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Conheci o trabalho do Pe. João Alfredo Rohr na Arqueologia quando 
assumi a Superintendência do Iphan no Distrito Federal em maio de 
2014. Foi Maria Clara Migliacio (Caia), então arqueóloga da Superinten-
dência, que me apresentou esse notável personagem e me revelou a 
importância de suas pesquisas para o reconhecimento e a preservação 
do patrimônio arqueológico no Brasil. Conhecer os estudos desse jesu-
íta gaúcho (1908-1984) foi determinante para que eu me aproximasse 
do fascinante mundo da Arqueologia, que era distante e alheio à minha 
atividade de arquiteto e urbanista, ainda que tivesse uma trajetória 
vinculada à preservação do patrimônio cultural.

Foi uma demanda rotineira do Departamento de Patrimônio Material 
(Depam) para fiscalização de bens tombados, em 2015, que revelou a 
existência, em Brasília, de uma coleção de Arqueologia montada pelo 
Pe. Rohr e doada por ele à Academia Nacional da Polícia Federal. Des-
conhecida de todos até aquele momento, seu propósito era servir de 
material didático para a formação de agentes, que atuariam no com-
bate à destruição e ao tráfico de bens arqueológicos no país. O acervo 
recolhido por Pe. Rohr ao longo de 40 anos, do qual essa coleção faz 
parte, foi tombado pelo Iphan em 1986 e constitui o acervo do Museu 
do Homem do Sambaqui, em Florianópolis, Santa Catarina, instituição 
criada por ele, em 1964, e da qual foi o seu primeiro diretor.

Adentrar no mundo da Arqueologia permitiu à equipe da Superinten-
dência melhor compreensão dessa área, permitindo que suas ativida-
des ganhassem relevância e visibilidade. Tanto que, no período de qua-
tro anos, houve duas exposições e uma publicação sobre o Patrimônio 
Arqueológico do Planalto Central. O nosso avanço institucional nesse 
campo decorre da ação das arqueólogas da Superintendência. Primeiro 
a Maria Clara e agora a Margareth de Lourdes Souza, esta autora do 
inventário da coleção do Pe. Rohr em Brasília e a responsável técnica 

A Superintendência do Iphan no Distrito Federal e  

a Coleção de Arqueologia do Pe. João Alfredo Rohr em Brasília

pelo catálogo que ora se apresenta.
Frente à devotada vida sacerdotal do Pe. Rohr, não seria absurdo 

supor que a sua atuação na Arqueologia teria sido fortuita e diletante. 
Essa impressão, todavia, logo se dissipa quando conhecemos sua obra 
e seus feitos. Concomitantemente ao sacerdócio e sem prejuízo deste, 
Pe. Rohr teve uma prática científica abrangente, intensa e referencial, 
assim como uma militância aguerrida em defesa do patrimônio arque-
ológico do país, sobretudo, no estado de Santa Catarina e, em especial, 
na região de Florianópolis. Foi ali, estudando os sambaquis catarinen-
ses, que sua produção científica foi extensa, profícua e respeitável, ten-
do atuado em diversas instituições de ensino e pesquisa.

Pe. Rohr, na verdade, foi um precursor de estudos no campo da 
Arqueologia e responsável pela formação de inúmeros profissionais, 
alguns dos quais citados nesta publicação. Em sua trajetória, desen-
volveu teorias, métodos e procedimentos técnicos inovadores, que ele-
varam o patamar do estudo arqueológico no país e possibilitaram novas 
pesquisas nessa área, inclusive no âmbito internacional. É reconhecido 
pela comunidade científica como o arqueólogo com o maior número 
de escavações no Brasil. Na década de 1960, trabalhou para o Iphan, 
participando nas atividades de identificação, descrição e preservação 
de sítios arqueológicos em Santa Catarina, como representante hono-
rário do Iphan naquele estado, até que ali fosse constituída a estrutura 
formal dessa autarquia.

Em 2015, quando se tomou conhecimento da coleção do Pe. Rohr 
em Brasília, procurou-se a Academia da Polícia Federal para saber o pa-
radeiro desta. Ficamos surpreendidos ao saber que a direção da Acade-
mia não detinha essa informação e, por certo, essa coleção estaria per-
dida em algum depósito. Frente a essa inusitada realidade, requereu-se, 
então, que esta fosse localizada e colocada à disposição do Iphan, haja 
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vista sua importância e o seu tombamento federal. Foi assim que a 
Superintendência teve acesso a esse material e tomou as medidas para 
sua identificação e preservação. Para tanto, fez-se o inventário, uma 
exposição pública desse material na sede do Iphan em Brasília (2016 e 
2018), e agora esta publicação.

Definiu-se, de comum acordo com a Academia Nacional da Polícia 
Federal, que a coleção ficaria exposta no Museu de Geociência da Uni-
versidade de Brasília (UnB) e continuaria à disposição das atividades 
do curso de formação dos agentes da Polícia Federal. Ou seja, man-
teria seu objetivo educacional precípuo definido pelo Pe. Rohr, agora 
com maior amplitude, visibilidade e acesso público, sobretudo para os 
alunos da UnB. Lembrando que o Instituto de Geociência da UnB (df), 
responsável pelo Museu de Geociência, é uma instituição de referência 
no país e foi credenciada pelo Iphan (2017) para guarda e endosso de 
material arqueológico no Distrito Federal.

Por fim, lembramos que o presente catálogo é fruto do inventário da 
Coleção de Arqueologia do Pe. Rohr em Brasília e decorre do esforço 
conjunto da Superintendência do Iphan no Distrito Federal, da Supe-
rintendência do Iphan em Santa Catarina e do Centro Nacional de Ar-
queologia (cna), que, em uma parceria institucional inédita e prazerosa, 
tornaram possível o registro e a divulgação desse significativo acervo 
arqueológico, recolhido por um profissional notável. Oxalá, a presente 
iniciativa sirva de inspiração para outras ações colaborativas e se torne 
prática comum entre as unidades do Iphan.

Parabéns aos colegas do Iphan que participaram da presente publi-
cação, que busca cumprir a nossa função institucional de casa de me-
mória e de disseminação de conhecimento. Boa leitura!

Brasília, setembro de 2018

Carlos Madson Reis

Superintendente do Iphan no Distrito Federal

Praia do Santinho
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João Alfredo Rohr pode ser considerado um dos mais proeminentes 
personagens precursores da Arqueologia catarinense e até mesmo do 
cenário nacional. Arqueólogo autodidata, ele desenvolveu sua própria 
metodologia de pesquisa, mais tarde adotada e aperfeiçoada por mui-
tos profissionais subsequentes, tendo dedicado cerca de 40 anos de 
sua vida a pesquisas e estudos sobre nossa ancestralidade e os rema-
nescentes que podem nos contar mais sobre essas histórias.

Rohr iniciou seus trabalhos no Colégio Catarinense, em Florianópo-
lis, em 1933, e a coleção arqueológica ali armazenada leva hoje o seu 
nome. Apesar de a maior parte da coleção se encontrar em Santa Ca-
tarina, onde ele atuava, 173 itens foram enviados ao Distrito Federal, 
o que ensejou esta publicação e seu enredo e suas motivações serão 
aqui explanados.

Veemente defensor do patrimônio arqueológico, ele militou com 
outros importantes profissionais brasileiros para a criação das legis-
lações de proteção e salvaguarda desse patrimônio, bem como atuou 
no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), atual 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), realizan-
do pesquisas no território catarinense que visavam localizar, descrever 
e salvaguardar os sítios encontrados. Até o hoje, é o responsável pela 
maior parcela de escavações em solo catarinense, tendo identificado 
mais de 400 sítios de forma ordenada. 

A Coleção Arqueológica Pe. João Alfredo Rohr tombada pelo Iphan 
desde 1986 integra o rol das seis coleções arqueológicas tombadas em 
âmbito federal e se configura como das mais importantes coleções ar-
queológicas organizadas e sistematizadas do país, englobando mais de 
8 mil objetos e 80 mil fragmentos. O papel da instituição que a abriga 
e conserva, o Museu do Homem do Sambaqui – antigo Museu Arque-
ológico do Colégio Catarinense – localizado em Florianópolis, Santa 

Pe. João Alfredo Rohr, S.J., 

precursor da Arqueologia catarinense

Catarina, é de fundamental importância nesse contexto. Igualmente 
relevantes são a inventariação e a catalogação das peças, minimizando 
ou, idealmente, erradicando perdas e extravios. O aprofundamento dos 
estudos sobre os objetos também é fundamental, pois o objetivo pri-
meiro da preservação desse patrimônio cultural é o repasse de conhe-
cimentos que esses bens intrinsecamente possuem, ou que deles possa 
ser extraído, e quais novas ou velhas histórias eles poderão nos contar.

Florianópolis, setembro de 2018

Liliane Janine Nizzola

Superintendente do Iphan em Santa Catarina

Praia do Campeche
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A trajetória da Arqueologia no Brasil se mescla, em muitos momentos, 
com a trajetória de personalidades como a de João Alfredo Rohr, que 
trabalhou, incansavelmente, até a sua morte pela proteção do patrimô-
nio arqueológico brasileiro e, em especial, pela proteção dos sítios ar-
queológicos presentes no estado de Santa Catarina. Publicar a coleção 
por ele organizada, e posteriormente doada à Academia Nacional de 
Polícia, que agora passará a compor o acervo do Museu de Geociên-
cias da Universidade de Brasília, mais do que uma homenagem, é dar 
continuidade ao seu trabalho.

Em um tempo em que a Arqueologia ainda não se preocupava tanto 
com o passado mais recente, com o contemporâneo e com as comu-
nidades que, de um modo ou de outro, relacionam-se com os conhe-
cimentos produzidos, as ações desenvolvidas e as decisões tomadas 
no presente sobre a materialidade produzida no passado, Rohr foi um 
pioneiro. Não somente por sua luta pela preservação dos sítios arqueo-
lógicos, mas pelo seu entendimento de que não seria possível proteger 
o patrimônio sem o apoio da sociedade.

Para entender a importância dessa coleção e do papel de João Alfre-
do Rohr, é preciso que o compreendamos em seu tempo. Um tempo 
em que não havia vídeos e documentários sobre a Arqueologia. Os 
livros técnicos disponíveis no Brasil sobre o tema eram raros. Livros 
de divulgação praticamente não existiam. Apenas uma pequena par-
cela da população tinha conhecimento de que existia um patrimônio 
arqueológico. Um tempo em que os principais atores sociais não eram 
os mesmos de hoje em dia. 

Naquele momento, doar uma coleção de materiais arqueológicos a 
uma academia de polícia, responsável pela formação de agentes que 
iriam se espalhar por todo o território nacional, era uma atitude visio-
nária. Além de ampliar a rede de proteção ao patrimônio arqueológico, 

Coleção Arqueológica Pe. João Alfredo Rohr  

no Distrito Federal

a doação contribuiria para que um maior número de pessoas, que aju-
dava a formar a opinião pública, atuasse como difusores da importância 
da preservação do patrimônio.    

Como esta obra será lançada em conjunto com a exposição da Cole-
ção Arqueológica Pe. João Alfredo Rohr, na Sede do Iphan, em Brasília, 
no âmbito da cerimônia do Prêmio Luiz de Castro Faria, é imprescindí-
vel ressaltar aqui um aspecto, detalhado ao longo deste livro, que diz 
respeito à colaboração desses dois pesquisadores. Após anos de traba-
lho voluntário, em um lugar da história da Arqueologia em que grande 
parte dos arqueólogos precisava ter outra profissão, atuando como 
amadores – no melhor sentido da palavra: aquele que atua por amor, 
Castro Faria concede a Rohr uma bolsa, que o permitiu seguir atuando 
incansavelmente pela proteção do patrimônio até o final de sua vida, 
deixando um legado de ações que inspiraram e continuam inspirando 
gerações de arqueólogos. A publicação da Coleção Arqueológica Pe. 
João Alfredo Rohr renova e reafirma essa inspiração.

Brasília, setembro de 2018

Flávio Rizzi Calippo 

Diretor do Centro Nacional de Arqueologia - Iphan

Praia do Santinho
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Somos todos universais, resultado de uma trajetória histórica iniciada 
na África há mais de 3,2 milhões de anos. E os diversos tipos de sítios 
arqueológicos são marcos dessa trajetória humana. Cabe à Arqueolo-
gia a responsabilidade de recuperar a cultura material de populações 
passadas, estudá-la e integrá-la à sociedade, inserindo novos conhe-
cimentos que podem ser apresentados de diversas formas, como em 
livros, exposições, vídeos e inventários, além de outras maneiras de 
suscitar reflexões. Pode-se pensar em preservação do patrimônio cul-
tural a partir do instante do seu conhecimento, que ocorre em médio e 
longo prazos. Assim, torna-se relevante desenvolver políticas públicas 
e posturas acadêmicas para seu estudo e constante divulgação.1 

Este trabalho sobre o acervo arqueológico aqui apresentado integra 
a Coleção Arqueológica Pe. João Alfredo Rohr, S.J., tombada pelo Iphan 
em 1986, com inscrição no Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfi-
co e Paisagístico (Processo 1.129-T-84). Esse acervo foi constituído 
a partir dos resultados de pesquisas realizadas por Rohr em sítios ar-
queológicos do estado de Santa Catarina, nos municípios Florianópolis, 
Balneário Camboriú, Jaguaruna, Laguna, Itapiranga e Urubici, relacio-
nado à ocupação indígena do litoral e do interior de Santa Catarina por 
grupos de caçadores-coletores (cultura Alto-paranaense), de grupos de 
pescadores-caçadores-coletores (construtores de sambaquis), grupos 
agricultores vinculados às tradições Tupi-Guarani e Itararé-Taquara e 
do povo Jê (Kaingang). Conta ainda com algumas peças adquiridas das 
ações de colecionismo de Carlos Berenhauser na Ilha de Santa Catarina 
e outras advindas da Ilha de Marajó, estado do Pará. 

Introdução

A releitura de acervos de museus constitui uma maneira de valorizá-
-los, e a melhor forma de defender o patrimônio é estudá-lo e expô-lo à 
sociedade. Portanto, a apresentação de acervo, resultado de pesquisas 
arqueológicas, valoriza e multiplica o valor do patrimônio cultural, pois 
nela se inserem novas perspectivas, novas informações e, dessa forma, 
estas trazem luz a novos reconhecimentos para as sociedades nacional, 
regional e local. 

Os textos de cada um dos participantes foram propostos pela equi-
pe da Superintendência do Iphan no Distrito Federal (se Iphan-df) e 
acatados pelos convidados. Inicialmente consta a apresentação dos 
trabalhos pelos superintendentes do Iphan no Distrito Federal e de 
Santa Catarina, seguido do diretor do Centro Nacional de Arqueologia, 
impulsionadores da realização da pesquisa que se consolidou. Ao novo 
texto foram inseridas imagens de petroglifos registrados por João Al-
fredo Rohr em Florianópolis e Palhoça, Santa Catarina. 

Na primeira parte, é apresentada a diversidade cultural do proces-
so de ocupação do estado de Santa Catarina pelos arqueólogos Deisi 
Scunderlick Eloy de Farias (ufsc) e Andreas Kneip (uft), ambos com 
vasta e reconhecida experiência nos estudos dos sambaquis e outros 
tipos de sítios arqueológicos em Santa Catarina. Em seguida têm-se 
a biografia do Pe. João Alfredo Rohr, que mostra a amplitude de sua 
trajetória histórica, apresentada por Roberta Marques Porto, mestre 
em Antropologia Social e auxiliar de Museologia do Museu do Homem 
do Sambaqui, em Florianópolis-sc.

