações desse pesquisador, uma vez que
não estão no acervo do Museu Universitário da UFSC. Porém, o material lítico e cerâmico
analisado aponta para a tecnologia desenvolvida por grupos pré-coloniais vinculados à Tradição
Umbu e grupos ceramistas horticultores. Realizamos análise quantitativa a fim de verificar a
densidade desses sítios. Além disso, observou-se numa análise qualitativa preliminar o padrão
tecnológico desses artefatos e demais vestígios líticos. A Tabela 25 demonstra o material coletado
e a quantidade distribuída em cada categoria:

Nome do sítio
SC-VI-19 – Rio Plate
SC-VI-20 - Coqueiro
SC-VI-21 – Santana
SC-VI-24 – Rio Engano
SC-VI-25
–
Alto
Jararaca
SC-VI-26 – Barra do
Rio Bonito
SC-VI-27 – Rio Engano
II
SC-VI-28
–
Barro
Branco I

Artefato

Lasca

Núcleo

Detrito

30
10
03
14

57
13
09

01
20
03

01

Bloco
natural
01
10
18
06
30

Artefato
polido
02
07
15
04
27

03

17

-

-

07

03

02

02

-

-

01

08

-

01

01

-

01

04
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SC-VI-29 – Ilha Grande
SC-VI-30 – Ilha Grande
I

01
01

04
07

01
-

-

09
05

04
02

SC-VI-31Barro
Branco II
SC-VI-32 Barro Branco
III
SC-VI-36 Figueiredo V
SC-VI-37 Figueiredo I
SC-VI-38 Figueiredo VI
SC-VI-39
Figueiredo II
SC-VI-40
Figueiredo III
SC-VI-42 Figueiredo VI
SC-VI-41 Sítio Tango
SC-VI-43 Sítio Mirin
IV
SC-VI-45 Sítio Mirin II
SC-VI-44- Sítio Mirin
SC-VI-46- Sítio Mirin
III
SC-VI-47- Sítio Passo
Manso I
SC-VI-48- Laranjeiras
SC-VI-50 Pinhalzinho
II (Q e C)
SC-VI-51- Sítio Passo
Manso II
Sc-VI-52 – Gramado
SC-VI-54
- Estrada
Eitz II
SC-VI-55
–
Alto
Vargem
SC-VI-59 – Palmital II
SC-VI-61 Ribeirao do
Tigre I
SC-VI-63 – Ribeirão
SC-VI-64 – Cabeça
D’Anta I
SC-VI-65 – Cabeça
D’Anta II
SC-VI-66 – Cabeça
D’Anta III
SC-VI-67 – Pombas
SC-VI-68 – Pombas II
SC-VI-69 – Ilhota
SC-VI-70 – Taquara I
SC-VI-71 – Taquara

01

02

-

03

03

12

-

03

-

-

02

07

01
01

01
05
-

-

-

09
01
04

21
03
02
01

-

09

-

05

06

-

03
01
01

10
11
05

02
-

07
06
-

04
-

07
01
03

01
01

12
04
04

02
01

02
04

01

01

-

07

01

02

02

04

03
13

09
21

03
09

01
-

09
-

05
-

04

18

03

-

-

05

01

03

02

01

05
01

02
04

01

07

05

02

03

03

05
03

77
02

24
-

92
06

02
01

16
07

-

-

-

10
08

-

02
-

-

-

-

-

-

12

-

-

-

02

-

06

01
01
01
02

03
80
17
12

02
19
01
01
-

01
31
-

06
01

13
03
07
04
05
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SC-VI-72 – Rafael I
SC-VI-73 Rafael II
SC-VI-74 Dollman I
SC-VI-76 Serrinha I
SC-VI-77 Serrinha II
SC-VI-78 Serrinha III
SC-VI-79 Serrinha
SC-VI-80
Sítio Serrinha V
SC-VI-81 - Krauel I
SC-VI-82 Krauel
SC-VI-83 Posto I
SC-VI-84 Posto II
SC-VI-86 Posto IV
SC-VI-88 Rio Plate II
SC-VI-89 Rio Plate III
SC-VI-93
Sítio
Capinzeiro
SC-VI-96
Sítio
Pombinhas I
SC-VI-97 Trombudo I
SC-VI-98 Trombudo II
SC-VI-99 Lageado
SC-VI-100
Pombas III
SC-VI-101 Santa Rita
SC-VI-102 Pombinhas
II
SC-VI-103 Pombinhas
III
SC-VI-104 Morcegueira
SC-VI-105
Troncador I
SC-VI-106
Troncador II
SC-VI-107
Pombinhas IV
SC-VI-108
Pombinhas V
SC-VI-109
Rio Novo I
SC-VI-110 Carvão
SC-VI-111
Liberdade
SC-VI-112
SC-VI-113
SC-VI-114
Rio Plate
SC-VI-116

01
03
01
04

14
12
25
08
07
06
20
04

03
03
02
02
02
03
03
01

03
03
04
01
05
01
07

05
05
07
03
02
04
01
04

03
01
07
01
04
03
17

05
01
01
01
05
47
02

04
03
27
04
05
09
159
09

02
02
04
11
-

04
01
02
12
11
-

01
06
03
03
12
-

02
07
01
01
23
19
06

-

10

-

-

-

25

-

-

-

-

1
-

18
10
17
23

-

-

-

-

-

07
30

-

-

-

-

-

25

02

02
01

-

01

-

04
05

-

-

-

01

-

01

02

01

-

-

-

06

-

-

-

-

-

09

-

-

-

-

-

05

03
02

05

-

19
11

16
10

07

55
-

409
-

72
-

122
01

93
-

01
20
04

-

-

-

01

-

01
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Rafael
SC-VI-117
Total

244

01
1.177

211

03
397

324

545

Tabela 25: Material coletado por Eble (1965-1970) no Vale do Itajaí. Fonte: Coleção lítica sob guarda do
Museu Antropológico – UFSC.

Das 2.898 peças analisadas, constatamos que as lascas compõem 40,61% do material
coletado; os artefatos lascados 8,42%; os núcleos 7,28%; os detritos 13,70%; os blocos naturais
representam 11,18% e os artefatos polidos somam 18,81%. Organizamos a Tabela 26 que contém
dados relacionados à localização e material encontrado.

Nome do sítio
SC-VI-08 Gruta da Paca
SC-VI-10 – Rio Krauel
SC-VI-13
SC-VI-16 – Ribeirão Herta
SC-VI-18 – Alto Palmeira
SC-VI-19 – Rio Plate
SC-VI-20 - Coqueiro
SC-VI-21 – Santana
SC-VI-24 – Rio Engano
SC-VI-25 – Alto Jararaca
SC-VI-26 – Barra do Rio
Bonito
SC-VI-27 – Rio Engano II
SC-VI-28 – Barro Branco I
SC-VI-29 – Ilha Grande
SC-VI-30 – Ilha Grande I
SC-VI-31- Barro Branco II
SC-VI-32 Barro Branco III
SC-VI-36 Figueiredo V
SC-VI-37 Figueiredo I
SC-VI-38 Figueiredo VI
SC-VI-39 - Figueiredo II
SC-VI-40 - Figueiredo III
SC-VI-42 Figueiredo VI
SC-VI-41 Sítio Tango
SC-VI-43 Sítio Mirin IV
SC-VI-45 Sítio Mirin II
SC-VI-44- Sítio Mirin
SC-VI-46- Sítio Mirin III
SC-VI-47Sítio
Passo

Pesquisador
Piazza
Piazza
Piazza
Piazza
Piazza
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble

Município
Ibirama
Presidente Getúlio
Alfredo Wagner
Ribeirão Herta
Timbó
Ibirama
Não Indicado
Não Indicado
Angelina
Não Indicado
Ituporanga