Na segunda parte é delineado o contexto social e político da doação 
do acervo arqueológico no texto “Pe. João Alfredo Rohr e Luiz Castro 
de Faria no cenário arqueológico de Santa Catarina”, apresentado pela 
arqueóloga do Iphan-df Margareth Souza, que contextualiza o período 
que antecedeu e o que se seguiu a aprovação da Lei nº 3.924/1961, 

1. SOUZA, Margareth de Lourdes. Estudos de sítios pré-coloniais na bacia do rio Tocan-
tins: análise arqueológica. Tese (Doutorado em Arqueologia) – Museu de Arqueologia e 
Etnologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.
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enfatizando a importância da interlocução estabelecida entre os dois 
pesquisadores que atuaram  na luta de preservação dos sítios arque-
ológicos, especialmente os sambaquis, com apoio do Departamento  
de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Dephan) e atual Iphan, e 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), e o significado da doação de peças arqueológicas à Academia 
Nacional da Polícia Federal, em Brasília. 

Em seguida tem-se a apresentação do registro fotográfico das pe-
ças, realizado pelo fotografo Ádon Bicalho, contratado pela se Iphan-df, 
com aplicação de algumas técnicas frequentemente empregadas em 
Arqueologia, com exceção do artefato lítico com decoração plástica, 
registrado por Margareth Souza. Todas as peças foram fotografadas de 
duas a cinco posições e estão no Inventário do acervo da Coleção Ar-
queológica Pe. João Alfredo Rohr em Brasília-df, nos moldes do Anexo II, 
da Portaria nº 196, de 18 de maio de 2016, para inserção no Processo 
1.129-T-84. As legendas das fotos com aspas se referem à descrição re-
alizada por Rohr e foram mantidas para preservar suas interpretações.

Após aproximadamente 41 anos, o acervo torna-se acessível, de ma-
neira plena, ao público em geral e, especificamente, aos moradores do 
Distrito Federal, quando o Museu de Geociências, do Instituto de Ge-
ociências da Universidade de Brasília, passa a ser seu curador.

Este livro trata do acervo da Coleção Arqueológica Pe. João Alfredo 
Rohr, localizada em Brasília-DF, e a importância da realização dos In-
ventários, que é a principal ferramenta de gestão e proteção dos bens 
culturais.

Brasília, setembro de 2018

Margareth de Lourdes Souza

Organizadora

Ilha dos Corais
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Supostamente, os primeiros grupos teriam desaparecido ao entrar 
em contato com os ceramistas, horticultores Jê e Tupi, integrando, as-
sim, um grande mosaico cultural na pré-história catarinense.

A partir desse cenário, apresentaremos um pouco de cada uma des-
sas culturas com base em dados produzidos pelas pesquisas arqueoló-
gicas desenvolvidas no estado de Santa Catarina.

Os pescadores-caçadores-coletores construtores de sambaquis

Iniciaremos nossa história pelo litoral, intensamente ocupado pelos gru-
pos humanos que construíram grandes montes de conchas, conhecidos 
como sambaquis. Esses monumentais sítios arqueológicos suscitaram 
muita discussão durante um longo período. Debatia-se, inicialmente, 
sua origem, se natural ou artificial. Isto é, seriam os sambaquis restos 
do dilúvio (origem natural) ou fruto da indolência do indígena, que, sem 
lei e sem rei, acumulavam grande quantidade de restos alimentares, 
formando gigantescas lixeiras pré-históricas (origem artificial)?

Se considerado construído pelo homem, o sambaqui era caracteri-
zado como “resto de cozinha”, fruto da indolência indígena diante dos 
restos de alimentos utilizados para a sua subsistência. Já os que defen-

Durante anos, aprendemos que o Brasil foi descoberto pelos europeus 
e que, a partir daí, começava nossa história. No entanto, não é isso o 
que a Arqueologia nos mostra. Essa ciência, que busca compreender as 
sociedades humanas a partir dos vestígios da cultura material, tem de-
monstrado que o estado de Santa Catarina foi intensamente ocupado 
desde tempos remotos, cujas evidências estão presentes em todas as 
regiões catarinenses, desde o litoral até o extremo oeste. 

As pesquisas arqueológicas demonstram que várias levas humanas 
migraram para o sul do Brasil durante longos períodos. A primeira te-
ria chegado por volta de 12.000 A.P.2 e se instalado no interior, nas 
várzeas dos grandes rios, mantendo uma estabilidade tecnológica ao 
reproduzir comportamentos relacionados aos caçadores-coletores até 
cerca de 1.000 anos A.P. Os primeiros grupos a entrar no território 
catarinense teriam sido caçadores-coletores e se instalaram no Vale do 
Rio Uruguai, reconhecidos como portadores das tradições3 de nome 
Umbu e Humaitá. Outros que destacamos são os pescadores-caçado-
res-coletores, construtores de sambaquis, que teriam chegado ao lito-
ral catarinense por volta de 8.500 anos a.p. e produzido uma cultura 
estável, com pleno aproveitamento dos recursos litorâneos. 

Posteriormente, chegaram os ceramistas Jê (Xokleng e Kaingang) ao 
planalto, e algum tempo depois migraram para a encosta e para o litoral. 
No planalto, construíram grandes aldeias com depressões conhecidas 
como casas subterrâneas4 e estruturas cerimoniais, conhecidas como 
danceiros. Na encosta, verificamos a presença de diversas manchas es-
curas com vestígios de fogueiras e produção de artefatos. No litoral, 
encontramos locais cerimoniais, como cemitérios. Por fim, entram em 
cena os Tupi-Guarani, que ocuparam o litoral, o extremo oeste e o meio 
oeste do estado, onde construíram grandes aldeias, refletidas nas man-
chas escuras e nos vestígios cerâmicos com decoração característica.

A diversidade cultural na pré-história catarinense

Ilha dos Corais

Deisi Scunderlick Eloy de Farias 

Doutora em Arqueologia  

Unisul

2.  Anos A.P. significa anos “Antes do Presente”. O presente é o ano de 1950, devido ao 
uso do método de datação absoluta mais utilizado ser o método do carbono 14. A partir 
de 1950, o costume de testar artefatos nucleares ao ar livre modificou a proporção dos 
isótopos radioativos do carbono na atmosfera, inviabilizando o método para datar amos-
tras mais recentes do que esta data.
3. O conceito entendido neste trabalho refere-se ao estabelecido por Chmyz (1967), em 
que tradição representa um “grupo de elementos ou técnicas que se distribuem com per-
sistência cultural”, o que seria a definição da Arqueologia para determinado conjunto tec-
nológico.
4. Alguns pesquisadores adotam o uso do termo “estrutura subterrânea”, pois ainda se 
discute a função dessas depressões circulares.

Andreas Kneip 

Doutor em Arqueologia

UFT
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ocorreram desmontes de vários sambaquis pelo próprio governo, na 
construção de estradas. 

Estanislau tinha juntado já uma grande quantidade de pedras para mos-

trar-me. Infelizmente muitas estavam quebradas. [...]. Paguei-lhe 20 mil-

-réis, o que na época era muito dinheiro. [...]. Todas as peças eram cobertas 

por uma pátina cinzenta e uniforme. Tratava-se de achados de superfície, 

tirados da terra com o arado ou a enxada. [...] (TIBURTIUS, 1996, p. 17-18).

No entanto seu trabalho não se deteve na coleta e na compra de 
objetos pré-históricos. Tiburtius passou a escavar vários sambaquis, 
alguns foram inteiramente estudados, outros com intervenções me-
nores, de emergência. Os sambaquis do litoral norte pesquisados por 
Tiburtius foram Sambaqui Conquista (Araquari), Sambaqui Itacoara 
(Joinville), Sambaqui Morro do Ouro (Joinville), Sambaqui Pinheiros 
(Araquari), Sambaqui Areias Grandes (Araquari), Sambaqui Areias Pe-
quenas (Araquari), Sambaqui Pernambuco (Araquari), Sambaqui Barra 
do Sul (Araquari), Sambaqui Linguado (São Francisco do Sul), Sambaqui 
Cubatãozinho (Joinville), Sambaqui Porto do Rei (São Francisco do Sul) 
e Sambaqui Enseada (São Francisco do Sul).

Em 1964, foram realizadas oito escavações no Sambaqui Enseada, 
com intervalos, numa área de 26,03 m2. Todos os vestígios encontrados 
foram registrados em desenhos e croquis minuciosos. Muitos sepulta-
mentos e artefatos em pedras, ossos e conchas foram evidenciados 
nessas escavações.

No Sambaqui Morro do Ouro, localizado em Joinville, a situação não 
foi diferente, com algumas considerações importantes. Os sepultamen-
tos possuíam maior quantidade de acompanhamento funerário, bas-
tante significativo, com adornos, que normalmente acompanhavam as 
crianças. Além disso, foram encontrados dois zoólitos – pássaro com 
asas abertas e mamífero deitado, adornos de todo tipo de material, 
desde pedras, ossos e dentes de animais marinhos e terrestres (PROUS, 
1977).

Tiburtius deixou um legado arqueológico de extrema importância 
para a cidade de Joinville, que soube aproveitar o seu trabalho, valori-
zando-o por meio da construção e da manutenção do Museu Arqueo-
lógico do Sambaqui de Joinville (Masj).

Além dele, outros arqueólogos escolheram a região de Joinville para 

deram sua origem natural, argumentavam que os movimentos mari-
nhos e a ação eólica teriam formado os grandes acúmulos de conchas, 
ou, ainda, que se originara com o dilúvio bíblico – explicando, assim, a 
grande quantidade de esqueletos humanos encontrados. 

Essa discussão durou mais de 50 anos e os pesquisadores e natu-
ralistas conseguiram entrar em consenso, definindo a corrente mista, 
que considera os sambaquis uma mistura das duas causas citadas. Ela 
defende a combinação entre vestígios naturais e culturais, ou seja, as 
populações pré-históricas teriam construído o sambaqui sobre um ter-
raço natural.

As investigações começaram quando estudiosos trocaram ideias a 
respeito dos diversos sambaquis. Os precursores foram João Batista 
Lacerda (1885), Alberto Lofgren (1893), Hermann Von Ihering (1895; 
1903), Everardo Backheuser (1918), Luiz Gualberto (1927), Guilherme 
Tiburtius (1932) e João José Bigarella (1949). 

Depois deles, outros pesquisadores surgiram, como João Alfredo 
Rohr (1961; 1962; 1966; 1968; 1969; 1971; 1973; 1974; 1977; 1978; 
1984), Pedro Inácio Schmitz (1958 em diante), Wesley R. Hurt (1968), 
Luis de C. Faria (1955) Walter F. Piazza (1966; 1967; 1974; 1977), Wal-
ter F. Piazza, A. B. Eble (1977) e Anamaria Beck (1971). 

A partir da década de 1980, outras pesquisas foram realizadas por 
Dione da Rocha Bandeira et al. (1986), Marisa C. Afonso e Paulo De-

-Blasis (1994), Teresa D. Fossari (1985), Maria Madalena Velho do Ama-
ral (1995), Maria Dulce Gaspar, Paulo De-Blasis, Paul Fish e Suzanne 
Fish (1997 em diante); Rodrigo Lavina (1994 em diante), Pedro Inácio 
Schmitz (1999 em diante), Deisi Scunderlick Eloy de Farias (1999 em 
diante), Andreas Kneip (1999 em diante) Fabiana Comerlatto (1997 
em diante), Maria Cristina Alves (1995 em diante), Ana Lúcia Herbets 
(1990 em diante), entre outros.

As pesquisas mais recentes estão concentradas no litoral norte, no 
município de Joinville e no litoral sul – nos municípios de Tubarão, La-
guna, Capivari de Baixo, Treze de Maio e Jaguaruna. 

Os sambaquis do município de Joinville, desde a década de 1945, 
já haviam sofrido algum tipo de intervenção arqueológica. Guilherme 
Tiburtius, pesquisador que coletava e catalogava peças de sambaquis, 
foi quem passou a escavá-los oportunamente.

No início, Tiburtius apenas coletava e, em alguns casos, comprava 
peças. Essas ações aconteciam justamente porque, naquele momento 
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O projeto Culturas e Meio Ambiente Pré-coloniais da Baía da Babitonga: 
I Etapa: O Conjunto de Sambaquis da Foz do Rio Cubatão, Joinville, desen-
volvido por Bandeira, Oliveira e Santos (2009) produziu dados recentes 
sobre a composição e estratigrafia do Sambaqui Cubatão I, buscando 
entender o processo de formação desse sítio arqueológico.

Os sambaquis do sul de Santa Catarina foram pesquisados sistema-
ticamente a partir da década de 1950 por Luis de Castro Faria (1955), 
João Alfredo Rohr (1961 em diante), Walter F. Piazza (1966a; 1966b; e 
1967), Anamaria Beck (1971) e Wesley R. Hurt (1968). Vários trabalhos 
foram desenvolvidos na região, possibilitando a coleta sistemática de 
dados e a comparação com outros resultados obtidos em diferentes 
regiões litorâneas de Santa Catarina (BECK, 1971, p. 69).

O litoral sul catarinense, assim como o norte, também foi intensa-
mente explorado por mineradoras. A atuação de João A. Rohr foi fun-
damental para a preservação da maioria dos sambaquis que ainda exis-
tem na região. Ao fazer vistorias constantes, denunciava qualquer tipo 
de vandalismo e depredação ao Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan). Além disso, foi o responsável pelo cadastro 
de mais de 50 sítios arqueológicos na região de Jaguaruna. Entre estes, 
30 são sambaquis (ROHR, 1969, p. 4).

Os sambaquis registrados na década de 1960 estavam menos muti-
lados do que os atuais. Rohr catalogava sítios de até 70 metros de al-
tura e com área de 300 a 400 metros de comprimento e largura, como 
o Ponta da Garopaba do Sul, em Jaguaruna, e o Carniça, em Laguna. 

Na década de 1970, as pesquisas do litoral sul foram conduzidas 
por Beck (1971), que pesquisou os sambaquis da região de Laguna. O 
projeto objetivava “determinar o conteúdo cultural dos Sambaquis e as 
variações deste conteúdo cultural entre as três Regiões do litoral, onde 
se desenvolve o Projeto. [...]” (BECK, 1971, p. 69).

A pesquisadora escolheu como área de pesquisa o litoral de Laguna, 
que integrava o subprojeto I e mais dois subprojetos que envolviam o 
litoral de Florianópolis e Joinville.

Na região de Laguna foram pesquisados sambaquis com artefatos 
líticos – polidos, picoteados e lascados. Uma peça encontrada no Sam-
baqui de Congonhas I (Tubarão) foi um “prato lítico”, totalmente poli-
do. A técnica de lascamento foi pouco verificada na região. Sobre isso, 
Beck (1971, p. 73) desenvolve duas hipóteses: a falta de conhecimento 

desenvolver as suas pesquisas. Piazza estudou o Sambaqui de Espi-
nheiros I na década de 1960 e o Espinheiros II fez parte de um proje-
to de salvamento executado pela equipe do Museu de Arqueologia e 
Etnologia da USP e do Museu Arqueológico do Sambaqui de Joinville. 
Essa expedição foi coordenada por Afonso e De-Blasis (1994), com o 
apoio da equipe de arqueólogos do Masj.

A necessidade de intervenção nesse sítio se deu devido ao rápido 
crescimento populacional da cidade, fazendo com que muitas famílias 
fossem morar nas regiões periféricas, onde se situam os sambaquis.

No início do trabalho havia 32 famílias assentadas sobre ele, em sua 

maioria migrantes paranaenses. Daí o nome do bairro, conhecido como 

Vila Paranaense. De fato, as extremidades e a porção sul, do sítio já 

haviam sido bastante destruídas com a extração de sedimentos para 

os aterros nas proximidades, em um processo que fatalmente levaria à 

destruição total do sambaqui (AFONSO; DE-BLASIS, 1994, p. 21).

Com o risco de destruição total, a prefeitura organizou um plano de 
salvamento, retirando aquelas famílias. Com o apoio financeiro da Fun-
dação Cultural de Joinville, foi possível pesquisar e resgatar parte dos 
vestígios desse sambaqui (AFONSO; DE-BLASIS, 1994, p. 22).

A pesquisa enfocou a formação do sítio e o estudo estratigráfico, de 
onde se avaliaria o ritmo de acumulação de moluscos, bem como os 
processos culturais que dimensionaram e diferenciaram cada camada. 
Outro aspecto que despertou interesse da equipe que planejou o pro-
jeto foi o estudo da camada que originou o sambaqui, uma vez que:

[...] sua composição extremamente homogênea e uniforme, sugere for-

temente que se trata de um aterro, uma camada espessa de conchas que, 

utilizadas como material de construção, foram distribuídas por uma certa 

área, de modo a formar um pavimento, sobre o qual se instalaram seus 

construtores (AFONSO; DE-BLASIS, 1994, p. 26).

A partir das análises coletadas nessa escavação, os arqueólogos pude-
ram constatar a existência de uma ordenação do espaço habitado pelos 
sambaquieiros e que os sambaquis foram construídos de forma plane-
jada (GASPAR, 1991, 1992, 1995; FIGUTI, 1993; GASPAR; BARBOSA; 
BARBOSA; GASPAR; BARBOSA, 1994; AFONSO; DE-BLASIS, 1994).
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relações com sociedades contemporâneas (DE-BLASIS, 2005).
O projeto, iniciado em 1995, foi criado por Paulo De-Blasis e Edna 

Morley, com o apoio da Wenner Gren Foudation for Anthropological Re-
search, Heins Foudation, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal (Iphan), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universi-
dade de São Paulo (USP). 

Esse projeto propunha a investigação detalhada do Sambaqui Jabuti-
cabeira II, escavado sistematicamente há 12 anos, produzindo informa-
ções sobre o padrão construtivo e a cronologia dos mais de 80 samba-
quis espalhados em volta da Paleolaguna de Santa Marta.

Maria Dulce Gaspar iniciou em 2011 o projeto: Sambaquis Médios, 
Grandes e Monumentais: estudo sobre as dimensões dos sítios arqueológi-
cos. Esse projeto visava recuperar e sistematizar dados sobre samba-
quis, contribuindo para a interpretação pré-colonial do litoral brasileiro 
por meio da comparação entre ocupações sambaquieiras dos estados 
do Rio de Janeiro e de Santa Catarina. O projeto se estruturava a partir 
de duas questões: Quais seriam as similaridades e diferenças entre os 
sambaquis do Rio de Janeiro e os grandes sambaquis de Santa Cata-
rina? Como se comportam os dados zooarqueológicos, paleoetnobo-
tânicos, bioarqueológicos e geoarqueológicos nos dois contextos de 
ocupação? O projeto partiu da revisão e sistematização dos dados 
existentes, da coleta de novos dados, de análises baseadas em novos 
paradigmas, técnicas e métodos, para comparar e interpretar os sítios 
localizados no Recôncavo da Baía de Guanabara-RJ e na Paleolagu-
na de Santa Marta-SC. A sistematização das informações, originais ou 
publicadas, e as análises de fauna, material vegetal, sedimento e es-
queletos humanos, musealizados ou não, revelaram informações atu-
alizadas, fomentando novos modelos interpretativos sobre os grupos 
sambaquieiros. Dessa maneira, proporcionou um salto qualitativo na 
interpretação da ocupação pré-colonial do Rio de Janeiro, que naquele 
momento se encontrava defasada no que se refere à interpretação do 
modo de vida dos construtores de sambaquis (GASPAR, 2011).

Os resultados obtidos até agora permitem afirmar que os sambaquis 
são estruturas construídas intencionalmente, com função cerimonial 
ou habitacional, sendo ainda considerados grandes marcos paisagísti-
cos. No entanto, essa variabilidade funcional não pode ser atribuída a 
um ou outro sambaqui especificamente. Por isso, as pesquisas continu-

dessa técnica ou a ausência de matéria-prima adequada a esse tipo 
de trabalho. No entanto, a pesquisadora não conseguiu averiguar com 
exatidão a tipologia lítica para os sambaquis da região de Laguna, pois 
grande parte das peças encontrava-se em museus ou em mãos de cole-
cionadores particulares e não foram estudadas. Além da indústria lítica, 
encontrou indústrias ósseas e conchíferas, mas em pouca quantidade. 

Ocorreu ainda a pesquisa bioantropológica, na qual Beck (1971) 
analisou esqueletos com acompanhamento funerário, como artefatos 
líticos, de ossos e conchas, corantes e sepulturas de argila. Ela concluiu 
que esses grupos pescadores-coletores-caçadores da região de Laguna 
pareciam pertencer ao mesmo horizonte cultural e que os sambaquiei-
ros se alimentavam de moluscos, em virtude do grau de abrasão den-
tária verificada nos indivíduos. A hipótese de um intercâmbio entre os 
sambaquis do litoral de Florianópolis e de Joinville poderia ser avaliada 
a partir da indústria lítica, que se assemelhava em determinados pon-
tos, mas nada que fosse comprovado de fato foi atestado.

Schiavini e Rhoneds (1995) estiveram na região sul escavando o Rio 
Cubículo e desenvolveram uma tese que interligava o ambiente natural 
aos sambaquis, avaliando que a existência desses sítios estaria ligada 
aos locais que possuíam lençóis conchíferos naturais.

De-Blasis e Gaspar desenvolveram o projeto de pesquisa intitulado 
Sambaquis e Paisagem: modelando a interrelação entre processos formati-
vos culturais e naturais no litoral sul de Santa Catarina. O projeto interdis-
ciplinar teve como foco o estudo integrado dos processos de ocupação 
pré-colonial do litoral sul de Santa Catarina, com ênfase nas sociedades 
sambaquieiras, integrando-as na evolução dos cenários naturais daque-
la região (DE-BLASIS, 2005).

Os pesquisadores investigaram como as sociedades sambaquieiras 
transformaram essa área em seu território por mais de 5 mil anos, pro-
duzindo fortes mudanças na paisagem litorânea que podem ser vistas 
até hoje por meio dos sambaquis. 

A pesquisa se subdivide em diferentes vertentes de investigação (ge-
ológica, antracológica, zooarqueológica, geofísica, biológica, aspectos 
regionais, e intrassítio), compondo, metodologicamente, uma abor-
dagem sistêmica, multifacetada e multidisciplinar. Está organizada na 
forma de um sistema georreferenciado de informações (SIG), visando 
à elaboração de modelos integrados de evolução ambiental e cultural, 
assim como microevolução humana, da sociedade sambaquieira e suas 
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quisador encontrou vestígios de grupos pré-ceramistas em abrigos sob 
rocha, escavados em arenito, ao longo dos cursos da água. Inseridos 
em vegetação de floresta latifoliada de encosta, tais sítios foram defi-
nidos pelo autor como pertencente à Fase Itaió (Tradição Umbu).

A Bacia do Rio Tubarão é pesquisada desde 2003 por Farias e equi-
pe, que desenvolvem o projeto intitulado ama (Arqueologia na Mata 
Atlântica). 

Farias (2005; 2006; 2007; 2008) identificou e escavou diversos sítios 
caçadores-coletores na Bacia do Rio Tubarão, onde encontrou evidên-
cias de assentamentos desses grupos nos municípios de Armazém, São 
Martinho, Santa Rosa de Lima, Braço do Norte, Rio Fortuna, Pedras 
Grandes, Grão Pará, Jaguaruna, Treze de Maio e Tubarão. Pesquisou 
também nos municípios de Angelina e Major Gercino, localizados no 
centro-norte do estado, e em outros, situados ao sul, como Urussanga 
e Maracajá. 

Os dados produzidos pelo projeto ama (Arqueologia na Mata Atlân-
tica) demonstraram que toda essa área abrigava florestas que cobriam 
a encosta catarinense, integrando o Bioma da Mata Atlântica.9 As flo-
restas apresentavam diferentes fisionomias, influenciadas pelas con-
dições geológicas, geomorfológicas, edáficas e climáticas, bem como 
pela sua fauna (SCHÄFFER; PROCHNOW, 2002, p. 85). Dessa forma, 
a pesquisa, que se inicia com a escavação de um sítio no município de 
Major Gercino, propõe que o sítio encontrado em um pequeno vale se-

am com investigações nos sambaquis menores a fim de definir padrões 
funcionais.

Outro dado importante a ser ressaltado é a forma de organização 
socioeconômica do grupo. Sabemos que eram estáveis na área lagunar, 
alimentavam-se basicamente de peixes e pequenas caças, utilizavam as 
carapaças dos moluscos como material construtivo e produziam diver-
sos rituais, entre eles o de sepultamento. 

Caçadores-coletores portadores da Tradição Umbu 

Os sítios arqueológicos de caçadores-coletores foram vinculados pe-
los arqueólogos a uma tradição tecnológica conhecida como Tradição 
Umbu. Essa tradição foi definida de várias maneiras por diversos pes-
quisadores. Ribeiro e Vanz (2001) dizem que se trata de “uma tradição 
cultural pré-cerâmica cujas características principais são os implemen-
tos líticos confeccionados sobre lascas e lâminas preparadas (pontas 
de projétil, furadores, raspadores pedunculares, pré-formas bifaciais) 
utilizando a técnica da percussão e pressão e também o polimento 
(bolas de boleadeira), ocupando locais cobertos e de campo aberto em 
todos os tipos de paisagem, inclusive as áreas alagadiças” (RIBEIRO, 
1991, p. 596, apud RIBEIRO; VANZ, 2001, p. 51). 

Prous (1992, p. 149) caracteriza a Tradição Umbu pela presença de 
pontas de projétil e de uma indústria lítica com lascas retocadas, ocu-
pando regiões de campos, esporadicamente explorando as áreas de 
encostas5 planálticas e o litoral. Os grupos ocupariam tanto abrigos 
quanto áreas abertas, que podem se apresentar como pequenos ater-
ros.6 Os sítios estão localizados próximos a arroios, rios, banhados e la-
goas, e são quase inexistentes no litoral.7 Essas definições caracterizam 
genericamente a Tradição Umbu. 

Em Santa Catarina, durante muito tempo, as pesquisas arqueológicas 
nesse tipo de sítio foram insuficientes. Os estudos promovidos pelo 
Pronapa8 desenvolvidos por Piazza (1968-1969) identificou vários sí-
tios pré-cerâmicos, definidos como Fase Tamanduá (Tradição Humaitá) 
e Fase Suruvi (Tradição Umbu), localizados ao longo do curso do Rio 
Uruguai, em ambiente de floresta latifoliada tropical conhecida como 

“mata branca”, nos vales dos rios do Peixe e Uruguai.
Piazza (1969-1970) também pesquisou a área do Planalto de Ca-

noinhas. A região, caracterizada por altitudes acima de 800 metros, 
apresentava mata de araucária associada à “mata branca”, onde o pes-

5. A encosta do planalto é uma região caracterizada por “contrastes morfológicos marcan-
tes, representados pela justaposição de domínios de colinas suavemente desenvolvidas so-
bre o embasamento cristalino pré-cambriano, compondo a morfologia de ‘mar de morros’ 
[...], a serras escarpadas, relacionadas a uma tectônica mesocenozóica.” (MOURA; SILVA, 
2001, p. 143 apud FARIAS, 2005).
6. No RS, esses aterros são conhecidos como “cerritos” (SCHMITZ, 1984, p. 15).
7. Ribeiro e Vanz (2001) descreveram a descoberta de uma ponta com características da 
Tradição Umbu, na região dos Concheiros do Albardão, no litoral sul do RS.
8. Pronapa – Projeto Nacional de Pesquisas Arqueológicas, organizado em colaboração 
entre o Iphan e o Smithsonian Institution, com objetivo de elaborar um quadro geral das 
culturas brasileiras a partir de pequenas intervenções em diversas partes do Brasil. Esse 
projeto aconteceu entre 1965-1970.
9. O Bioma da Mata Atlântica, presente em 17 estados brasileiros, compreende um con-
junto de formações florestais e ecossistemas associados que incluem a Floresta Ombrófila 
Densa, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semideci-
dual, Floresta Estacional Decidual, os manguezais, as restingas, os campos de altitude, os 
brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste (SCHÄFFER; PROCHNOW, 2002, 
p. 13).
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Farias (2005) propõe que a encosta possuía uma função estratégica na 
subsistência do grupo, não podendo ser descartada, ou apenas trans-
formada em local de passagem. Situada entre o litoral e o planalto, foi 
um ambiente importante na escolha dos grupos no estabelecimento 
de seus locais de habitação e nas suas estratégias de sobrevivência. 
Diversos deles, caçadores-coletores e ceramistas, certamente, circula-
vam nesses ambientes, aproveitando a diversidade da fauna e da flora, 
transitando livremente por toda a extensão desse território, de norte 
a sul. A floresta oferecia alimentos vegetais em abundância, sendo o 
palmito um elemento dinamizador, um recurso permanente e estável.  

A pesquisadora sugere que os sítios investigados na Bacia do Rio 
Tubarão seriam vinculados à cultura pré-ceramista, já que apresenta-
vam material lítico relacionado a ela. As datas obtidas informaram que 
ocorreu algum tipo de integração entre os grupos Jê e os caçadores-

-coletores. Utilizando o modelo Xokleng, Farias (2005) sugere que o 
tipo de assentamento apresentado pelas estruturas encontradas indica 
um local de utilização por grupos menores em cabanas isoladas, jus-
tificando a pouca densidade de vestígios materiais.11 Estabelece, en-
tão, um modelo com unidades habitacionais maiores, em que o grupo 
se concentraria por mais tempo e em pequenas unidades, entendidas 
como abrigos temporários, que os supriria durante as saídas para caça 
ou coleta. Além desses dois tipos, haveria locais de atividades especí-
ficas relacionados à produção de artefatos e de atividades ritualísticas.

 Na encosta norte do estado de Santa Catarina, no Alto Vale 
do Itajaí, Schmitz e equipe apontaram para um processo de ocupa-
ção bem antigo, com datas acima de 8.000 anos a.p., enquanto Farias 
possui datas que oscilam entre 6.300 a 430 anos a.p. para os sítios 
escavados, indicando possível contato entre grupos caçadores-cole-
tores e ceramistas. As datas apresentadas por Schmitz demonstram 
uma ocupação mais antiga relacionada a grupos caçadores-coletores 
com tecnologia de lascamento Umbu. Em 2007, a equipe escavou um 

ria parte de uma rede de assentamentos localizados na área de encosta, 
que abrigava outros sítios maiores e em locais distanciados, também 
fixados em vales encaixados com características geomorfológicas e fi-
togeográficas semelhantes (FARIAS, 2005).

O espaço que os pesquisadores escolheram para estudo é caracteri-
zado por uma forte zona de transição, com diversas formações flores-
tais ocorrendo ao longo dos grandes rios e próximo ao Atlântico. Essas 
formações são um desdobramento da Floresta Ombrófila Densa,10 que 
sofre modificações na sua fitofisionomia com as alterações de altitude. 
Farias (2005 em diante) demonstrou que esse ambiente diversificado 
propiciou aos grupos pré-históricos um espaço de relativa abundância 
de alimentos, realizando, portanto, um processo de ocupação contí-
nua, onde forrageadores transitariam, num movimento tanto horizon-
tal como vertical, e retirariam desse ambiente o necessário à sua sub-
sistência. Estabeleceu, ainda dentro de uma perspectiva regional, um 
modelo de mobilidade/estabilidade, transição/permanência, contato/
ausência de contato entre os grupos que viviam em locais próximos, 
além de avaliar o padrão de subsistência com recursos vegetais e ani-
mais disponíveis na Floresta Ombrófila Densa. 