Material resgatado
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico

Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble

Angelina
Ituporanga
Ituporanga
Ituporanga
Ituporanga
Ituporanga
Ituporanga
Ituporanga
Ituporanga
Ituporanga
Ituporanga
Ituporanga
Não Indicado
Taió
Taió
Taió
Taió
Taió

Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
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Manso I
SC-VI-48- Laranjeiras
SC-VI-50 Pinhalzinho II (Q e C)
SC-VI-51Sítio
Passo
Manso II
Sc-VI-52 – Gramado
SC-VI-54 - Estrada Eitz II
SC-VI-55 – Alto Vargem
SC-VI-59 – Palmital II
SC-VI-61 Ribeirao do Tigre
I
SC-VI-63 – Ribeirão
SC-VI-64 – Cabeça D’Anta
I
SC-VI-65 – Cabeça D’Anta
II
SC-VI-66 – Cabeça D’Anta
III
SC-VI-67 – Pombas
SC-VI-68 – Pombas II
SC-VI-69 – Ilhota
SC-VI-70 – Taquara I
SC-VI-71 – Taquara
SC-VI-72 – Rafael I
SC-VI-73 Rafael II
SC-VI-74 Dollman I
SC-VI-76 Serrinha I
SC-VI-77 Serrinha II
SC-VI-78 Serrinha III
SC-VI-79 Serrinha
SC-VI-80
Sítio Serrinha V
SC-VI-81 Krauel I
SC-VI-82 Krauel
SC-VI-83 Posto I
SC-VI-84 Posto II
SC-VI-86 Posto IV
SC-VI-88 Rio Plate II
SC-VI-89 Rio Plate III
SC-VI-93 Sítio Capinzeiro
SC-VI-96 Sítio Pombinhas I
SC-VI-97 Trombudo I
SC-VI-98 Trombudo II
SC-VI-99 Lageado
SC-VI-100
Pombas III
SC-VI-101 Santa Rita

Eble
Eble

Taió
Taió

Lítico
Lítico

Eble

Taió

Lítico

Eble
Eble
Eble
Eble
Eble

Taió
Taió
Taió
Taió
Não Indicado

Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico

Eble
Eble

Rio D’Oeste
Não Indicado

Lítico
Lítico

Eble

Não Indicado

Lítico

Eble

Não Indicado

Lítico

Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble

Pouso Redondo
Pouso Redondo
Não Indicado
Não Indicado
Ibirama
Ibirama
Ibirama
Ibirama
Ibirama
Ibirama
Ibirama
Ibirama
Ibirama

Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico

Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble

Witmarsun
Witmarsun
Dona Emma
Dona Emma
Dona Emma
Ibirama
Ibirama
Ibirama
Pouso Redondo
Trombudo Central
Trombudo Central
Pouso Redondo
Pouso Redondo

Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico e cerâmico
Lítico e cerâmico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico
Lítico

Eble

Pouso Redondo

Lítico
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SC-VI-102 Pombinhas I
SC-VI-103 Pombinhas III
SC-VI-104 Morcegueira
SC-VI-105
Troncador I
SC-VI-106
Troncador II
SC-VI-107
Pombinhas IV
SC-VI-108
Pombinhas V
SC-VI-109
Rio Novo I
SC-VI-110
SC-VI-111 Liberdade
SC-VI-112
SC-VI-113
SC-VI-114 - Rio Plate
SC-VI-116 -Rafael
SC-VI-117

Eble
Eble
Eble
Eble

Pouso Redondo
Pouso Redondo
Pouso Redondo
Pouso Redondo

Lítico
Lítico
Lítico
Lítico

Eble

Pouso Redondo

Lítico

Eble

Pouso Redondo

Lítico

Eble

Pouso Redondo

Lítico

Eble

Trombudo Central

Lítico

Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble
Eble

Benedito Novo
Benedito Novo
Concórdia
Itaiópolis
Ibirama
Ibirama
Ibirama

Lítico
Lítico
Lítico
Lítico e cerâmico
Lítico
Lítico
Lítico

Tabela 26: Localização e tipo de material coletado por Eble e Piazza (1965-1970) no Vale do Itajaí. Fonte:
Coleção lítica sob guarda do Museu Antropológico – UFSC.

7.7 Discussão
O levantamento sistemático, realizado entre 2003 e 2004 na área do projeto,
viabilizou o mapeamento de 22 sítios líticos a céu-aberto, um deles com evidências de
cerâmica guarani. A consulta da documentação relativa a pesquisas realizadas anteriormente
na região indicou número muito maior de sítios parecidos.

Também

analisamos duas

coleções líticas resgatas na área de encosta, uma no sul do estado, onde vários sítios foram
mapeados por Rohr na década de 1980, em Urussanga e arredores e outra no Vale do Itajaí,
por Eble e Piazza, entre as décadas de 1960 e 1970. As informações obtidas possibilitam
definir uma tipologia preliminar para os sítios líticos da encosta em Santa Catarina.
Os critérios usados para entendermos esses assentamentos foram: implantação,
conservação, dimensão e indústria lítica.
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Iniciaremos nossa discussão esclarecendo o que entendemos por padrão de
assentamento 7 . Consideramos padrão de assentamento a soma de elementos que interagem
para produzir as configurações espaciais de um grupo social. O fator principal é a escolha
cultural do grupo na implantação de seu assentamento. A estrutura da paisagem regional, por
ser de encosta, apresenta uma geomorfologia bastante peculiar, com um relevo suave nas
proximidades do litoral, sutilmente modificando suas feições à medida que avança para o
interior, no sentido E-W, ao encontro da Serra Geral, onde toma forma ondulada a fortemente
ondulada. Temos a considerar ainda, uma série de bacias hidrográficas8 importantes,
envolvendo micro-bacias com diversos tributários, formadores de vales.
Foi nessa paisagem que os grupos caçadores-coletores e posteriormente,
horticultores se instalaram. Aí constatou-se um padrão de distribuição regular, onde
observamos a presença de agrupamentos de dois ou mais sítios ao fundo dos vales, com
distâncias regulares de 200 a 500 m e, em alguns casos, distâncias maiores de 1000 m. Estão
localizados nas micro-bacias, priorizando os locais próximos aos rios menores, ou a montante
dos rios maiores. As características de distribuição e implantação dos sítios nessa paisagem
são similares. A indústria lítica, no que se refere à tecnologia e escolha de matéria-prima, é
semelhante em toda a área da pesquisa. As diferenças ficam por conta das características
morfoestruturais de cada região e da possível função dos assentamentos. Esses dados levamnos a caracterizar a área da pesquisa, envolvendo os sítios mapeados e os pesquisados em
bibliografia, como sendo compartilhada por grupos humanos que apresentavam tecnologia e
padrão cultural semelhantes.
A Área 1 caracteriza bem essa situação. Todos os sítios estão na micro-bacia do
rio Caruru, tributário do rio Tubarão. A distribuição ocorre da seguinte maneira: o SC-TB-01
e 02 estão muito próximos; a distância que os separa não chega a 400 m. Esses sítios são
7

Trigger, 1968; Rouse, 1968; Binford, 1980.
As bacias hidrográficas que compõem a nossa área de pesquisa são no sentido N-S as dos rios: Itajaí, Tijucas,
Tubarão e Urussanga.

8
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pouco densos e estão em área de meia encosta, distanciam-se do SC-TB-05 uns 1.500 m, que
parece estar numa área centralizada do pequeno vale; esse por sua vez, distancia-se de outro
pequeno aglomerado de sítios composto pelos SC-TB-06, 07 e 08 uns 1.000 m. Numa
perspectiva regional, percebe-se um espaçamento regular entre eles, onde um maior (SC-TB05) está no centro de dois pequenos aglomerados de sítios. Há ainda outro, pequeno, muito
próximo ao rio Tubarão e à foz do rio Caruru, que se distancia dessa formação. Assim,
construímos um quadro onde existe um ou dois sítios, maiores e mais densos e outros
menores que caracterizam a organização dos assentamentos em âmbito local e possivelmente,
regional.
Quanto à localização, os sítios líticos possuem uma distribuição bem definida,
estão quase sempre na região de meia-encosta e várzea, sendo alguns encontrados nos topos
das colinas. Na Área 1, onde foram mapeados 08 sítios líticos, quatro (50%) estão assentados
na área de meia encosta, três (37,5%) na área de várzea e um (12,5%) no topo de uma colina.
Todos numa região de micro-bacia com cursos de água potável abundante. Os outros 14 sítios
líticos mapeados e distribuídos nas Áreas 2, 3, 4, 5 e 6 também estão em áreas de microbacias, implantados da seguinte forma: cinco (35,7%) em meia-encosta, cinco (35,7%) em
colinas e quatro (28,5%) em várzea. Nas pesquisas bibliográficas, observamos a seguinte
localização dos sítios: os 44 atribuídos à Tradição Umbu, mapeados por Baggio (2004) no
município de Orleans-SC, estão assentados em pequenas elevações na micro-bacia do rio das
Furnas, tributário do rio Braço do Norte; os 04 sítios mapeados por Scatamacchia (1999) para
a região de Brusque e Canoinhas, no norte do Estado, estão assim distribuídos: 75% na área
de meia encosta e 25% em topo de colina. Não encontramos no relatório indicadores de
assentamento dos sítios mapeados nos municípios de Santo Amaro da Imperatriz, Águas
Mornas, Siderópolis, Urussanga, São Martinho, Tubarão, Pedras Grandes e Timbé do Sul. De
Masi (2003) mapeou 13 sítios em São Martinho e 03 em São Bonifácio, sendo 13 afiliados
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culturalmente à Tradição Umbu. Como o relatório não indica detalhadamente o local de
assentamento, não foi possível estabelecer a topografia e a distância da água para os sítios.
Entretanto, o mapa de localização mostra que, diferentemente das outras áreas, os sítios estão
muito próximos ao rio principal – rio Capivari, estando apenas alguns mais distantes. De Mais
(2003), no entanto, estabelece um padrão de assentamento para o grupo. Ele afirma que os
sítios líticos são encontrados apenas no curso superior dos rios, próximo às nascentes, e a
indústria lítica apresentada indica especialização, o que sugere sítios de atividades específicas.
As pesquisas realizadas por Eble e Reis (1976), para o diagnóstico arqueológico no Parque
Estadual da Serra do Tabuleiro, deram a conhecer para os municípios de São Bonifácio, São
Martinho, Santo Amaro da Imperatriz e Águas Mornas 43 sítios arqueológicos. Desses, trinta
e um apresentaram materiais líticos com pontas de projétil. A localização foi indicada apenas
em nove sítios, a cujas fichas tivemos acesso; os outros, conhecidos pelo relatório, não
indicavam maiores detalhes. Os nove sítios mapeados na comunidade de São Bonifácio estão
assentados em pequenas elevações distantes de 3 a 600 m de cursos d’água. Apenas um
assentamento localiza-se em área de encosta com água no local.
Dos sítios mapeados por Rohr, cuja coleção foi disponibilizada para estudo na
UNESC, 11 estão em Urussanga, 03 em Orleans e 01 em Pedras Grandes. Apenas o
Urussanga 2 possui dados de localização e está assentado sobre meia encosta, a 100 m de um
curso d’água.
Do material pesquisado por Eble e Piazza (1965/1970) no Vale do Itajaí, foi
possível verificar a localização de apenas alguns sítios mapeados por Piazza (1965/1966), a
cuja caderneta de campo tivemos acesso. Dentre os cinco sítios mapeados por ele, dois
estavam em área de encosta e dois em área de várzea e apenas um não possuía indicação.
Todos os sítios pesquisados estão plotados no Mapa 21.
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Os sítios arqueológicos pesquisados são de tamanhos diversos, variando entre
100 e 700 m², sendo que dos 22 sítios mapeados com uma área de 100 m², contabilizamos
três (13,6%); de 200 m², três (13,6%); com 300 m², sete (31,8%); com dimensão de 400 m²
verificamos quatro (18,2%); com 500 m² foram encontrados três (13,6%); com 600 e 700 m²,
um sítio que equivale a 4,54% do total. Para determinarmos a dimensão de um sítio lítico a
céu aberto em área longamente cultivada, definimos a área de dispersão do material em
superfície. Sabemos que esses dados não representam o tamanho real, mas é a medida mais
viável para sítios não escavados.
Cruzando os dados acima, percebemos que não existe um padrão determinado
que integre tamanho e localização do sítio. Dos 22 sítios mapeados, 40,9% estão implantados
em região de meia-encosta, tendo um único com área de 300 m² (11,11%), enquanto que os
outros oito variam entre cem e seiscentos metros quadrados. Os de várzea, que representam
31,8% dos sítios mapeados, apresentam tamanhos predominantes de 300 m² (57,14%); já os
seis (27,3%), assentados nas colinas, não apresentam tamanho regular, sendo que
encontramos sítios de 100 (16,6%) e 800 m². (16,6%).
Quanto aos sítios analisados através de levantamento bibliográfico, percebemos
que, em muitos casos, não se deu importância a essa informação. Baggio (2004) preocupou-se
em dimensionar os sítios mapeados, que variaram entre 26,6 e 2000 m². Nem Scatamacchia
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(1999) nem De Masi (2003) consideraram esse dado; Eble e Reis (1976) já o fazem,
informando, em alguns casos, a dimensão da área como no SC-PEST-45, SC-PEST-46, SCPEST-49 e SC-PEST-51. Os sítios mapeados por Rohr também não têm suas dimensões
reveladas; Piazza, quando fez levantamento no Vale do Itajaí, dimensionou as grutas sem se
preocupar com os sítios a céu aberto; quanto aos mapeados por Eble no Vale do Itajaí, não há
indicação de tamanho. O que se pode concluir é que os sítios não parecem ter sido grandes.
Quanto à densidade, é difícil estabelecer um critério devido à ação humana
posterior. Entretanto, optamos por atribuir um grau de densidade conforme os vestígios
encontrados, levando em consideração os relatos obtidos com os agricultores, que durante
anos vêm trabalhando a terra e retirando material arqueológico. Verificamos, sítios muito
densos em áreas de colina, como o SC-São Martinho-01, e outros menos densos em áreas de
meia-encosta e várzea, como SC-TB-06 e o SC-Pedras Grandes-02. Estabelecer um padrão de
densidade pela escolha do local de assentamento nem sempre é possível. Poderíamos atribuir
maior densidade aos sítios localizados em vales maiores e mais abertos, com abundância de
matéria-prima, vegetação e fauna; e menor densidade aos sítios inseridos nas áreas menos
abertas, normalmente em vales menores, com menos oferta de recursos. Mas isso não
representa uma regra, como podemos constatar na Área 1.
A Área 1, que faz parte da bacia do rio Tubarão, possui vales abertos com grande
potencial arqueológico, mas os sítios mapeados possuem baixa densidade. Apenas um, o SCTB-05, apresentou uma mancha preta, que pode ser considerada um indicador de
assentamento mais estável, porém com pouco material disperso na superfície. É diferente do
SC-TB-07, que apresentou evidências de material polido e lascas dispersas em sua superfície.
Já a Área 6, mais próxima aos contrafortes da Serra Geral, onde o relevo torna-se mais
ondulado e os vales mais fechados, expôs sítios que, mesmo bastante alterados pela ação
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agrícola, apresentam ainda material arqueológico em profusão, como é caso do SC-GrãoPará01, SC-GrãoPará-02 e SC-GrãoPará-05, o que pode sugerir assentamentos mais estáveis.
O relatório de Baggio (2004) para os sítios arqueológicos mapeados em Orleans
não caracteriza a densidade dos mesmos; os demais pesquisadores também não destacam esse
elemento.
Quanto à conservação, observou-se que os sítios estão muito antropizados e mal
preservados, alguns totalmente destruídos, não sendo possível verificar nenhuma presença de
material lítico in loco. Para estes, pode-se contar apenas com os relatos dos agricultores e com
as peças, como pontas de projéteis, que eles coletaram em anos anteriores. As principais
causas da destruição são as ações agrícolas desenvolvidas nessas regiões. Atividades
rotineiras, como construções de moradias, galinheiros, hortas, chiqueiros e açudes também
resultam em erosão nas áreas dos sítios. Além de fatores como terraplenagem, que também
contribuem para a destruição dos mesmos.
Scatamacchia (1999) caracteriza a integridade de apenas quatro sítios, dois em
Canelinhas – grau de integridade baixa – e dois em Brusque – grau de integridade média. As
causas da destruição desses sítios estão vinculadas à ação agrícola. Quanto aos demais
trabalhos, não indicaram o grau de destruição dos sítios; houve apenas a elucidação de fatores
antrópicos como a agricultura – apontada como causa principal.
Nosso estudo envolveu também a análise dos materiais coletados em superfície
nos 22 sítios mapeados e a análise das coleções existentes na UNESC – procedente de
Urussanga, Pedras Grandes e Orleans, mapeadas por Rohr e Lavina em 1980, e na UFSC –
procedente do Vale do Itajaí, mapeada por Eble e Piazza entre 1960 e 1970. Essas peças
foram analisadas, individualmente, obedecendo a uma lista de atributos que levaram em conta
a matéria-prima utilizada e os aspectos tecno-tipológicos dos artefatos.
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Essa análise teve alguns objetivos: a) quantificar o material lítico a fim de estimar
a densidade do sítio; b) perceber, a partir de um conjunto mínimo de variáveis, a função do
assentamento; c) identificar as principais matérias-primas utilizadas pelo grupo. Para atingir
tais objetivos, utilizamos um conjunto reduzido de variáveis e consideramos elementos
importantes na construção da cadeia operatória, envolvendo núcleos, lascas e detritos; não nos
preocupamos em atribuir função a qualquer dessas peças, por entendermos que podem ter
funções variadas.
Os resultados obtidos não agregaram todas as áreas, porque em algumas não foi
possível coletar nenhum material, como é o caso das Áreas 1 e 3. Coletamos material na Área
2. Do material recolhido, 72,7% estão representados por lascas, das quais 81,9% são de
quartzo, 13,9% de calcedônia, 2,8% de arenito silicificado e 1,4% são de outros tipos de
matérias-primas. Os artefatos representam 5,1% do material resgatado, sendo todos de
quartzo. Os núcleos (12,1%) são de quartzo (50%), calcedônia (40%) e basalto (10%). Os
detritos perfazem 8,1%, sendo que 75% são de quartzo e 25% de arenito silicificado.
Resgatamos apenas um artefato polido de basalto e um bloco natural de arenito silicificado. A
matéria-prima predominante foi o quartzo, que aparece na região em seixos de rios e,
intrusivo, no granito.
Na Área 4 foram mapeados dois sítios, um lítico e outro lito-cerâmico. Por ser
mais denso, foi coletado material apenas no SC-São Martinho-01, lito-cerâmico. Do material
recolhido, 44,9% são artefatos, sendo que 93,5% são confeccionados sobre quartzo e 6,5%
sobre calcedônia. As lascas compõem 31,9% do material, sendo 90,9% em quartzo e 9,1% em
calcedônia. Quanto aos artefatos polidos, 80% são confeccionados com outros tipos de
matéria-prima e 20% em calcedônia. Os blocos naturais são compostos de calcedônia (60%),
quartzo (20%) e basalto (20%). Apenas um detrito em basalto foi resgatado, representando
1,5% do material recolhido. Esse sítio apresentou vestígios de fogueira e material cerâmico
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vinculado à tradição Tupiguarani. Trata-se de um sítio com alta densidade, com material
arqueológico de duas culturas distintas: uma caçadora-coletora e outra ceramista. Não se sabe
se o sítio corresponde a uma ocupação ou ocupações sucessivas, uma de caçadores outra de
ceramistas, como ocorreu em São Bonifácio, área pesquisada por Eble e Reis (1976), em São
Martinho (De Masi, 2003) e no Vale do Itajaí por Eble e Piazza entre 1965 e 1970.
A Área 5