Analisando os materiais arqueológicos resgatados, a pesquisadora e 
sua equipe inferiram que a matéria-prima básica para a manufatura de 
artefatos líticos existe em grande quantidade na região em estudo, mas 
com baixa qualidade. Ocorre o quartzo e a calcedônia, além de granito, 
gnaisse e micaxisto. Os dois primeiros são utilizados na produção de 
artefatos mais elaborados, e os outros para a confecção de artefatos 
mais rústicos, exigindo pouco gasto de energia por parte do artesão.

Sabe-se que o solo é um elemento fundamental para a subsistência 
de povos agricultores ceramistas e nessa região ele é de boa qualidade, 
o que poderia atrair esses grupos. Tal fato não descartaria a ocupação 
desse ambiente por caçadores-coletores. As evidências têm demons-
trado que o local foi estratégico para ambos. A escolha de locais favo-
ráveis ao assentamento em áreas com recursos vegetais, minerais e 
animais variados, além da presença de córregos e arroios, demonstra 
que eles conheciam os melhores pontos e, portanto, optavam por lo-
cais propícios à organização de seus acampamentos. Essa escolha se 
dava em todo o território em que circulavam. O obstáculo geográfico 
maior é representado pela Serra Geral, que talvez ultrapassassem em 
casos de necessidade extrema, sugerida pela escassez de alimentos. 

10. A Floresta Ombrófila Densa recebe denominações diferenciadas conforme sua cota 
altimétrica. A altitude define algumas comunidades fitoecológicas que, em muitos casos, 
entremeiam-se. Então, em altitudes de até 30 m ocorre a Floresta Ombrófila Densa (FOD) 
de Terras Baixas, de 30 m a 400 m, a FOD Submontana, de 400 m a 800 m a FOD Monta-
na e em altitudes superiores a 800 m, encontramos a FOD Altomontana.
11. Essa baixa densidade foi detectada por Dias (2003) em sítios a céu aberto e abrigos 
sob rocha na região do Alto Vale do Rio dos Sinos. 
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a) Território: tanto sítios arqueológicos que representam a Tradição 
Taquara como os espaços ocupacionais atribuídos aos Kaingang pos-
suem a mesma divisão geográfica do Planalto Meridional. Todos os 
grupos possuem caciques principais e cada um possui um território 
bem delimitado que no interior se organizam na forma de subtribos, 
formando várias aldeias, cada uma com espaço próprio e delimitado 
por um sistema de marcas que indicava qual subtribo dominava o local 
determinado (BEBER, 2005; DIAS, 2005; SCHMITZ, 2002).

b) Habitações: as habitações da Tradição Taquara são basicamente de 
dois tipos: piso rebaixado (casas subterrâneas) e as mais duradouras, 
construídas na superfície do chão. As habitações dos Kaingang eram 
de tamanhos variados diferenciados para atender à demanda e o con-
tingente de pessoas, além de muitas dessas estruturas possuírem uma 
função específica. Quanto às casas subterrâneas, inicialmente asso-
ciadas à Tradição Taquara, datações radiocarbônicas demonstram sua 
constante reocupação (BEBER, 2005; DIAS, 2005; SCHMITZ, 2002).

c) Sepultamentos: os grupos ceramistas, portadores da Tradição Ta-
quara, e os Kaingang possuíam formas parecidas de enterrar os seus 
mortos. Ambos os enterravam em abrigos sob rocha, em grutas e a céu 
aberto, sendo que as estruturas circulares (montículos) eram utilizadas 
também para sepultamento. As pesquisas arqueológicas demonstram 
que, no primeiro caso, os corpos eram depositados no interior dos abri-
gos, diretamente no piso, às vezes com uma esteira feita de vegetais ou, 
em outros casos, o corpo era coberto por uma pequena quantidade de 
aterro feito de fibras e vegetais (BEBER, 2005; DIAS, 2005; SCHMITZ, 
2002). 

d) Artefatos: é outro marcador atribuído a essas populações. Os 
grupos da Tradição Taquara se valiam de seixo de basalto para con-
feccionar seus instrumentos líticos. Outros tipos de rochas também 
eram utilizados para a confecção de artefatos, como a calcedônia e o 
quartzo. Quanto à morfologia, podem ser identificados como lâminas 
de machado, mãos-de-pilão, mós, talhadores, raspadores, percutores 
e polidores. O Kaingang produzia também mão-de-pilão, percutores, 
mós, entre outros (BEBER, 2005; DIAS, 2005; SCHMITZ, 2002). Na re-
alidade, esses artefatos são indicadores de processamento de alimen-
tos vegetais e estão relacionados a diversos grupos ceramistas, e até 
não ceramistas, como é o caso dos sambaquieiros.

e) Alimentação: quanto à alimentação, podemos observar que os res-

acampamento com pontas de projétil, no qual dois lugares de fogueiras 
foram datados, cada um em mais de 4.100 anos A.P. Foram feitas am-
plas escavações em um sítio com 13 casas subterrâneas, com pontas 
de projétil, das quais duas casas foram datadas em mais de 1.200 anos 
A.P.; outra tinha sido datada anteriormente em 650 anos A.P.. Em julho 
de 2007, foi feita uma pequena escavação num outro sítio de acampa-
mento com pontas de projétil, cuja data é de 8.000 anos A.P. 

Os ceramistas portadores da Tradição Taquara/Itararé ou Jês Meridionais

Atribuir a um grupo étnico determinado elemento da cultura material 
escavado em um sítio arqueológico é bastante temerário, uma vez 
que não podemos inferir com clareza a ligação entre eles. No entanto, 
quando se trata de entender a história dos grupos ceramistas em pe-
ríodos pré-coloniais buscamos respaldo tanto nos vestígios da cultura 
material deixados nos sítios arqueológicos quanto em relatos e dados 
etnográficos atribuídos a determinadas etnias que tiveram maior con-
tato com os europeus.

Como os grupos que fizeram os primeiros contatos foram os cera-
mistas, os relatos de naturalistas e padres contribuem para o reconhe-
cimento de parte da cultura material e de alguns hábitos socioculturais 
que sobreviveram às mudanças no decorrer da história.

Para a Tradição Taquara/Itararé, por meio de estudos realizados com 
os vestígios cerâmicos encontrados no litoral e no planalto meridional, 
Schmitz (2002) criou um modelo de ocupação territorial atribuído aos 
grupos responsáveis por esses sítios: os Kaingang.

Apesar de alguns pesquisadores terem demonstrado semelhanças 
entre a cultura material da Tradição Taquara/Itararé e o Kaingang, tam-
bém há algumas diferenças que merecem ser descritas.

Dias (2005, p. 128) separou as informações obtidas pela Arqueologia 
em relação à Tradição Taquara e os Kaingang. Para ele, os registros da 
Tradição Taquara iniciam nos primeiros séculos depois de Cristo e se 
estende até o século XIX. Para melhor análise dos Kaingang, utilizou os 
dados etnográficos do século XIX, pois foi durante este período que o 
engenheiro belga Alphonse Mabilde descreveu a respeito dos hábitos 
e costumes dos Kaingang antes de eles serem aldeados (DIAS, 2005, 
p. 128).

Cruzando os dados obtidos entre as fontes arqueológicas e as etno-
gráficas, o autor chegou às seguintes conclusões:
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tamentos secundários e cremados, semelhantes aos dos Xokleng. Con-
forme descreve, os sepultamentos secundários sugerem transporte, 
pois aparecem ossos do corpo inteiro, em muitos incompletos, mesmo 
que articulados (SCHMITZ, 1999).

Os Xokleng utilizavam a cremação como parte de seu ritual de sepul-
tamento. Schmitz (1999) explica que até recentemente cremavam os 
corpos de seus mortos e, num ritual solene, encaminhavam os falecidos 
para a terra de seus antepassados. Montoya (apud SCHMITZ, 1999) 
descreve o ritual de sepultamento dos Gualachos (Kaingang/Xokleng), 
que conservam o morto dentro da choupana em que tinha vivido até 
o odor da decomposição se tornar insuportável. Depois, era exposto 
numa plataforma na proximidade da aldeia ou na roça até secar e, final-
mente, os ossos eram reunidos e cremados e suas cinzas enterradas so-
lenemente numa sepultura aberta no mato próximo (SCHMITZ, 1999).

Um fato importante nesse tipo de sítio é sua deposição estratigráfica. 
Segundo o autor, ela sugere uma ocupação temporária por grupos que 
transitavam entre a Serra do Mar, o planalto e o litoral. Os Xokleng 
ocupavam um extenso território que ia do leste de Santa Catarina, com 
extensões para o Rio Grande do Sul e o Paraná, e faziam, anualmen-
te, acampamentos cerimoniais mais longos no litoral, na celebração da 
perfuração dos lábios dos meninos.

Outro sítio com evidências da Tradição Taquara/Itararé é o Galheta 
iv, com presença marcante de artefatos líticos, cerâmico, fauna e se-
pultamentos humanos parcialmente cremados. Esse sítio foi escavado 
sistematicamente entre 2005 e 2008 por Farias e De-Blasis.  O proble-
ma de pesquisa está em entender a funcionalidade do sítio (cerimonial 
ou habitacional) e de que forma as estruturas evidenciadas (concreção, 
fauna, artefatos líticos) se relacionavam com os sepultamentos. Os ar-
queólogos buscaram construir uma visão estrutural do espaço pesqui-
sado envolvendo elementos funerários, oferendas, festim, processa-
mento de alimentos e de matéria-prima lítica, estruturas habitacionais 
e outros elementos importantes na identificação da tipologia do sítio.

As análises dos artefatos líticos e do material faunístico resgatado 
na campanha de 2005 e 2006 supõem que o Sítio Galheta iv seria 
um espaço cerimonial, com presença marcante de fauna e estrutura 
de combustão associada a rituais funerários. A análise preliminar dos 
artefatos líticos apontou para uma indústria de poucas lascas em rocha 
básica, predominando os artefatos polidos ligados a processamento de 

tos faunísticos são mínimos, em função da acidez do solo, mas havia à 
disposição uma variedade de plantas e animais, intensamente consu-
midos (BEBER, 2005; DIAS, 2005; SCHMITZ, 2002).

Como percebemos, as diferenças entre a Tradição Taquara e o Kain-
gang são poucas, mas marcantes. Entre elas, temos a forma de cons-
truir as habitações que, conforme os registros arqueológicos apontam, 
eram estruturas escavadas no solo com formato circular de vários ta-
manhos e profundidades, com uma cobertura aérea. Recentemente, 
esse tipo de vestígio arqueológico voltou à discussão entre os pesqui-
sadores que se dedicam ao tema. Já os registros etnográficos revelam 
que as habitações seriam feitas no solo e teriam formato retangular. 
Somente Gabriel Soares de Souza, no século XVI, aponta a ocorrência 
de estruturas escavadas no solo, construídas pelos Kaingang, naquele 
período, chamados de Guaianases (DIAS, 2005, p. 151).

Segundo Dias (2005, p. 151), o tamanho das aldeias também varia-
va. As populações portadoras da Tradição Taquara construíam duas 
casas subterrâneas a cada ocupação e, posteriormente, algumas eram 
reocupadas e novas eram construídas das que eram abandonadas. O 
Kaingang construía quatro ou cinco habitações destinadas a todos os 
membros da tribo. Com o passar do tempo, a morada antiga era aban-
donada e outra era construída.

Outra diferença está na forma de enterrar os mortos. Os grupos da 
Tradição Taquara depositavam seus mortos em abrigos sob rocha ou 
em sepulturas em aterros circulares com evidências de cremação. O 
índio Kaingang realizava o sepultamento em aterros, sem se valer da 
cremação (DIAS, 2005, p. 151).

Os grupos ceramistas portadores da Tradição Taquara/Itarará ocupa-
ram todos os ambientes no estado de Santa Catarina. Temos vestígios 
desses grupos no litoral, em sítios escavados e/ou mapeados por Farias 
e De-Blasis, Fossari, Comerlatto, Schmitz, entre outros.

Entre 1992 e 1995, uma equipe do Instituto Anchietano de Pesqui-
sas/Unisinos, coordenada por P. I. Schmitz, escavou os sítios SC-IÇ-01 
e SC-IÇ-06, em Içara. Com a pesquisa realizada nesse município, infe-
riram-se dados a respeito da ocupação do litoral pelos grupos Xokleng 
ou parecidos. 

O primeiro desses sítios foi datado do século IV e V da era cristã. 
Segundo Schmitz (2000), apresentaram jazigos mortuários com sepul-
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mobilidade impulsionada apenas pela subsistência, pois, se estavam 
migrando para o litoral em períodos distintos do ano, outros elementos, 
que não os alimentares, motivavam sua trajetória. Com isso, entrare-
mos com discussões que envolvem escolhas culturais e especificidades 
rituais que devem ser consideradas na análise de todos os sítios pes-
quisados. 

Ceramistas portadores da Tradição Tupi-Guarani

Os aspectos do modo de vida Guarani foram capturados nos relatos 
dos primeiros cronistas europeus que tiveram contato com o grupo, 
que ocupou o litoral catarinense e as faixas do planalto, nas margens 
dos rios Iguaçu e Uruguai.

As aldeias, situadas próximas às lagoas e aos grandes rios, eram for-
madas de uma a cinco casas sem divisões internas, com cada família ex-
tensa vivendo em uma das casas, formando grupos de até 200 pessoas. 
Escolhiam organizar suas aldeias próximas a áreas agricultáveis e a dis-
tância com relação à outra aldeia era de aproximadamente uma légua.12

Segundo Soares (1997), a cultura material Guarani era representada 
por cordais, cestos e cabaças para acondicionar e transportar alimentos 
líquidos ou sólidos, além das canoas de várias dimensões, usadas tanto 
no mar quanto nos rios e lagoas. Utilizavam arcos e flechas para caçar 
e pilões para preparar alimentos; adornos plumários, cuias, cabaças e 
tacapes usados em rituais antropofágicos. No entanto, sobre o ritual 
antropofágico, Prous (1992, p. 414) afirma que os dados etno-históri-
cos dos grupos Tupi litorâneos do século xvi não devem ser aplicados 
aos portadores da cerâmica Tupi-Guarani de qualquer século e região, 
já que no mesmo século xvi havia a existência do canibalismo ritual 
entre os Tupi do litoral de São Paulo até o Maranhão, mas não existia 
entre os Carijó (Guarani) do litoral catarinense.

Na cultura material dos Guarani existem os vasilhames cerâmicos, 
que por resistir  à decomposição são encontrados nas escavações, as-
sim como objetos de resina, líticos e poucos ossos de fauna e ossos 
humanos sepultados em urnas funerárias. Com relação à classificação 
da cerâmica,

[...] os pesquisadores do Pronapa passaram a considerar que houve uma 

alimentos e a rituais. Ocorrem almofarizes, mão-de-pilão e artefatos 
líticos polidos semelhantes a um tembetá. A análise zooarqueológica 
demonstrou concentração de fauna nas quadras onde apareceram os 
sepultamentos. Esses ossos estavam quase sempre dispersos por toda 
a área, articulando-se da seguinte maneira: nos primeiros níveis es-
tavam ossos de fauna miúda, como peixes; à medida que abaixavam 
o nível das quadrículas, surgiam ossos de aves e de peixes um pouco 
maiores; por fim, ossos de mamíferos terrestres e marinhos. Os pes-
quisadores verificaram, ainda, a presença de alguns moluscos bivalves 
ou gastrópodes marinhos. Os ossos de ave eram a base da indústria 
óssea, que apontou para materiais polidos, que serviriam para pesca 
ou adorno (FARIAS; DE-BLASIS, 2007).