apresentou um sítio com grande densidade, também atribuído a

caçador-coletor. O material coletado no SC-Angelina-05 é composto basicamente de lascas
(83,1%), sendo 88,5% de quartzo, 8,9% em calcedônia e 2,4% de outros materiais. Os
artefatos representam apenas 6,34%, sendo 83,4% confeccionados em quartzo, 8,3% em
calcedônia e 8,3% com outras matérias-primas. Os núcleos (7,4%), são 78,6% em quartzo,
7,1% em calcedônia e 14,3% de outros materiais. Os detritos (2,1%) são 50% de outros
materiais, 25% de quartzo e 25% em calcedônia. Os artefatos polidos (1,1%) são
confeccionados em materiais diversos.
Na Área 6 mapeamos cinco sítios e coletamos material em quatro, de onde
computamos os seguintes dados: 86,1% são lascas confeccionadas sobre quartzo (81,1%),
calcedônia (15,8%), basalto (1,6%) e outras fontes de matéria-prima (2,2%). Os artefatos
correspondem a 1,9%. A presença dos núcleos não é significativa (apenas 5,6%), e pequena a
presença de detritos (4,8%). Os artefatos polidos significam 0,3% e os blocos naturais
encontrados 1,3%.
A coleção da UNESC totalizou 967 peças. Os artefatos representam 49,2%, as
lascas correspondem a 30,2% do material, os núcleos 4,7%, os detritos 12,8% e os artefatos
polidos 3,1%. Constatou-se que o material está, em sua maioria, confeccionado sobre quartzo
e calcedônia e os artefatos polidos sobre basalto e arenito. Os artefatos lascados sobre
calcedônia e quartzo apresentaram sinais de utilização. Poucas lascas possuem sinais de
córtex, e os núcleos foram completamente esgotados (Gráfico 35).
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O material analisado na UFSC corresponde à região do Vale do Itajaí. Os sítios
mapeados por Piazza (1965/1970) mostraram-se de baixa densidade, sendo poucas as peças
disponíveis para análise – apenas 31, não sendo possível um diagnóstico delas. Essa indústria
lítica apresentou artefatos polidos, em sua maioria; observou-se a incidência de algumas
lascas de quartzo.
Já os sítios mapeados por Eble (1965/1970) apresentavam mais densidade.
Observou-se que os de densidade menor possuíam mais artefatos polidos, enquanto que em
outros, mais densos, como o SC-VI-20, SC-VI-59, SC-VI-89, SC-VI-68 e o SC-VI-113 havia
diversos cacos de cerâmica, pertencentes aos grupos Jê. O SC-VI-113 tem maior quantidade
de material coletado, cujo conteúdo era composto de peças em quartzo e calcedônia. As
lascas, que representam 53% da coleção, eram em sua maioria de preparação e exibiam um
número significativo de peças corticais; nas de preparação, observamos sinais de retoque e
utilização; os núcleos (9,3%), pequenos, estavam basicamente esgotados. Constatamos que os
detritos (15,8%) eram expressivos. Os artefatos, representados pelas pontas de projétil,
compunham 7,1% da coleção.
O material lítico analisado totalizou 3.876 peças e demonstrou um padrão
bastante conhecido para os sítios líticos do sul do Brasil 9 . A escolha da matéria-prima
demonstra que os grupos pré-coloniais aproveitavam o ambiente, dele retiravam as diversas
rochas e minerais. Observamos na região tanto fontes primárias (afloramentos de rochas in
loco), quanto fontes secundárias (seixos), sendo os seixos os mais utilizados – padrão também
seguido pelos habitantes do SC-MG-01.
Na região há o predomínio de quartzo e calcedônia. Verificamos que o material
encontrado está confeccionado sobre essas rochas, abundantes na área. Outras rochas menos
comuns também são vistas, embora em número muito pequeno, sugerindo a mobilidade do