Assim, à proposta inicial de que o sítio supostamente seria utiliza-
do para rituais funerários envolvendo festividades e grande consumo 
alimentar (conforme sugerem Fish et al., 2000, para a construção de 
sambaquis), acrescentou-se a possibilidade de utilização desse ambien-
te para o ritual de iniciação dos meninos, com a perfuração dos lábios 
(FARIAS; DE-BLASIS, 2007).

O Sítio Galheta IV passa a ser visto pelos pesquisadores como im-
portante elo entre os ceramistas da Tradição Taquara/Itararé e os sam-
baquieiros. As evidências que apontam para isso são: os aspectos da 
cultura Jê, como a cerâmica Itararé e os sepultamentos cremados e a 
data de 980 A.P., indicando o período tardio da ocupação sambaquieira 
no litoral sul. Já o padrão sambaquieiro está presente em alguns sepul-
tamentos fletidos com acompanhamento funerário, típico desse grupo 
(fauna e artefatos líticos) e alguns elementos construtivos represen-
tados por manchas escuras com conchas trituradas. Observamos que 
esses dados se fundem, já que a cerâmica, apesar de pouca e pequena, 
está sempre associada ao ritual, seja funerário ou de iniciação (FARIAS; 
DE-BLASIS, 2007).

As diferenças entre os sítios Galheta iv e Içara i e vi está no período 
em que foram construídos. Os de Içara são mais antigos, pelo menos 
500 anos a mais que o Galheta. 

O Galheta é um sítio de inverno; os de Içara, de verão, indicando que 
os Jê estavam se movimentando pelo litoral, em qualquer época do ano.

Assim, podemos supor que esses grupos assentados na Mata Atlân-
tica, Mata de Araucária e Litoral, transitariam por esses territórios in-
dependentemente do período do ano. Isso romperia com a ideia de 12. Aproximadamente seis quilômetros.
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tes sítios da Tradição Tupi-Guarani: SC-AR-01, na localidade de Araça-
tuba; SC-PR-01, na Praia do Rosa; e Awyra SC-AW-01, na localidade 
de Arroio.  

Os sítios de Araçatuba e Arroio foram considerados grandes aldeias, 
pela quantidade de estruturas apresentada e de material de subsuper-
fície. O SC-AR-01 era composto por 15 estruturas de habitação, com 
muita cerâmica corrugada, lisa e ungulada, aparecendo, também, mas 
em menor quantidade, cerâmica pintada. As vasilhas possuíam espes-
sura superior a dois centímetros. A data obtida para o SC-AR-01 foi de 
520 a 310 BP Cal (BETA 202015).

O Sítio Awyra possui características semelhantes ao Araçatuba. 
Apresentou, aproximadamente 5 mil fragmentos de vasilhas cerâmicas 
corrugadas, lisas e pintadas, com algumas unguladas, distribuídas em 
13 estruturas de habitação em uma área de aproximadamente 20 hec-
tares. As datas obtidas por Farias (2004) para esse sítio foram: mancha 
1 – 550 a 490 BP Cal (BETA 217834) e na mancha 2 – 650 a 530 BP 
Cal (BETA 217835).

O Sítio da Praia do Rosa demonstrou ser área de acampamento de 
pesca e coleta de molusco e, possivelmente, cerimonial. Foram eviden-
ciadas áreas de processamento de Donax sp e diversos fragmentos de 
vasilhas pequenas e finas. As maiores eram vasilhas pintadas. A data 
que a pesquisadora obteve para esse sítio foi de 640 a 490 BP Cal 
(BETA 217837).

No município de Laguna, Farias e equipe (2006) escavaram um sítio 
da Tradição Tupi-Guarani, na parte norte da lagoa de Santo Antônio 
dos Anjos, no loteamento do Mato Alto, próximo ao trevo da BR-101, 
na entrada da cidade. Esse sítio, datado de 650 a 580 BP Cal (BETA 
242800), apresentou duas estruturas de fundo de cabana. No entan-
to, estavam repletas de fragmentos cerâmicos, que em proporção aos 
outros sítios foi muito maior (aproximadamente 10.000 cacos). Muitos 
eram pintados, com paredes de espessura maior que 2 centímetros. 
Verificamos ainda a presença de vestígios orgânicos como arqueofauna, 

evolução cultural visível nos estilos decorativos. No período mais antigo, 

os vasilhames eram predominantemente decorados com pintura na 

porção superior, conservando a inferior simples: os sítios onde se veri-

ficou a preponderância quantitativa de cacos simples e pintados sobre a 

decoração plástica foram, então, agrupados dentro de uma “subtradição 

Pintada”. A seguir, a decoração corrugada tornou-se mais popular do que 

a pintada, sem que, no entanto, esta desapareça; trata-se da “subtradição 

Corrugada”[...] (PROUS, 1992, p. 372)

No entanto, nos últimos anos, datações e pesquisas em determina-
das áreas fizeram notar que a separação entre as duas primeiras sub-
tradições não era nítida no sul, e, ainda, passou-se a considerar que as 
subtradições correspondem a aspectos regionais e não cronológicos 
(PROUS, 1992, p. 372).

Assim, Prous (1992, p. 412) diz que a subtradição meridional é ca-
racterizada pela predominância da decoração corrugada, poucas vezes 
igualada pela pintada, já que em alguns sítios do litoral catarinense o 
percentual da diferença entre as subtradições pintada e corrugada não 
ultrapassa 2%.

De modo geral, nos sítios com vestígios da Tradição Tupi-Guarani 
de Santa Catarina são encontrados outros tipos de acabamento cerâ-
mico além do corrugado e pintado, como o acanalado, ungulado, inci-
so, roletado e escovado. Segundo La Salvia e Brochado (1989), esses 
acabamentos são definidos como decoração plástica, isto é, que forma 
relevos na parte externa do vaso cerâmico, sendo rara a execução des-
sa decoração na parte interior do vaso; e decoração pintada, confec-
cionada por meio de tintas minerais e vegetais, e relacionada a alguns 
motivos.

No litoral sul, diversos pesquisadores desenvolveram pesquisas con-
tratadas por empresas enfocando esse grupo, cujos sítios arqueoló-
gicos apresentaram abundância de material cerâmico dessa tradição 
arqueológica.

Lavina (1999) escavou o sítio denominado Aldeia da zpe, na Vila 
Nova, em Imbituba. O projeto de salvamento arqueológico viabilizou a 
localização de 25 estruturas de habitação, sendo que três foram esca-
vadas sistematicamente. Nesse trabalho, as datações obtidas variaram 
entre 1.050±150 A.P. e 715±75 a.p. (datas em tl13). 

Também em Imbituba, Farias e equipe (2004) pesquisaram os seguin-

13. Termoluminescência. Método de datação que se aplica a materiais não orgânicos, como 
rochas e cerâmica. O método se baseia na capacidade de certos minerais não metálicos e 
anidros absorverem radiação de fonte ionizante. A radiação absorvida é proporcional ao 
tempo em que o objeto esteve enterrado. Um leve aquecimento permite que a energia 
armazenada seja liberada na forma de luz. A quantidade de luz emitida indica o tempo em 
que a peça ficou enterrada.
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ficou, após aprofundadas pesquisas, que grupos sambaquieiros em sua 
fase mais recente dividiram o ambiente com grupos Jê que estavam 
adentrando no litoral sul catarinense. Aspectos relacionados a padrões 
de sepultamento, produção artefatual e consumo alimentar se amalga-
maram no pacote arqueológico, demonstrando que os grupos litorâne-
os não estavam isolados.

Outro exemplo que suscita destaque é o caso da encosta catari-
nense. Inicialmente esse ambiente era reconhecido como um local de 
passagem dos Jê, do planalto para o litoral. Com o aprofundamento 
das pesquisas, verificou-se que esse local foi densamente ocupado por 
grupos caçadores-coletores portadores da Tradição Umbu e Jê Meri-
dionais, que construíram grandes aldeias em áreas antes entendidas 
como “vazios arqueológicos” ou ainda, “locais cerimoniais sazonais”.

Com isso, verifica-se que ainda há muito a ser desvelado, uma vez 
que ocorrem pesquisas esparsas e pouca veiculação e/ou difusão das 
investigações no âmbito do licenciamento ambiental. Isso dificulta a 
obtenção dos dados, que poderiam subsidiar novas questões e cor-
roborar com novas investidas em locais pouco conhecidos arqueolo-
gicamente.

Assim, entende-se que se faz necessário novas pesquisas em pontos 
vazios no mapa, pois com certeza esses locais foram de alguma forma 
parte da caminhada e do habitar de muitos grupos no decorrer do pe-
ríodo pré-colonial.

carvão e sementes.
Outro município que apresentou muitos vestígios da ocupação Tupi-

-Guarani foi Jaguaruna. Rohr (1984) já havia mapeado 21 sítios na re-
gião do Olho d’Água, Costa da Lagoa, Arroio Corrente, Torneiro, Morro 
Bonito e Laranjal. Alguns deles foram pesquisados por Farias, De-Blasis 
e equipe (2008) por ocasião da pavimentação da SC-437, que liga o 
centro da cidade de Jaguaruna até o Balneário do Camacho. Ao todo, 
os pesquisadores escavaram nove sítios com vestígios da Tradição Tu-
pi-Guarani e mapearam mais 13, dispersos em todo o eixo da estrada. 

Além de escavações, ocorrem ainda diversos mapeamentos onde são 
identificados novos sítios cerâmicos. Lavina (2000), fazendo o trecho 
da interpraias no litoral sul, mapeou 10 sítios cerâmicos da Tradição 
Tupi-Guarani no município de Araranguá; Farias e equipe (2007) mape-
aram dois sítios com cerâmica Tupi-Guarani também nesse município, 
na localidade de Ilhas. Na Costa da Lagoa do Caverá, Farias e equipe 
mapearam mais um sítio com cerâmica Tupi-Guarani. Pesquisando mais 
ao sul, no município de Passo de Torres, limítrofe com o Rio Grande 
do Sul, Farias mapeou quatro sítios e, mais ao norte, no município de 
Imbituba, identificou mais três sítios no bairro de Guaiúba, um na Vila 
Nova e outro na Divineia. 

Os dados obtidos até o momento para os sítios da Tradição Tupi-
-Guarani indicaram que esses grupos assentavam-se na linha do mar 
e próximos a lagoas em área de paleodunas, onde construíam densas 
aldeias, que possivelmente abrigaram centenas de pessoas que produ-
ziam seus artefatos, processavam alimentos, realizavam seus rituais. As 
datas disponíveis até o momento apontam para uma antiguidade que 
vai desde o século X até o XIII da Era Cristã. Portanto, teriam chegado 
poucos anos antes dos europeus, que certamente encontraram os gru-
pos bastante estruturados e integrados ao ambiente.

Considerações finais

As pesquisas desenvolvidas até então apontam para a grande densida-
de da ocupação por diversos grupos culturalmente distintos em tem-
pos e espaços diversos, durante a pré-história no território catarinense. 
Muitos grupos viveram em ambientes distintos, mas em algum momen-
to tiveram contato e travaram relações interculturais que possibilita-
ram a mescla tanto na cultura material quanto na imaterial. 

O caso que podemos destacar é o do Sítio Galheta IV, onde se veri-
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Mapa Arqueológico de Santa Catarina
Elaboração: Andreas Kneip – uft/Unisul
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mentalmente masculina (SCHMITZ, 1984, p. 12). Padre Rohr lecionou 
Química, Física e Ciências Naturais de 1942 a 1964. Após sua retirada 
do magistério, passou a se dedicar ao Museu de História Natural, Físi-
ca e Química. Esse Museu, localizado no próprio Colégio Catarinense, 
viria a se tornar, em 1964, o Museu do Homem do Sambaqui.

Durante parte de sua vida em Florianópolis, Rohr atuou em pesqui-
sas botânicas, tendo constituído um orquidário no Colégio. Realizou 
diversas saídas a campo, algumas custeadas com suas economias da 
bolsa de pesquisador que recebia do Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (CNPq) (REITZ, 1984, p. 20). 

Nessa época, o Pe. Balduíno Rambo passou a orientar João Alfre-
do Rohr no sentido de dedicar-se exclusivamente ao inventariado e à 
pesquisa dos inúmeros sítios arqueológicos de Santa Catarina (REITZ, 
1984, p. 20). Foi a partir da década de 1950, então, época em que ain-
da não se ensinava Arqueologia nas universidades brasileiras, que Pe. 
Rohr passou a se dedicar à pesquisa arqueológica. Ele contribuiu com 
vários avanços em termos teórico-metodológicos na área da Arqueo-
logia, e sua obra está em sintonia e se aproxima de uma Arqueologia 
preocupada não apenas em recuperar e registrar objetos e restos hu-
manos do passado, mas, sobretudo, em tentar contextualizar e fazer 
inferências – cautelosas e sempre devidamente sustentadas por evi-
dências empíricas – que permitam compreender os comportamentos 
e os processos socioculturais vivenciados pelas populações humanas, 
cujos vestígios são as evidências arqueológicas disponíveis (REIS; FOS-
SARI, 2009, p. 288).

Pe. João Alfredo Rohr, de acordo com o Pe. Pedro Ignácio Schmitz, 
não era um arqueólogo acadêmico, nem arqueólogo teórico, “mas ar-
queólogo das primeiras tarefas: reconhecer e caracterizar, salvar e pre-
servar os sítios arqueológicos e seus materiais” (SCHMITZ, 2009, p. 20). 

João Alfredo Rohr e uma Arqueologia

Roberta Porto Marques  

Mestre em Antropologia Social 

Museu do Homem do Sambaqui Pe. João Alfredo Rohr, S.J

João Alfredo Rohr foi um padre jesuíta que se dedicou à Arqueologia 
por quase 40 anos. Rohr fazia parte da primeira geração de jesuítas 
brasileiros formados, não mais na Alemanha, mas em instituições locais 
no Rio Grande do Sul que se propunham a uma série de tarefas. Den-
tre elas, no atendimento de paróquias de descendentes de imigrantes 
alemães, na missão entre os índios de Mato Grosso, nos seminários de 
formação de novos sacerdotes e nos colégios de Porto Alegre e Floria-
nópolis, onde procuravam formar elites intelectuais e sociais da classe 
média urbana (SCHMITZ, 2009, p. 11). 

Rohr realizou sua formação em instituições jesuíticas em São Leo-
poldo (ginásio e faculdades de Filosofia e Teologia) e Pareci Novo (no-
viciado e estudos humanísticos), cujos professores, de origem alemã, 
tinham uma filosofia educacional moldada nos tradicionais padrões 
europeus (SCHMITZ, 1984, p. 11).

Entrou no noviciado em 1927, fazendo seus votos religiosos dois 
anos depois. Foi ordenado sacerdote em 30 de novembro de 1939. 
Assim que completou seus estudos de Filosofia, foi encaminhado para 
as primeiras experiências em uma comunidade, onde atendia semina-
ristas e dava aulas de Aritmética, Italiano e História Natural. No mesmo 
local atendeu ao museu existente na instituição, que reunia amostras 
do reino mineral, vegetal, animal e humano (SCHMITZ, 1984, p. 11-12).

Enquanto aluno do Seminário Central de São Leopoldo (1937-1940), 
Rohr iniciou sua carreira de cientista como botânico, herborizando e 
catalogando pteridófitas e orquídeas (REITZ, 1984, p 20). 