9

Ribeiro, 1989, 1990; Dias, 1994, 2003; Hoeltz, 1995; Schmitz, 1984, 1994; Hilbert, 1999; Kern, 1991, 1999.
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grupo para territórios mais distantes, ou o seu encontro ocasional na região. São elas: o
basalto (rocha vulcânica), o arenito da formação Botucatu e os arenitos silicificados. A
abundância de material nas proximidades dos assentamentos permitiu ao grupo utilizá-lo
amplamente na produção de artefatos, otimizando a distância percorrida e o tempo para
adquiri-las. Mesmo se o material não fosse excelente, era adequado às necessidades do artesão
(Gráfico 40).
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Gráfico 34: Freqüência das categorias de matéria-prima em sítios mapeados na área da pesquisa.
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Gráfico 35: Freqüência das categorias de material lítico em sítios mapeados na área da pesquisa.
Incluindo as duas coleções analisadas: Coleção 1 – Rohr e Lavina - 1980; Coleção 2 – Piazza e Eble 19651970.

Consideramos os espaços pesquisados como áreas habitacionais onde as pessoas
aproveitavam matéria-prima local com poucos elementos importados, cuja produção
artefatual era adaptada aos recursos disponíveis. Esses espaços possuíam características
multifuncionais, já que seriam utilizados tanto para a moradia quanto para a produção de
artefatos, processamento de alimentos e outras atividades rotineiras. Essa evidência faz-se
pela quantidade de lascas resgatadas. Sugerimos que as características tecno-tipológicas
constatadas nos diversos sítios indicam que os assentamentos tiveram as mesmas atividades,
diferenciadas por maior ou menor intensidade (De Blasis, 1996). A similaridade do material
sugere a sucessão de ocupações humanas em diferentes espaços de tempo e a densidade de
alguns aponta para assentamentos mais duradouros. Construiu-se, assim, uma hipótese: os
grupos, estabelecidos em um território de forma mais estável, possuiriam um assentamento
central mais duradouro e utilizariam todo o território para captar recursos, construindo
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acampamentos maiores e outros menores, conforme suas necessidaddes. Para isso, poderiam
abrir na floresta diversas picadas que os levariam até os locais mais propícios à caça, a outras
aldeias e a áreas com recursos vegetais importantes na dieta do grupo. Essas picadas,
possivelmente, abrigariam espécies vegetais manejadas que proviam os grupos durante as
caminhadas.
O grupo estava disposto num ambiente com capacidade de sustentar uma
população de média densidade. As áreas de Floresta Ombrófila Densa possuem diversidade de
recursos alimentares que seriam regularmente explorados, como o caso do palmito e do cará,
ainda hoje presentes nas áreas mais preservadas. Esses ambientes (como já foi discutido no
capítulo 4) são atrativas de caça de pequeno e médio porte. Há ainda o diferencial das áreas de
ecótono, a poucos quilômetros do acampamento, para onde os grupos deslocariam-se a fim de
captar recursos alimentares importantes, como o pinhão.
Pelo exposto, sugere-se um modelo de assentamento relativamente estável,
distribuído em áreas propícias à captação de recursos, apresentando abundância de matériaprima, águas próximas e alimentos diversificados (Mapa 21).
Com os dados apresentados, foi possível estabelecer uma continuidade para os
padrões tecnológicos dos grupos caçadores-coletores da área de encosta. Observamos
semelhanças entre esses sítios pesquisados e o SC-MG-01 acerca do material lítico resgatado.
Ambos apresentam indústria de lascas, com padrões tecnológicos aparentemente semelhantes;
quanto aos artefatos bifaciais, sobressaem os confeccionados em quartzo, matéria-prima
abundante no leito dos rios, em forma de seixos. As lascas e artefatos confeccionados em
quartzo e calcedônia possuem tamanhos pequenos, menores que 5 cm. Isso ocorre em virtude
da matéria-prima apresentar-se sob a forma de pequenos seixos. Os artefatos maiores, como
lâminas de machado, mãos-de-pilão, almofarizes e bifaces são normalmente confeccionados
em arenito Botucatu, diabásio e granito, rochas comuns na região da pesquisa. O padrão de
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assentamento é o mesmo em toda a região de encosta - os sítios aparecem nos cursos
superiores dos rios maiores, na confluência com os rios menores, em patamares planos, meiaencosta e nas áreas de pequenos vales encaixados. Quanto ao padrão de mobilidade,
propomos uma revisão a partir do modelo Xokleng construído nessa tese, onde estabelecemos
um padrão mais estável, apresentando um acampamento central interligado por várias trilhas
aos outros acampamentos periféricos.
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Foto 23: Vista geral do local onde encontramos o sítio SC-TB-01– Área 1.

Foto 24: Vista geral do local onde encontramos o sítio SC-TB-02– Área 1.
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Foto 25: Detalhe do “pilão” perfurado no granito no SC-TB-02– Área 1.

Foto 26: Vista geral do lado norte do sítio SC-TB-02– Área 1.
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Foto 27: Vista geral do vale do rio Tubarão onde está estabelecido o sítio SC-TB-04 –
Área 1.

Foto 28: Vista geral demonstrando a distribuição dos sítios na micro-bacia do rio
Caruru, ali localizamos o SC-TB-01, SC-TB-02, SC-TB-03 e SC-TB-05 – Área 1.
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Foto 29: Vista geral da plantação de feijão onde está estabelecido o sítio SC-GR01 – Área 2.

Foto 30: Vista geral da plantação de feijão onde está estabelecido o sítio SC-GR01 – Área 2.
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Foto 31: Vista geral do local onde está estabelecido o sítio SC-Pedras Grandes-01
– Área 3.

Foto 32: Vista geral do local onde está estabelecido o sítio SC-Pedras Grandes-04
– Área 3.
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Foto 33: Vista geral da área onde localizamos o sítio SC-São Martinho-01 – Área
4. Esse sítio é cortado pelo rio Capivari. Ao fundo, encontramos o SC-São
Martinho-02.

Foto 34: Topo de colina, próximo ao rio Capivari, onde está localizado o sítio SCSão Martinho-02 – Área 4. Nesse sítio foi encontrado vestígio de cerâmica.
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Foto 35: Área plana, próxima ao rio Garcia, onde está localizado o sítio SCAngelina-05 – Área 5. Nesse sítio foi encontrado vestígio de material lítico.

Foto 36: Área plana, próxima ao SC-Angelina-05 – Área 5. Nesse local funciona a
horta da Escola Agrícola de Angelina, ali encontramos diversos vestígios de
material lítico.
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Foto 37: Local de implantação do SC-Grão-Pará-01 – Área 6. Ao fundo, avistamos a Serra Geral, nesse
trecho, conhecida como Serra do Corvo Branco, único obstáculo para o planalto.