Em 1941, João Alfredo Rohr chegou a Florianópolis. Aos 33 anos, or-
denado sacerdote, começou a trabalhar no Colégio Catarinense, onde 
exerceu diversas atribuições: professor, regente de classe e divisão, 
administrador, assistente religioso e confessor e, ainda, pesquisador. 
O Colégio era, naquela época, uma comunidade educacional funda-

Praia do Santinho
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em que o Brasil se encontrava em plena Ditadura Militar (FOSSARI; 
AMARAL, 2014, p. 23). João A. Rohr, no entanto, mesmo tendo en-
frentado problemas com prefeituras, governos e figurões da época, não 
desistiu de sua tarefa.

Dentre os resultados de anos de escavações e do trabalho realiza-
do pelo Pe. Rohr, destaca-se a formação de uma coleção, denomina-
da Coleção Arqueológica Pe. João Alfredo Rohr, que possui relevância 
histórica e patrimonial, tendo sido, inclusive, tombada pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na década de 1980. Essa 
coleção está localizada em alguns museus e instituições: no Museu do 
Homem do Sambaqui “Pe. João Alfredo Rohr, S.J.”, nas dependências 
do Colégio Catarinense, em Florianópolis-SC; no Museu Arqueológico/
Museu Gert Hering, localizado no Complexo Ambiental Cyro Gevaerd, 
no município de Balneário Camboriú-SC; e no Museu da Academia Na-
cional de Polícia, em Brasília-DF.

Nesse sentido, a obra do Pe. Rohr e o acervo constituído a partir de 
suas pesquisas possuem enorme potencial investigativo e são expres-
sivos campo para os estudos antropológicos e arqueológicos.

Museu do Homem do Sambaqui “Pe. João Alfredo Rohr, S.J.”

O Museu do Homem do Sambaqui “Pe. João Alfredo Rohr, S.J.” está 
localizado no Colégio Catarinense, no centro de Florianópolis. Inau-
gurado em 1964, é a primeira instituição especializada em pesquisas 
arqueológicas no estado de Santa Catarina (COMERLATO, 2014, p. 14), 
e grande parte do acervo arqueológico do museu é proveniente das 
pesquisas do Pe. Rohr.

O acervo do museu é formado por distintas coleções: Coleção Ar-
queológica (composta por objetos provenientes de várias localidades 
catarinenses, como artefatos líticos, cerâmicos, ósseos, malacológicos, 
além de contemplar esqueletos humanos); Coleção Etnológica (setor 
composto por materiais de algumas etnias da Amazônia, de Goiás, de 
Mato Grosso, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e 
entre as peças há cestarias, bolsas, flautas, adornos, cocares, arcos e 
flechas); Coleção Zootécnica (são animais taxidermizados, entre aves, 
mamíferos tanto terrestres quanto marinhos, répteis, alguns produzi-
dos na década de 1940); Coleção Numismática (possui cerca de 100 
moedas desde a época do Brasil Colonial até o Brasil Republicano e, 
ainda, cédulas brasileiras); Coleção Geológica (possui diversas rochas 

Era um período em que se começava a tratar da temática da preser-
vação de sítios arqueológicos no Brasil, “principalmente os sambaquis 
litorâneos, que iam sendo demolidos num florescente negócio de pro-
dução de cal, de adubo e de pavimentação de estradas” (p. 16). Nessa 
época, os professores Paulo Duarte, da Universidade de São Paulo, e 
José Loureiro Fernandes, da Universidade Federal do Paraná, traziam 
arqueólogos estrangeiros para pesquisar no Brasil, o que possibilitava 
a universitários brasileiros aprender com esses trabalhos.

Pe. Rohr realizando pesquisas de Antropologia Física no Museu do 
Homem do Sambaqui 
Fonte: Acervo fotográfico do MHS/Colégio Catarinense.

O levantamento de sítios arqueológicos realizado pelo Pe. Alfredo 
Rohr foi o mais extensivo ocorrido na história da Arqueologia catari-
nense e cerca de 400 sítios foram por ele registrados e cadastrados 
(REIS; FOSSARI, 2009, p. 265). De acordo com Maria José Reis e Teresa 
Fossari, a contribuição do Pe. Rohr para a Arqueologia catarinense – 
e, consequentemente, para a Arqueologia brasileira – é inestimável (p. 
266).

Pe. Rohr ganhou maior notoriedade devido a suas ações em defesa 
de sítios arqueológicos, especialmente dos sambaquis do litoral cata-
rinense. Sua determinação em proteger os sítios da destruição avassa-
ladora que ocorria na época, no entanto, trouxe-lhe muitos dissabores, 
pois suas ações conflitavam com interesses econômicos de uma época 
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ígneas, sedimentares e metamórficas); Coleção Malacológica (com-
põem-se de várias conchas de moluscos); Coleção Vestes litúrgicas 
(são vestimentas e objetos que fazem parte do culto religioso católico 
vinculado aos jesuítas).

Museu Arqueológico (Museu Gert Hering – CACG)

Localizado no Complexo Ambiental Cyro Gevaerd, em Balneário Cam-
boriú, o Museu Arqueológico faz parte de um conjunto de museus que 
integram o Complexo, nas dependências do Zoológico. O Museu Ar-
queológico teria sido criado para expor o material resultante das esca-
vações, empreendidas por Rohr, dos dois sítios da Praia das Laranjeiras. 
A sugestão de João Alfredo Rohr, percebida em uma correspondência 
trocada com o Iphan em 1975, era que o museu fosse instalado na 
própria Praia das Laranjeiras, sem, no entanto, ter sido concretizada.

Sua inauguração teria ocorrido em 1982 e contou com a presença do 
Pe. Rohr (comunicação pessoal com funcionário do CACG). Localizado 
no antigo Centro de Promoções e Informações Turísticas S/A (Citur), 
o lugar passou por mudanças de nomenclatura e, posteriormente, o 
museu passou a integrar o Complexo Ambiental Cyro Gevaerd, per-
tencente ao Instituto Catarinense de Conservação da Fauna e Flora 
(COMERLATO, 2014, p. 16).

Coleção arqueológica doada pelo Pe. Rohr à Academia Nacional de Polícia

Essa coleção é composta por variados artefatos provenientes de sítios 
arqueológicos de grupos de caçadores-coletores, de pescadores-ca-
çadores-coletores, de ceramistas dos povos Jê e dos ceramistas Tupi-

-Guarani, localizados em Santa Catarina, assim como artefatos de sítios 
na Ilha de Marajó, no estado do Pará. Pe. Rohr doou, em vida, peças 
arqueológicas para a Academia Nacional da Polícia Federal em Brasí-
lia-DF. A doação ocorreu em duas etapas, sendo 30 peças doadas em 
1977 e 136 peças doadas em 1981. Essas peças fazem parte da Cole-
ção Arqueológica Pe.  João Alfredo Rohr, já citada, tombada pelo Iphan 
em 1986. Parte das peças foi exposta ao público pela primeira vez em 
uma exposição denominada O Iphan e o patrimônio arqueológico do 
Planalto Central, que ocorreu na Sede do Iphan, em Brasília, de 26 de 
julho a 30 de setembro de 2016. Esse material será transferido para o 
Museu de Geociências da Universidade de Brasília (UnB) em dezembro 
de 2018. 
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Pe. João Alfredo Rohr no cenário arqueológico de Santa 

Catarina – a doação de peças arqueológicas à Academia 

Nacional da Polícia Federal, em Brasília e o Inventário das 

peças arqueológicas

Margareth de Lourdes Souza 

Dra. em Arqueologia 

Iphan-DF

O arqueólogo João Alfredo Rohr, nascido em 1908, em Arroio do Meio-
-rs, foi padre da Companhia de Jesus, e dedicou mais de 40 anos ao 
ensino e às pesquisas arqueológicas no estado de Santa Catarina, onde 
pesquisou mais de 400 sítios por meio de levantamentos de campo 
amplos e sistemáticos, com apoio – sem renumeração – da Diretoria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Dphan), atual Iphan, e como 
bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq) – de 1976 a 1984. Em sua formação realizou diversos 
cursos em Arqueologia e Antropologia com pesquisadores renomados, 
entre eles, com a arqueóloga professora Annette Amperaire, da Univer-
sidade Sorbonne de Paris, em 1963; com os professores Clifford Evans 
e Betty Meggers, do Museu de Washington, em 1964; com o professor 
Paulo Duarte, do Instituto de Pré-História da Universidade de São Pau-
lo, em 1968 (Microfilme n. 0001, p. 001542; 001543).

Pela dimensão de seu trabalho, é considerando o pai da Arqueologia 
em Santa Catarina, não só pelo número de escavações realizadas, mas 
pelo envolvimento e articulação em defesa do patrimônio arqueológi-
co brasileiro, estimulando a preservação por meio de esclarecimentos 
nas comunidades, a guarda dos acervos nas regiões de origem com a 
criação de museus locais, como depois foi preconizado pela Carta de 
Lausanne (Carta para a proteção e a gestão do patrimônio arqueológi-
co Icomos/icahm,1990).

As ações realizadas pelo arqueólogo em defesa do patrimônio arque-
ológico são reforçadas e ampliadas com sua aproximação com o antro-
pólogo Luiz Castro de Farias (Museu Nacional e consultor do Dephan/
Iphan, após a aprovação da Lei nº 3.924/1961). A correspondência de 
21 de agosto de 1960 marca o início dessa aliança, que, paulatinamen-
te, fortaleceu a luta em defesa dos sambaquis e outros sítios arqueo-
lógicos no estado de Santa Catarina, que estavam sendo destruídos e 

consumidos pela exploração da indústria da cal, desde o século xvi e 
se intensificou no século xx.

Nessa primeira correspondência de 21 de agosto de 1960, enviada e 
acompanhada da Revista Pesquisas – com artigo de sua autoria sobre 
o seu trabalho no Sítio Caiacanga-Mirim –, Rohr elogia e concorda com 
os postulados apresentados no artigo O problema da proteção aos sam-
baquis, (1959), em que os sambaquis são considerados uma ação dos 
antigos habitantes do litoral brasileiro, e não como uma jazida natural, 
e, portanto, possuíam valor para o patrimônio cultural brasileiro, e as-
sim, deveriam ser especialmente protegidos pelo Estado. 

Após a aprovação da Lei nº 3.924/1961, que determinava que “[...] 
Nenhuma autorização de pesquisa ou lavra para jazidas, de calcário 
de concha, que possua as características de monumentos arqueoló-
gicos ou pré-históricos poderá ser concedida sem audiência prévia da 
Dphan”, estabeleceu-se que toda pessoa física ou jurídica que esti-
vesse procedendo, para fins econômicos, à exploração de “sambaquis, 
casqueiros, concheiros, birbigueiras ou sernambis” possuía um prazo 
para comunicar essa atividade ao Dphan, sob pena de multa caso não 
o fizesse. Em seguida a essa comunicação um profissional indicado pela 
Diretoria do Patrimônio Histórico determinaria se a área de exploração 
em questão fosse natural ou um sambaqui. Nessa situação, o presiden-
te do Dphan, Rodrigo Mello Franco de Andrade, solicitou a Luiz Castro 
de Faria um parecer sobre a solicitação de Rohr. Segundo Cruz (2103, 
p. 110), Castro Faria era instado “com recorrência, a fornecer pareceres 
sobre as pesquisas nos sambaquis para o Dphan, ou seja, foi solicita-
do por ele a emitir os juízos que, determinados pela legislação federal, 
enquadravam as possibilidades de estudo científico e exploração eco-
nômica de tais sítios arqueológicos”. 

Com a Lei nº 3.924/1961, da Arqueologia em vigor, em 1962, Pe. 

Ilha do Campeche
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fosse relacionado com minúcia, para formação de inventário a ser regis-

trado na Dphan. 

9. Que ele remetesse à Dphan ao final da pesquisa um relatório conclusi-

vo sobre os resultados desta, no qual deveriam constar sugestões e infor-

mações acerca da conveniente preservação de parte do sítio arqueológico 

estudado como bloco-testemunho. 

10. Que a autorização que lhe era concedida tinha a validade de dois anos, 

a contar a partir do dia de sua comunicação ao requerente; que ele tivesse 

clareza que todos os bens arqueológicos localizados em território brasilei-

ro eram propriedade do governo federal; e que, caso violasse alguma das 

normativas da Lei nº 3.924, isto significaria a caducidade automática da 

autorização concedida. 

Foi nesse contexto de intensa mobilização intelectual que antecedeu 
e que seguiu imediatamente a aprovação da Lei nº 3.924/1961 que 
se estabeleceu e se ampliou a interlocução entre Castro Faria e João 
Alfredo Rohr, e, com amparo legal da referida lei, passou-se a atuar de 
maneira mais incisiva na luta para a preservação dos sambaquis, que 
eram demolidos pela indústria de cal, para uso em edificações, adubos, 
ração de animais e calçamento de estradas. Segundo Comerlato (2014, 
p. 16), Rohr “vistoriou os sítios do litoral e do interior, conscientizando 
autoridades e denunciando à justiça federal as depredações e vanda-
lismos verificados. Prestou depoimento em inquérito policial contra a 
Prefeitura de Laguna, contra os depredadores em Jaguaruna e de ou-
tras localidades”.

De acordo com Cruz (2012), Rohr em “meados da década de 1960, 
por intervenção de Luiz Castro de Farias, começou a receber uma verba 
do Sphan para que localizasse, descrevesse e ajudasse a preservar os 
sítios arqueológicos de Santa Catarina” (CRUZ, 2012, p. 142). Entre 
os anos de 1972 e 1977, tornou-se representante do Iphan no estado 
de Santa Catarina; e entre os anos de 1976 e 1984, passou a receber 
bolsa do CNPq para desenvolver os levantamentos e cadastramento 
dos sítios arqueológicos, campanhas de proteção dos sambaquis e es-
cavações de salvamento de sítios arqueológicos (Relatórios do CNPq, 
de 1976 a 1984). 

Em Santa Catarina, e sobretudo no litoral sul, os interesses econômicos, 

irmanados a interesses políticos locais, tornavam a simples invocação 

Rohr enviou requerimento ao Dphan, no qual solicitava autorização 
para as pesquisas arqueológicas no Sítio Praia da Tapera. Em 23 de 
maio de 1962, Castro Faria enviou ao presidente do Dphan o “pa-
recer favorável ao requerimento de pesquisas feito por Pe. Rohr”, e 
logo este recebeu autorização para iniciar a pesquisa no sítio, porém 
com orientações precisas e minuciosas de Castro Faria, (Carta de Luiz 
de Castro Faria a Rodrigo Mello Franco de Andrade, de 23 de maio 
de 1962. CFDA 06.07.041. 2 fls. Acervo CF. AHC-MAST/MCT, apud 
CRUZ, 2013):

1. Que enviasse com o primeiro relatório à Dphan também um levanta-

mento topográfico minucioso da área em exploração. 

2. Que constasse no mesmo relatório: a localização das trincheiras ou 

cortes feitas no sítio; seu perfil estratigráfico; detalhes sobre a ordenação 

e composição das diferentes camadas que o compunham; dados sobre o 

contato do depósito arqueológico com o terreno sobre o qual se assenta. 

3. Que fizesse um registro fotográfico do sítio arqueológico e de suas cir-

cunvizinhanças antes de iniciados os trabalhos de escavação, assim como 

de todas as fases da pesquisa. 

4. Que colhesse amostras de matéria orgânica “dos diferentes estratos 

com significação especial para o estabelecimento de sequências culturais”, 

para futuras datações pelo C-14. 

5. Que colhesse amostras de solo de todos os níveis estratigráficos para a 

realização de análises polínicas. 