Foto 38: Local de implantação do SC-Grão-Pará-02 – Área 6. Ao fundo, avistamos o SC-Grão-Pará-01.
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Foto 39: Local de implantação do SC-Grão-Pará-05 – Área 6. Nesse local encontrou-se várias lascas em
matéria-prima abundante no leito do rio.

Foto 40: Local de implantação do SC-Grão-Pará-05 – Área 6. Ao fundo o rio Braço Esquerdo que margeia
um costão de arenito.
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Foto 41: Material coletado por Piazza no sítio SC-VI-10. Acervo Museu Antropológico
- UFSC.

Foto 42: Material coletado por Piazza no sítio SC-VI-10. Acervo Museu Antropológico - UFSC.
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Foto 43: Material coletado por Piazza no sítio SC-VI-10. Acervo Museu Antropológico - UFSC.

Foto 44: Material coletado por agricultores no município de São Martinho. Acervo pessoal do Sr. Michels.
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Foto 45: Material coletado por agricultores no município de São Martinho. Acervo
pessoal do Sr. Steiner.

Foto 46: Material coletado por agricultores no município de Grão Pará. Acervo
pessoal da Sra. Nadir Souza.

SÍNTESE E PROPOSTAS DE ASSENTAMENTO PRÉ-COLONIAL
PARA A ENCOSTA DE SANTA CATARINA

As discussões desenvolvidas ao longo dessa proposição propiciaram-nos algumas
reflexões relacionadas à ocupação da encosta catarinense. O problema central enfocou a
instalação dos grupos dentro da floresta e seu sistema de assentamento para a região da
encosta. A tese buscou entender esse sistema desenvolvido dentro do Bioma da Mata
Atlântica, em área de Floresta Ombrófila Densa, propondo um modelo forrageiro. Para isso
fixamos, como objetivo central, entender o padrão de assentamento estabelecido pelo grupo e
como eles exploravam esse ambiente que, em alguns pontos, apresenta maior diversidade,
com recursos estáveis e regulares; em outros, os recursos escasseiam, impulsionando-os a
buscar outras alternativas, gerando assim movimento e contato com diferentes grupos.
Para esclarecer essas questões, estabelecemos os seguintes critérios: a) escavação
e análise do material lítico do SC-MG-01; b) análise de outras coleções líticas para verificar
semelhanças téccno-tipológicas com as peças do sítio escavado; c) pesquisa bibliográfica e
documental com objetivo de identificar outros sítios da Tradição Umbu, que tenham sido
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mapeados anteriormente na região de encosta; d) proposta do modelo Xokleng para melhor
entendermos o assentamento e mobilidade dos grupos na encosta catarinense; e) ampliação da
área da pesquisa, a fim de mapear novos sítios da Tradição Umbu.
O trabalho inicia com a descoberta e escavação do sítio SC-MG-01, localizado no
município de Major Gercino no Estado de Santa Catarina. O local foi escolhido devido a dois
fatores importantes: o primeiro refere-se à ausência de pesquisas na área; o segundo pela
quantidade de material arqueológico que esse sítio apresentou na superfície. Fez-se, portanto,
necessário demonstrar o potencial arqueológico a partir de intervenção direta, na qual
pudéssemos observar a variabilidade artefatual intra-sítio, quantificar e analisar o material
resgatado, estudar o padrão de assentamento do grupo podendo, com isso, estabelecer função
e forma do sítio.
Estabelecido em uma área de ecótono, na encosta centro-sudeste de Santa
Catarina, o SC-MG-01, está envolvido por uma região que favorece variedade de captação de
recursos. Encontra-se na parte mais funda do pequeno vale, próximo ao interflúvio do rio
Garcia e seus afluentes e nos terraços fluviais mais antigos, protegidos das enchentes
periódicas. A hidrografia local propiciou ao grupo alimentos para a subsistência e matériaprima para a produção de artefatos. Estudos anteriores avaliaram que os sítios líticos a céu
aberto estão onde hoje encontramos assentamentos rurais, o que demonstra a preferência por
locais propícios à moradia e à produção de alimentos (De Blasis, 1996; Dias, 2003).
Observamos que as pessoas que ocuparam esse micro-espaço buscavam assentarse em áreas mais abertas, em região de várzea, na confluência do rio principal com seus
pequenos afluentes. Aí encontramos pontos importantes para a subsistência do grupo. O rio
facilita o alimento, a água e a matéria-prima para a confecção dos artefatos, confeccionados,
em sua maioria, a partir de seixos. A área de ecótono, formada principalmente pela Floresta
Ombrófila Densa, Campos e Floresta Ombrófila Mista, provê espécies de grande valor

311

alimentício, como o pinhão (Araucária angustifolia), o palmito (Euterpe edulis), o cará
(Dioscorea sp.) e a gabiroba (Myrtacea), além de conter espécies animais como a anta
(Tapirus terrestris), o porco-do-mato-queixada (Tayassu albirostris) e o porco-do-mato-cateto
(Tayassu tajacu), dentre outras espécies de aves e peixes, que constituem importante fonte
protéica para o grupo.
O SC-MG-01 apresenta marcas da ocupação através de artefatos e estruturas
arqueológicas. Trata-se de um sítio lítico a céu aberto, com vestígios arqueológicos
espalhados na superfície. Sua estratigrafia apresenta 40 cm de espessura, na qual foram
identificadas estruturas de combustão e de moradia, além de vestígios de produção de uma
indústria lítica pouco abundante e diversificada, que aponta para um espaço com função
doméstica. Possui grau médio de conservação já que, durante muitos anos, a área foi utilizada
como pasto, sendo posteriormente arada para plantio de culturas sazonais (fumo, milho,
feijão, amendoim e aipim). Está ocupada com palmeira real (Archontophoenix sp), o que
proporciona maior conservação do sítio, pois o solo é alterado somente a cada cinco anos.
A indústria lítica encontrada nesse sítio é de pequenas proporções. Composta de
lascas, micro-lascas e artefatos bastante retocados, fragmentados e reutilizados, destacam-se
as pontas de projéteis e algumas lascas grandes passíveis de uso. Os núcleos são pequenos e
esgotados. A matéria-prima é basicamente o quartzo e a calcedônia locais, sendo que as peças
maiores apresentam-se em arenito e basalto.
Observamos, no entanto, que o sítio se expande à medida que a várzea oferece
elementos para a subsistência do grupo. Inferimos que a ocupação ocorreu em determinados
pontos e observamos que o pequeno vale se expandiu e abrigou o grupo numa extensão
significativa. Alguns marcos, como a cachoeira e o rio, teriam sido decisivos na escolha do
assentamento. Esses, além de serem fonte de água e alimento, poderiam ter um sentido
místico para os grupos.
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A fim de verificar o padrão de assentamento dos diversos grupos pré-coloniais da
encosta, ampliamos a área do projeto. Para isso, adotamos a metodologia de “full-coveragesurvey” que prevê o percorrimento da área em busca de novas evidências. Essa metodologia
propiciou o mapeamento de mais sítios com características da Tradição Umbu, ampliando o
modelo do SC-MG-01 para uma perspectiva regional. Assim, o enfoque da pesquisa, que
inicialmente centrava-se em uma pequena várzea no centro-sudeste do Estado, foi estendido
para o sul, atingindo outras várzeas, maiores e com mais oferta de subsistência. Com isso, o
SC-MG-01, antes visto como o único ponto de referência, passa a ser considerado como uma
amostra, dentro de uma rede regional.
Essa ampliação do espaço da pesquisa, a partir de um levantamento sistemático,
possibilitou o mapeamento de vinte e dois sítios arqueológicos em áreas que não haviam sido
estudadas anteriormente. Desses, vinte e um apresentaram vestígios de uma indústria de
lascas, possivelmente relacionadas à Tradição Umbu.

Para compreendermos o padrão

arqueológico de cada assentamento, utilizamos os seguintes critérios: implantação,
conservação, densidade, dimensão e indústria lítica. Realizamos um enfoque regional que
vigora por compartimentação espacial. Assim, dividimos a região da pesquisa em seis áreas:
Área 1 (Tubarão), Área 2 (Gravatal), Área 3 (Pedras Grandes), Área 4 (São Martinho), Área 5
(Angelina) e Área 6 (Grão Pará), pressupondo que os assentamentos pré-coloniais eram parte
da paisagem e que em épocas remotas representavam o ecossistema humano de uma ampla
região.
Esses sítios estão inseridos em uma paisagem heterogênea onde grupos
caçadores-coletores e, posteriormente, agricultores instalaram-se. Aí observamos um padrão
de distribuição homogêneo, com a presença de agrupamentos entre dois ou mais sítios ao
fundo dos vales, apresentando distâncias regulares de 200 a 500 m entre eles e, em alguns
casos, distâncias maiores de 1000 m. Assentavam-se nas regiões de micro-bacias, priorizando
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os locais próximos aos rios menores ou à montante dos rios maiores. Suas características de
distribuição e implantação na paisagem são similares.
A exemplo disso, temos a Área 1 que caracteriza bem essa situação. Todos os
sítios estão na micro-bacia do rio Caruru, tributário do rio Tubarão, cuja distribuição ocorre
da seguinte maneira: SC-TB-01 e 02 estão muito próximos; a distância que os separa não
chega a 400 m. São pouco densos e estão em área de meia encosta, distanciam-se do SC-TB05 uns 1.500 m, que parece estar numa área centralizada do pequeno vale; esse por sua vez,
distancia-se de outro pequeno aglomerado de sítios composto pelos SC-TB-06, 07 e 08 uns
1.000 m. Numa perspectiva regional, percebeu-se um espaçamento regular entre eles, onde
um maior (SC-TB-05) está no centro de dois pequenos aglomerados de sítios. Há ainda
outro, pequeno, muito próximo ao rio Tubarão e à foz do Caruru, que se distancia dessa
formação. A ele atribuímos uma função diferente da dos demais, considerados habitacionais –
suas características sugerem um sítio de observação e caça. Inferimos que o padrão de
assentamento regional é representado