6. Que fizesse “um desenho singelo” de todos os enterramentos que even-

tualmente se encontrasse, “para registro da posição e da orientação do es-

queleto”, e que, além de uma relação numérica destes, também elaborasse 

“uma súmula das observações sobre orientação e posição dos esqueletos, 

por níveis estratigráficos, e a indicação de todos os anteriores fatos e 

outros elementos de qualquer forma associados aos enterramentos.” 

7. Que enviasse no mesmo relatório uma relação completa de todos os 

artefatos e outros elementos de indústria humana exumados na pesquisa, 

com indicação das associações observadas, sua distribuição horizontal e 

estratigráfica “e qualquer particularidade que aconselhe um assessora-

mento de pesquisa por parte de especialista indicado pela Dphan.” 

8. Que todo o material que coletasse em decorrência da pesquisa autori-

zada fosse “integralmente depositado no Museu do Homem Americano, 

sociedade cultural com sede e foro na cidade de Florianópolis”, e que ele 
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sambaquis, nos anos posteriores ao golpe de 1964 e ao endurecimento 
de 1968, foi sintetizada por Cruz (2013), que retoma uma discussão 
histórica e faz justiça aos dois arqueólogos que se mantiveram na ber-
linda, negando qualquer alinhamento com o autoritarismo do regime 
militar da época. A própria doação do acervo arqueológico didático 
ao Museu da ANP, em Brasília, demonstra a visão holística de gerar 
conhecimento a todos, nesse momento, especialmente aos agentes 
federais em formação, para obterem pleno reconhecimento do patri-
mônio arqueológico e, assim, reprimir a devastação dos sambaquis e de 
outros tipos de sítios arqueológicos existentes no Brasil (CRUZ, 2013, 
p. 222-223):

Não é historicamente correta, portanto, a afirmação de que nos anos pos-

teriores ao golpe de 1964 e ao endurecimento de 1968 “as iniciativas em 

prol do patrimônio nacional se limitaram ao controle sobre o comércio 

de obras de arte antigas, a locação de repartições públicas em imóveis 

de valor histórico e artístico, bem como a criação conjunta de cursos de 

formação de mão de obra especializada e o incentivo à produção artística 

e literária relacionada aos valores nacionais e regionais.” (FUNARI; PELE-

GRINI, 2006, p. 48). Mais inadequado ainda – além de injusto – é afirmar 

que aqueles “arqueólogos que não se conformassem à linha autoritária 

[dos regimes militares latino-americanos estabelecidos nas décadas 

de 1960 e 1970] foram perseguidos, exilados ou mesmo mortos” e que, 

então, os estudos sobre o passado pré-histórico na América do Sul foram 

totalmente dominados “pelos que se alinhavam com o autoritarismo. 

(FUNARI; SOARES, 2012, p. 5-6, apud CRUZ, 2013). 

O significado da doação de peças arqueológicas à Academia Nacional da 

Polícia Federal, em Brasília

Após o falecimento de Pe. João Alfredo Rohr, em 22 de julho de 1984, 
esforços da comunidade científica foram realizados, para que o acervo 
arqueológico formado entre 1957 e 1984 não corresse o risco de ser 
transferido para a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Gran-
de do Sul, onde a Companhia de Jesus mantinha outros pesquisadores 
de Arqueologia. Manifestações – via ofício – intensificaram-se, como 
da Sociedade de Arqueologia Brasileira (sab), Universidade Federal de 
Santa Catarina (ufsc), Universidade Federal do Paraná (ufp), Conselho 
do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condepha-

da Lei 3.924 um risco não pequeno. A destruição de grandes samba-

quis, considerados pelos seus “proprietários” como simples depósitos de 

calcáreo (Laguna, p. ex.) representa uma perda definitiva e sem qualquer 

possibilidade de reparação. Não fosse a corajosa vigilância do Pe. Rohr e 

essa destruição ainda teria sido maior (Correspondência de Luiz Castro de 

Faria. Processo 1.129-T-84, p. 62).

Cabe ressaltar que o arqueólogo Rohr foi precursor de procedimen-
tos metodológicos e teóricos na ciência arqueológica, “antecipando 
empiricamente princípios e pressupostos elaborados por arqueólogos 
internacionais, de diferentes vertentes analíticas”, em que desenvol-
veu a técnica de decalque de petroglifos; a técnica de transporte de 
blocos-testemunhos e a técnica de cimentação de esqueletos, visando 
eternizar posições encontradas nos sepultamentos e os acompanha-
mentos funerários. Também identificou outros tipos de sítios, até então 
desconhecidos, como as casas e galerias subterrâneas, os pequenos 
aterros associados a esses sítios, as oficinas líticas, os sítios-oficina, os 
sítios de sepultamentos, os petroglifos e pinturas rupestres, as grutas 
e os abrigos sob rocha (Processo 1.129-T-84, 1984, p. 60-62; REIS; 
FOSSARI, 2009). 

Em Santa Catarina, como de certo em várias regiões do país vem ocor-

rendo sistemática destruição de sambaquis e ostreiras por mãos ganan-

ciosas e DPF cabe reprimir essa devastação, a exemplo da SR/SC que 

já instaurou inquéritos contra esses criminosos, desde os anos de 1969. 

(Ofício nº 1.479/162/GSR/SC, de 18 de setembro de 1981, do Superinten-

dente Regional, João Batista Camelo, ao Diretor da Academia Nacional de 

Polícia, Carlos Alberto Stimamílio).

Nesse contexto de defesa do patrimônio arqueológico, com contí-
nuas denúncias ao poder Judiciário, da destruição dos sambaquis do 
litoral catarinense, e em plena Ditadura Civil-Militar, João Alfredo Rohr 
aproximou-se da Superintendência Regional do DPF em Santa Catarina, 
e, posteriormente, nos anos de 1977 e 1981, outorgou ao Museu da 
Academia Nacional da Polícia Federal, em Brasília, um representativo 
acervo arqueológico.

A atuação de Luiz Castro de Faria e do Pe. João Alfredo Rohr, S.J, em 
defesa dos sítios arqueológicos em Santa Catarina, especialmente dos 
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A presença de um acervo arqueológico de Santa Catarina em Brasí-
lia, em um primeiro momento, provocou surpresa a todos, tanto para 
aqueles que conhecem a representação da cultura material dos primei-
ros habitantes que ocuparam a região catarinense quanto para aqueles 
que desconhecem o significado do termo de Sambaqui. 

Como as peças arqueológicas do Brasil Meridional vieram parar em 
pleno Planalto Central Brasileiro? Então se explica que foi fruto de uma 
visão ampla de pessoas ligadas ao patrimônio cultural, que vislumbra-
ram a necessidade da extroversão do conhecimento gerado, para aque-
les que também possuíam a missão atribuída de proteger e coibir a 
destruição e tráfico do patrimônio cultural da União. Toda tramitação 
foi intermediada pela Superintendência Regional da Polícia Federal em 
Santa Catarina e a direção do Museu Homem do Sambaqui, visando 
contribuir para formação dos agentes da Polícia Federal, para proce-
der ao reconhecimento e à valoração de peças arqueológicas, e, assim, 
combater o tráfico e a destruição dos sítios arqueológicos brasileiros, 
principalmente os sambaquis, alvo da indústria da extração da cal, a 
partir da queima dos estratos dos sambaquis desde o século xvi. 

Não se pode deixar de aventar que Brasília não é estranha a Rohr. 
Em 1976, ele esteve em solo brasiliense para presidir o Simpósio de Ar-
queologia, durante a “28º Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência”, onde fez menção à arqueóloga Iluska Simonsen 
e sua apresentação sobre a Cerâmica Indígena da Lagoa Miararré (Ane-
xo V – Relatório CNPq – 1976, p. 001437-001448). Na teia dos conhe-
cimentos sociais há a figura de João Batista Camelo, que foi diretor da 
Academia Nacional da Polícia Federal em Brasília e, posteriormente, 
superintendente da PF em SC; não como negar que o arqueólogo Rohr, 
em sua luta diária de aplicação da Lei nº 3.924/1961, aproximou-se do 
Poder Judiciário por meio das constantes denúncias de destruição dos 
sambaquis em Santa Catarina.

Após a promulgação da Lei nº 3.924/1961, os sambaquis passaram 
a ser reconhecidos e protegidos como estruturas construídas por um 
dos primeiros grupos de habitantes do território brasileiro, os pescado-
res-caçadores-coletores, compreendidos como estruturas construídas 
com a função habitacional e/ou cerimonial. Os sambaquis são montes 
formados por conchas e areias, dentro dos quais já foram encontrados 
sepultamentos, restos de fogueiras, esculturas feitas de pedra e osso, 
armas de caça e de pesca, ferramentas, restos alimentares, ossos de 

at) do estado de São Paulo, Instituto de Pré-História da Universidade 
de São Paulo, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Museu 
Nacional do Rio de Janeiro (MN), Faculdade Estácio de Sá, Instituto de 
Arqueologia Brasileira (IAB), Fundação Nacional Pró-Memória (FPM), 
Escritório Técnico do então Sphan, em Florianópolis, e outros. 

Após toda essa movimentação intelectual, a Coleção Arqueológica 
Pe. João Alfredo Rohr foi tombada pelo estado de Santa Catarina em 
1984 (Portaria nº 056, de 14 de novembro de 1984), e pelo Iphan em 
1986 (18 de abril de 1986), com inscrição no Livro de Tombo Arque-
ológico, Etnográfico e Paisagístico (Processo 1.129-T-84, p.1-55). As 
peças mantiveram-se no estado de Santa Catarina e a documentação 
arquivística foi deslocada a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no 
Rio Grande do Sul.

Quando ocorreu o tombamento da Coleção Arqueológica Pe. João 
Alfredo Rohr, as peças já estavam depositadas e em exposição nas se-
guintes instituições: Museu do Homem do Sambaqui e Colégio Catari-
nense, em Florianópolis-SC, no Museu Arqueológico e Oceanográfico, 
em Balneário Camboriú-SC (atual Museu Arqueológico/Museu Gert 
Hering – Complexo Ambiental Cyro Gevaerd) e no Museu da Academia 
e Nacional da Polícia Federal, em Brasília. Segundo Regina Coeli (1984, 
p. 3) aquelas peças que foram doadas seguiram critérios científicos e 
conscienciosos:  

Embora o material recolhido pelo Professor Rohr tenha sido por ele utili-

zado para a montagem de exposições e museus em diversas instituições, a 

cessão dessas peças obedeceu a um critério científico e consciencioso, não 

ocasionando ruptura numa sequência de dados, de tal modo permitindo 

que cada peça seja representativa das culturas pré-históricas de Santa 

Catarina, permanecendo assim associada por sua própria especificidade.

No que diz respeito ao arrolamento das peças, informamos que o mesmo 

se encontra em execução sob a responsabilidade da arqueóloga lotada na 

Representação Regional de Santa Catarina, estando pronta a relação de 

cerca de 50% do material (documentação anexa). Desta forma, o processo 

está sendo composto à medida que nos chegam às mãos novas informa-

ções sobre as peças em arrolamento. (Ofício do Setor de Arqueologia – Re-

gina Coeli Pinheiro da Silva – ao diretor de Tombamento e Conservação 

Augusto Carlos da Silva Telles, Processo 1.129-T-84, 1984, p. 3).
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002427 e 002498): 

A Polícia Federal em Santa Catarina já algum tempo vem procurando 

minimizar o processo de destruição a que estão sujeitos os sítios de sam-

baquis pela desastrosa ação gananciosa de pessoas ou empresas. É dessa 

forma que o DPF se relaciona à grande e penosa tarefa do pesquisador 

JOÃO ALFREDO ROHR. Entretanto, o organismo policial, através de seus 

servidores precisam conhecer e valorizar essa empreitada, e, isto nos pa-

rece possível, através da literatura específica e do contato com artefatos e 

materiais arqueológicos.

Em vista disso é que solicitamos a V.Sa. a doação ao Museu e Biblioteca 

da Academia Nacional de Polícia, em Brasília, desses preciosos subsídios 

que sem dúvida interessarão aos alunos futuros Delegados Federais, Pe-

ritos Criminais e Agentes (Relatório 1982, de João Alfredo Rohr ao CNPq 

– Microfilme 0001, fl. 002498).

A intermediação da doação das peças foi realizada pela Superinten-
dência Regional do dpf em Santa Catarina, mediante a contínua atua-
ção em conjunto contra a destruição dos sambaquis em Santa Cata-
rina, na qual ambos vislumbraram a contribuição do acervo didático 
para formação de agentes diversos da Polícia Federal. A solicitação de 
doação ao Museu e Biblioteca da Academia Nacional de Polícia, em 
Brasília, foi realizada pelo superintendente regional da Polícia Federal 
em Santa Catarina, João Batista Camelo, ao Pe. Rohr, por meio Ofício 
nº 1.404/81/gsr/sc, de 1º de setembro de 1981

Conforme havia prometido a V.Sa. E no intuito de servir a cultura e enri-

quecer o campo de pesquisa dessa respeitável Instituição de Ensino, estou 

lhe remetendo raríssimos artefatos arqueológicos e antropológicos, com 

um sumario de cada peça. Em Santa Catarina, como de certo em várias 

regiões do País vem ocorrendo sistemática destruição de sambaquis e 

ostreiras por mãos gananciosas e ao DPF cabe reprimir esses criminosos, 

desde os anos de 1969.

... Para se ter uma ideia da importância dessas preciosas coletas arqueo-

lógicas, que ora se destinam ao Museu da Academia Nacional da Polícia, 

há peças de indústria lítica com cerca de 10.000 anos e um crâneo com 

peixes, mamíferos, aves e répteis, e vegetais como coquinhos. Foram 
construídos por grupos de caçadores, coletores e pescadores que vive-
ram no litoral brasileiro entre oito mil anos antes da Era Cristã, ou ano 
1.000. Algumas dessas estruturas atingem 30 metros de altura e 500 
metros de comprimento. A maior quantidade e os maiores sambaquis 
do mundo encontram-se em Santa Catarina. Quando a expansão eu-
ropeia alcançou o Brasil, os povos que ergueram os sambaquis já não 
existiam.

 A doação do acervo arqueológico ao Museu da Academia Nacional 
da Polícia Federal, em Brasília, ocorreu em duas etapas distintas. Em 
1977 foram enviadas 18 peças, conforme Ofício nº 1.701/gab/sr/dpf/
sc, de 22 de novembro de 1977. 

Para integrar o acervo do Museu dessa Academia encaminhamos a V.Sa. 

material arqueológico recolhido dos sambaquis existentes no litoral de 

Santa Catarina. As referidas peças foram classificadas pelo arqueólogo 

padre JOÃO ALFREDO ROHR. Material semelhante que e encontrado 

entre as conchas que basicamente formam o sambaqui, vinha sendo 

sistematicamente destruído pela exploração indiscriminada daqueles 

sítios arqueológicos usados como fonte de obtenção de cal de excelente 

qualidade. Graças a ação da Polícia Federal, que em reduzido tempo, au-

tuou e processou diversas pessoas, que se dedicavam aquela atividade, foi 

possível reduzir grandemente a destruição do magnífico patrimônio ar-

queológico que apresentavam os sambaquis. Em anexo enviamos cópia de 

um estudo sobre o assunto, publicado na revista “ Arquivos de Anatomia 

e Antropologia”- Rio de Janeiro – 1975 (Ofício nº 1.701/gab/sr/dpf/sc, de 

22 de novembro de 1977, de José Marciano Silva Rillo – Superintendente 

Regional do dpf em Santa Catarina a João Batista Camelo – Diretor da 

Academia Nacional de Polícia, em Brasília). 