por unidades habitacionais maiores, cercadas de

unidades menores com funções específicas. Assim, propomos um modelo com um ou dois
sítios maiores e mais densos e outros menores que caracterizam a organização dos
assentamentos em âmbito local e, possivelmente, regional.
Com o intuito de conferir a semelhança tecno-tipológica analisamos,
individualmente, 5.090 peças líticas obedecendo a uma lista de atributos que levaram em
conta a matéria-prima utilizada e os aspectos tecno-tipológicos dos materiais escavados no
SC-MG-01 e em outros, coletados em superfície de alguns dos 22 sítios mapeados.
Ampliando essa lista, analisamos ainda as coleções existentes na UNESC – procedente de
Urussanga, Pedras Grandes e Orleans, mapeadas por Rohr e Lavina em 1980, e na UFSC –
provenientes do Vale do Itajaí, mapeadas por Eble e Piazza entre as décadas de 1960 e 1970.
Essa análise objetivou quantificar o material lítico a fim de estimar a densidade do sítio;
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perceber, a partir de um conjunto mínimo de variáveis, a função do assentamento e identificar
as principais matérias-primas utilizadas pelos grupos, com o intuito de inferir áreas de
captação de recursos. Para atingir tais intentos, utilizamos um conjunto de variáveis reduzido
e consideramos elementos importantes na construção da cadeia operatória, o que envolve
núcleos, lascas e detritos; não nos preocupamos em atribuir uma função a quaisquer dessas
peças, por entendermos que possuem funções diversas. Sistematizamos nossa análise, em
princípio, com o material coletado durante a escavação e o mapeamento e depois avaliamos as
coleções.
O material lítico analisado, da escavação, das coleções e das coletas demonstrou
um padrão bastante conhecido para os sítios líticos do sul do Brasil. A escolha da matériaprima demonstra que os grupos pré-coloniais aproveitariam o ambiente, dele retirariam
diversas rochas e minerais, sendo que na região há o predomínio de quartzo e calcedônia.
Observamos, tanto fontes primárias (afloramentos de rochas in loco), quanto fontes
secundárias (seixos), sendo essa última a mais utilizada. Verificamos que o material
encontrado está confeccionado sobre essas rochas, abundantes na área; outras rochas menos
comuns também são vistas, embora em número muito pequeno, sugerindo o intercâmbio
eventual e/ou mobilidade do grupo para regiões mais distantes, ou o seu encontro ocasional na
região. São elas: o basalto (rocha vulcânica), os arenitos da formação Botucatu e os arenitos
silicificados. A abundância de material nas proximidades dos assentamentos permitiu ao
grupo utilizá-lo amplamente na produção de seus artefatos, otimizando a distância percorrida
e o tempo para adquiri-lo. Mesmo não sendo excelente, o material era adequado às
necessidades do grupo.
Desse material, quantificamos artefatos, fragmentos e vestígios. Artefatos
volumosos e pesados, possivelmente utilizados para abertura de florestas, encontram-se
presentes tanto nas áreas pesquisadas recentemente quanto nas coletas realizadas no passado,
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as quais pudemos analisar. Esse diferencial foi anteriormente detectado por De Blasis (1996)
no Ribeira do Iguape (SP) e por Ribeiro (1991), no município de Esmeralda (RS).
Assim, a indústria lítica que analisamos, no que se refere à perspectiva
tecnológica e escolha de matéria-prima, assemelha-se em toda a área da pesquisa. As
diferenças que aparecem ficam por conta das características morfológicas e estruturais de
cada região e da função atribuída aos assentamentos. Esses dados levam-nos a caracterizar a
área de encosta, envolvendo os sítios escavados, mapeados e os pesquisados em bibliografia,
como sendo compartilhada por grupos humanos que apresentavam tecnologia e padrão
cultural semelhantes.
Um dos vinte e dois sítios arqueológicos mapeados é do tipo lítico, contendo
elementos cerâmicos vinculados à Tradição Tupiguarani. Já os mapeados por Rohr, Lavina,
Eble e Piazza, cujas coleções foram por nós analisadas, apresentam outros tipos de sítios
como os abrigos sob rocha, cemitério Kaingang e paradeiro ou acampamento. Já o SC-MG-01
apresentou características apenas da Tradição Umbu, ou seja, uma indústria de lascas e
algumas pontas de projétil. Com essas informações definimos uma tipologia preliminar para
os sítios líticos da encosta em Santa Catarina que apoiada no modelo Xokleng, indicaria um
padrão de assentamento mais estável para os grupos.
O modelo Xokleng foi construído sobre dados etnográficos e etnohistóricos
disponíveis. Esses nos deram uma idéia geral do padrão de assentamento estabelecido pelo
grupo com assentamentos mais estáveis (cabanas maiores que abrigariam diversas famílias e
assentados nas áreas de meia-encosta nas vertentes suaves, próximas às nascentes e aos
banhados, onde seriam armazenados os pinhões). Delas sairiam diversas trilhas que
integrariam outras cabanas maiores e outras menores. As trilhas levariam a locais mais
distantes, onde haveria cabanas pequenas e menos elaboradas, utilizadas para abrigar
transeuntes de outras aldeias ou grupos de caçadores e comportariam entre 5 e 20 elementos.
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Estes se deslocariam por curtos períodos de tempo para caçar ou coletar alimentos em áreas
mais distantes do acampamento maior. Nesses abrigos as fogueiras estavam na frente, do lado
de fora.
Portanto, os dados pesquisados, unidos a esse modelo Xokleng, indicam um
padrão de assentamento para a área de encosta, considerando o modelo forrageiro. Sugerimos
que os espaços pesquisados sejam entendidos como áreas habitacionais onde os indivíduos
aproveitariam a matéria-prima local, com poucos elementos importados e adaptariam a sua
produção artefatual aos recursos disponíveis. Esses espaços possuiriam características
multifuncionais, já que seriam utilizados tanto para a moradia quanto para a produção de
artefatos, processamento de alimentos e outras atividades rotineiras. Essa evidência deve-se à
quantidade de lascas resgatadas. Acreditamos que as características técno-tipológicas,
constatadas nos diversos sítios, indicam que os assentamentos tiveram as mesmas atividades,
diferenciadas pela maior ou menor intensidade. Observou-se a similaridade do material, que
sugere a sucessão de ocupações humanas em diferentes períodos e a densidade de alguns
aponta para assentamentos mais duradouros. Com base no modelo forrageiro, construiu-se o
seguinte panorama dos sítios mapeados além do SC-MG-01: os grupos, estabelecidos em um
território de forma mais estável possuíam um assentamento central mais duradouro e
utilizavam todo o território para captar recursos, construindo pequenos acampamentos de
caráter sazonal. Abriam na floresta diversas picadas que levariam pequenos grupos
especializados até os locais mais propícios à caça e à coleta de alimentos. Essas picadas,
possivelmente, abrigavam espécies vegetais manejadas que proviam os grupos durante as
caminhadas. Esses retornariam ao acampamento central em poucas horas, ou na melhor das
hipóteses, em alguns dias, dependendo da dieta adotada por eles.
Outro dado importante está relacionado à funcionalidade e ao padrão de
assentamento dos sítios mapeados, em sua maioria no fundo dos vales, com espaçamento
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regular entre si, indicando que quanto maior a proximidade entre as unidades domiciliares,
maior a proximidade de parentesco e, portanto, maior a partilha dos recursos (Gargett;
Hayden apud De Blasis, 1996). Dessa forma, podemos supor que a região abrigaria grupos
humanos vivendo próximos; a aldeia central teria maior densidade populacional, enquanto as
aldeias menos densas seriam assentadas no fundo dos vales. Assim, cambiariam recursos
alimentares e tecnológicos, conviveriam e desfrutariam do território, onde captariam e
partilhariam também os recursos para a confecção de artefatos líticos, de madeira e tecelagem.
Esse modelo pode ser observado para os sítios mapeados por De Masi (2003) e equipe para a
região de São Martinho, e para os demais nas outras regiões.
Averiguamos que os sítios estavam dispostos num ambiente com capacidade de
sustentar uma população de média densidade. As áreas de Floresta Ombrófila Densa possuíam
diversidade de recursos alimentares regularmente explorados, como o caso do palmito e do
cará, ainda hoje presentes nas áreas mais preservadas. Essas espécies seriam atrativas de caça
de pequeno e médio porte. Há ainda, em algumas regiões da encosta catarinense, o diferencial
das áreas de ecótono, para onde os grupos deslocar-se-iam a fim de captar recursos
alimentares importantes, como o pinhão.
Quanto à localização, esses sítios arqueológicos possuem uma distribuição bem
definida, quase sempre na região de meia-encosta e várzea, sendo alguns encontrados nos
topos das colinas - todos numa região de micro-bacia com cursos de água potável abundante.
Quanto à densidade, fica difícil estabelecer um critério fixo devido à ação humana.
Entretanto, optamos por atribuir um grau de densidade conforme os vestígios encontrados,
levando em consideração, os relatos obtidos com os agricultores, que durante anos vêm
trabalhando a terra e retirando material arqueológico. Poder-se-ia atribuir maior densidade aos
sítios localizados em vales maiores e mais abertos, com abundância de matéria-prima e
alimentos; e menor densidade aos sítios inseridos nas áreas fechadas, normalmente em vales
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pequenos com pouca oferta de recursos. Entretanto, concluímos que não é possível relacionar
densidade do sítio com escolha do local de moradia. Os dados da pesquisa demonstraram que
esse padrão não é estável. Observemos o SC-MG-01. Situado num pequeno vale, apresenta
considerável densidade de material. Já o SC-TB-06 e o SC-TB-02, localizados no Vale do Rio
Tubarão, não possuem densidade significativa.
Quanto à conservação, observou-se que a maioria dos sítios está muito
antropizada e mal preservada, alguns totalmente destruídos. Em alguns casos, contamos
apenas com relatos de agricultores e algumas peças arqueológicas, como pontas de projéteis
coletadas em anos anteriores. As principais causas da destruição ficam por conta das ações
agrícolas desenvolvidas nessas regiões. Atividades rotineiras, como construções de moradias,
galinheiros, hortas, chiqueiros e açudes, resultam em erosão na área do sítio. Além de fatores
como terraplenagem, que também contribuem para a destruição dos mesmos.
Pelo exposto, sugerimos um modelo de assentamento mais estável no qual os
grupos captariam seus recursos em áreas propícias à sobrevivência, apresentando abundância
de matéria-prima, água próxima e alimentos diversificados. Estariam próximos e subsistiriam
em uma mesma área onde trocariam informações, relações sociais e comungariam o mesmo
modelo econômico. Esse padrão pode ser aplicado ao SC-MG-01, que passou a ser
considerado uma pequena e importante amostra dentro de uma rede de assentamento que se
distribuía por toda a área de encosta, envolvendo os diversos sítios mapeados por nós e outros
pesquisadores, cujos grupos partilhariam um modo de subsistência semelhante. Esse modelo
forrageiro indica um número apreciável de pessoas (entre 50 e 300) que se distribuiriam em
um acampamento central. Quando parte do grupo saía para forragear e necessitava distanciarse desse acampamento, utilizaria então os locais de paragens, aqui entendidos como
acampamentos periféricos. Poderiam migrar durante algum tempo para o planalto, em busca
de outros alimentos, como o pinhão. No entanto, essa migração poderia ser rápida caso

319

habitassem uma região de ecótono; ou mais demorada, se o assentamento estivesse em regiões
sem áreas de ecótono.
Destacamos que essa pesquisa é uma pequena contribuição nos assuntos até então
pouco explorados para a área como: espaço ocupado, densidade e implantação dos sítios,
artefatos produzidos e matéria-prima utilizada. Para pensarmos o sistema de assentamento dos
caçadores-coletores, colocamos em pauta o modelo de assentamento dos Xokleng, moradores
da área no período histórico e supostos descendentes desses caçadores-coletores vinculados à
Tradição Umbu.
Não é nossa pretensão esgotar o tema, que julgamos necessitar de mais pesquisas
sistemáticas, escavações, análise tecnológica mais aprofundada, obtenção de cronologia e
mapeamentos de novas áreas. Tentamos apenas trazer à tona a discussão, ainda pouco
explorada, sobre a ocupação pré-colonial nas áreas de encosta, em alguns casos, tida como
área de transição e ocupação esporádica. Esperamos ainda que esse tema possa ser mais
aprofundado, já que ele possui grande importância na compreensão dos grupos que habitaram
a encosta catarinense no período pré-colonial, demonstrando que além do litoral e do planalto,
regiões nitidamente profícuas em termos de subsistência, os grupos pré-coloniais contavam
também com a encosta. Isso comprova que grupos humanos assentavam-se e adaptavam-se
aos mais diversos ecossistemas desde épocas remotas. A área de encosta em Santa Catarina,
por apresentar vestígios dessa ocupação, também estaria incluída nesse processo, contínua e
permanentemente.