Em 1981 outra amostragem de peças arqueológicas foi solicitada 
para o Museu da anp, pelo diretor do Departamento de Polícia Fe-
deral ao Pe. Rohr. Após essa solicitação, Pe. Rohr encaminhou outras 
34 peças, para “que os agentes policiais, na sua formação, pudessem 
conscientizar-se, de alguma maneira, do valor cultural dos sambaquis 
para o País, e não viessem completamente despreparados e leigos no 
assunto” (Ofício nº 1.404/81/gsr/sc, de 1º de setembro de 1981 e 
Relatório de João Alfredo Rohr ao CNPq – Microfilme 0001, 1982, fls. 
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chados, percutores, amoladores, mão de pilão e  adornos); instrumen-
tos sobre ossos e dentes de peixes e mamíferos (pontas produzidas a 
partir de ossos de aves, adornos sobre dentes de mamíferos e peixes); 
restos ósseos humanos e de seláquios (crânio com mandíbula, frag-
mentos de mandíbulas); e instrumentos de conchas – adorno confec-
cionado sobre carapaças de gastrópodes e conchas naturais.

aproximadamente 5.000 anos, todos cedidos pelo Padre JOÃO ALFREDO 

ROHR, renomado antropólogo e pesquisador, além de Chefe do Museu do 

Homem do Sambaqui, nesta Capital. (Ofício n. 1.497/162/GSR/SC, de 18 de 

setembro de 1981, do superintendente da SR-SC, João Batista Camelo, ao 

diretor da ANP, Carlos Alberto Stimamílio).

Durante um tempo indeterminado, esse acervo arqueológico esteve 
em exposição no Museu da anp, e, depois, de acordo com a direção do 
Museu, manteve-se acondicionado em sua Reserva Técnica.  

O acervo em Brasília é constituído por peças de pesquisas realiza-
das por Rohr em sítios arqueológicos do estado de Santa Catarina, nos 
municípios de Florianópolis, Balneário Camboriú, Jaguaruna, Laguna, 
Itapiranga e Urubici, relacionado a ocupações iniciadas há aproxima-
damente 12.000 A.P. (Antes do Presente) no litoral e no interior de 
Santa Catarina por grupos de caçadores-coletores (cultura Alto-parana-
ense), de grupos de pescadores-caçadores-coletores (construtores de 
sambaquis), grupos agricultores vinculados às tradições Tupi-Guarani e 
Itararé-Taquara e do povo Jê (Xokleng e Kaingang). Consta ainda com 
uma peça sem identificação da origem, possivelmente do Rio Grande 
do Sul, visto que há uma marcação “rs”, e algumas peças indicadas pelo 
próprio Rohr como de origem da Ilha de Marajó, estado do Pará. 

Em relação às peças cerâmicas coletadas na Ilha de Marajó, estado 
do Pará, existe a possibilidade de Rohr tê-las adquirido logo após a “28º 
Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência”, 
ocorrida na UnB, em Brasília-DF, no período de 7 a 14 de julho de 
1976, quando se deslocou para Belém do Pará e/ou de as peças inte-
grarem parte da Coleção de Carlos Berenhauser, adquirida por meio de 
compra por Rohr para compor o acervo do Museu do Homem do Sam-
baqui. Entre essas peças coletadas da Ilha de Marajó – vasos cerâmicos 
do baixo Rio Amazonas e apliques da cultura Tapajônica – destaca-se 
uma peça lítica, com incisões e pintura, vinculada à entrada do grupo 
Karibe no baixo Rio Amazonas, conforme consulta realizada em 2016 
com a arqueóloga professora Dra. Vera Guapindaia (mcti/mpeg/cch/
Área de Arqueologia).

A coleção arqueológica doada por Pe. Rohr representa as estratégias 
culturais de grupos pré-coloniais, a partir da diversidade de peças que 
a constitui, como instrumentos líticos lascados, polidos e semipolidos 
(picão, machado curvo, serrote, faca, raspador, picareta, lâminas de ma-
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Sítio Base Aérea/Caiacanga-Mirim – Quando 
o Pe. João Alfredo Rohr iniciou o salvamento  
arqueológico, o sítio já se encontrava parcial-
mente destruído. Base Aérea de Florianópolis, 
município de Florianópolis-sc, 1958. 
Fonte: Acervo fotográfico do mhscc/Colégio 
Catarinense.

Pe. João Alfredo Rohr, S.J., e Luiz Castro de 
Faria (Museu Nacional – rj) realizam vistoria 
diante de corte realizado em um sambaqui 
impactado nda região de Laguna. Laguna-sc, 
1964. 
Fonte: cf. ahc-mast/mct.
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Registro de destruição do Sambaqui Jaboticabeira II, município de 
Jaguaruna-sc, com desmonte das estruturas arqueológicas para co-
mercialização e uso do calcário em construções de moradias, estradas, 
adubos e ração de animais. 
Fonte: Acervo fotográfico do mhs/Colégio Catarinense.
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Registro de destruição do Sambaqui da Jaboticabeira iii, marcas de 
retroescavadeira utilizada para desmonte dos substratos do sambaqui. 
Jaguaruna-sc. 
Fonte: Acervo fotográfico do mhs/Colégio Catarinense.
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Após a retirada dos estratos dos sambaquis, era realizado seu transpor-
te até as caieiras, para a queima das conchas. Sambaqui Jaboticabeira 
ii, município de Jaguaruna-sc. 
Fonte: Acervo fotográfico do mhs/Colégio Catarinense.
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Vista geral da área do Sambaqui Armação do Sul, Ilha de Santa Catari-
na, município de Florianópolis-sc, 1974. 
Fonte: Acervo fotográfico do mhscc/Colégio Catarinense.
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Detalhe de área de escavação no Sambaqui 
Armação do Sul, Ilha de Santa Catarina, muni-
cípio de Florianópolis-sc, 1974. 
Fonte: Acervo fotográfico do mhscc/Colégio 
Catarinense.

Detalhe de área de escavação no Sambaqui 
Armação do Sul, Ilha de Santa Catarina, muni-
cípio de Florianópolis-sc, 1974. 
Fonte: Acervo fotográfico do mhscc/Colégio 
Catarinense.
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Vista geral da área do Sítio Arqueológico Praia 
da Tapera, localizada na Praia da Tapera, no sul 
da Ilha de Santa Catarina, Florianópolis-SC. 
Fonte: Acervo fotográfico do MHSCC/Colégio 
Catarinense.

Vista parcial do Sambaqui Jaboticabeira, município de Jaguaruna-sc. 
Fonte: Acervo fotográfico do mhscc/Colégio Catarinense.
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Área de escavação do Sambaqui Praia da 
Tapera – Ilha de Santa Catarina, município de 
Florianópolis-sc, 1963. 
Fonte: Acervo fotográfico do mhscc/Colégio 
Catarinense.

Detalhe de escavação e peneiramento dos 
sedimentos retirados do Sambaqui Praia da 
Tapera, Ilha de Santa Catarina, município de 
Florianópolis-sc.
Fonte: Acervo fotográfico do mhscc/Colégio 
Catarinense.
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Área de escavação do Sambaqui Praia da 
Tapera, com presença de Luiz Castro de Faria 
e Rohr. Ilha de Santa Catarina, município de 
Florianópolis-SC, 1963. 
Fonte: Acervo fotográfico do MHSCC/Colégio 
Catarinense.



42

Vista parcial das escavações realizadas no Sambaqui Praia da Tapera – 
Ilha de Santa Catarina, município de Florianópolis-sc, 1963 e 1965. 
Fonte: Acervo fotográfico do mhscc/Colégio Catarinense.
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Vista geral da área do Sambaqui Praia das La-
ranjeiras, município de Balneário Camboriú-sc 
(década de 1970). 
Fonte: Acervo fotográfico do mhscc/Colégio 
Catarinense.

Vista parcial da escavação realizada em uma 
porção do terreno da casa de Adúcio Cor-
rea, morador antigo da Praia das Laranjeiras. 
Outras porções da área do sítio arqueológico 
foram destruídas por outros dois proprietários 
de terrenos e pela abertura de estrada de 
acesso à praia. Município de Balneário Cam-
boriú-sc, 1977. 
Fonte: Acervo fotográfico do mhscc/Colégio 
Catarinense.
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Detalhe da escavação, onde as estruturas arqueológicas mais profun-
das foram preservadas, município de Balneário Camboriú-sc, 1977. 
Fonte: Acervo fotográfico do mhscc/Colégio Catarinense.
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Detalhe da área de escavação com exposição de sepultamentos, muni-
cípio de Balneário Camboriú--sc, 1977. 
Fonte: Acervo fotográfico do mhscc/Colégio Catarinense.
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Luiz Castro de Faria observa a destruição 
ocorrida no Sambaqui Porto Vieira, município 
de Jaguaruna-sc, 1975.
Fonte: Acervo fotográfico do mhscc/Colégio 
Catarinense.
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Vista geral da implantação do Sambaqui Porto Vieira e seu desmonte 
para extração das conchas para transformação em cal, município de 
Jaguaruna-sc, 1975. 
Fonte: Acervo fotográfico do mhscc/Colégio Catarinense.
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Vista da região do município de Urubici-sc, Vale do Rio Urubici, na Ser-
ra Catarinense, onde Rohr fez levantamentos e escavações nos anos 
de 1966, 1967, 1970 e 1971.  
Fonte: Acervo fotográfico do mhscc/Colégio Catarinense.



49

Registro de galerias subterrâneas realizado no 
município de Urubici-sc, 1972.  
Fonte: Acervo fotográfico do mhscc/Colégio 
Catarinense.
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Escavações à margem do Rio Uruguai, município de Itapiranga-sc. 
Foram coletados utensílios lascados em basalto, utilizados para cortar 
e cavar, que representam caçadores e coletores do Alto Vale do Rio 
Uruguai, da cultura Alto-paranaense, 1968. 
Fonte: Acervo fotográfico do mhscc/Colégio Catarinense.
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Detalhe de execução de trincheira na escavação nas barrancas do Rio 
Uruguai, município de Itapiranga-sc, 1968. 
Fonte: Acervo fotográfico do mhscc/Colégio Catarinense.
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Escavações realizadas no terraço do Rio Uru-
guai entre 1966 e 1967 atingem a profundi-
dade de oito metros. 
Fonte: Acervo fotográfico do mhscc/Colégio 
Catarinense.

Coleção Carlos Berenhauser, no Museu do 
Homem do Sambaqui, Colégio Catarinense, 
1948. Florianópolis-sc. 
Fonte: Acervo fotográfico do mhscc/Colégio 
Catarinense.
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Dessa maneira, em comum acordo, a Superintendência do Iphan-df 
definiu a remoção da Coleção Arqueológica Pe. João Alfredo Rohr, para 
posterior encaminhamento15 ao Museu de Geociências, do Instituto de 
Geociências da Universidade de Brasília. Assim, foi lavrado um Termo 
de Devolução da Coleção Arqueológica nº 001/16, em 19 de julho de 
2016 pelo Núcleo de Museu Criminal, da Academia Nacional de Polícia 
(Processo Iphan DF nº 01551.000107/2016-50). O acervo será en-
caminhado para o Museu de Geociências da Universidade de Brasília, 
após a assinatura do Termo de Acordo de Cooperação Técnica, previsto 
para dezembro de 2018.

Em consulta ao Processo nº 1.129-T-84, digitalizado, constatou-se 
que não havia um inventário das peças doadas e remetidas ao Museu 
da ANP. No Processo de tombamento consta apenas uma lista dos ma-
teriais coletados nas seguintes localidades: Sítio Arqueológico Praia das 
Laranjeiras, Sítio Arqueológico Pântano do Sul (SC-F-10), Sítio Arque-
ológico em Ponta do Rapa, Ilha de Santa Catarina; Sítio Arqueológico 

“Docas de Imbituba”, Sítio Arqueológico Pedras Grandes II”, Sítio Ar-
queológico na localidade de Paulo Lopes, Sítio Arqueológico em Içara, 
Sítios Arqueológicos na localidade de Jaguaruna, Sítio Arqueológico 

“Jaguaruna nº 29”; Cultura Alto-paranaense, Sítio Arqueológico “Caia-
canga-Mirim” (Base Aérea de Florianópolis), Sítio Arqueológico “Bal-
neário de Cabeçudas”, Sambaqui da Balsinha iii, v, vi e vii, Sítio Arque-
ológico “Urubici 4”, Sítio Arqueológico “Urubici 16”, Sítio Arqueológico 

“Urubici 21”, Sítio Arqueológico “Urubici 11”, Sítio Arqueológico “Urubi-
ci 10”, Sítios Arqueológicos do Planalto Catarinense, Sítio Arqueológico 

“Praia da Tapera”, Sítio Arqueológico “Alfredo Wagner – SC-VI-13”, Sítio 
Arqueológico “SC-U-10”; Sítio Arqueológico “SC-U-49”, Sítio Arqueoló-
gico “SC-U-6”, Sítio Arqueológico “SC-U-3”, Sítio Arqueológico “SC-U-
46”, Sítio Arqueológico “SC-U-55”, Sítio Arqueológico “Itapiranga”, Sítio 
Arqueológico “SC-U-53”, Sítio Arqueológico “Águas do Corbari”, Sítio 
Arqueológico “SC-U-54”, Sítio Arqueológico “SC-U-59” e Sítio Arque-
ológico “SC-U-s/nº”. Consta uma listagem de peças selecionada dos 

Inventário da Coleção Arqueológica Pe. João Alfredo Rohr, S.J., em 

Brasília – Distrito Federal

A demanda para localização da Coleção Arqueológica Pe. João Alfredo 
Rohr veio por meio de solicitação do Departamento de Patrimônio 
Material (Depam/Iphan) à Superintendência do Iphan-DF, no âmbito 
de “Ações de Planejamento de Fiscalização para o ano de 2016”. A 
fiscalização objetivou localizar e verificar o estado de conservação da 
Coleção Arqueológica Pe. João Alfredo Rohr, tombada e sob a guarda 
da Academia de Polícia Federal, conforme registro no Livro de Tombo 
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; Número de Inscrição 091; Fo-
lha 042-043; Data: 18/4/1986, do Processo n. 1.129-T-84.

Os trabalhos de fiscalização foram iniciados em fevereiro de 2016, 
pelas arqueólogas Maria Clara Migliacio14 e Margareth de Lourdes 
Souza, seguidos, posteriormente, com auxílio de servidores terceiri-
zados da Superintendência do Iphan-df, Julia Carrari (com formação 
em Museologia) e Gilson Freitas Lima. A equipe do Iphan foi recebida 
pelo chefe do sae/coen/anp da Polícia Federal, Sr. Edmilson Nunes da 
Silva, e pelo chefe do Museu da Academia Nacional da Polícia Federal, 
Sr. Juraci Araújo Rodrigues, os quais relataram que desconheciam a 
informação de que as peças estivessem expostas no Museu nos úl-
timos 15 anos. Somente após a apresentação dos ofícios nº 23/1987 
e nº 237/1987 referente à correspondência da Secretaria do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan) ao diretor do Museu da 
Academia Nacional da Polícia, Francisco de Assis Prado, informando 
acerca do tombamento das peças arqueológicas doadas à Academia, 
e que passavam a integrar a Coleção Arqueológica Pe. João Alfredo Rohr 
(Processo n. 1.129-T-84, p. 129-131; 137-138), a direção do Museu 
comunicou que seriam iniciadas buscas internas para a localização do 
acervo arqueológico.

Posteriormente, em abril de 2016, o chefe do Museu da ANP co-
municou à Superintendência do Iphan-df localização de peças. No-
vamente a equipe do Iphan-df foi recebida pelo chefe do sae/coen/
anp da Polícia Federal, Sr. Edmilson Nunes da Silva, e pelo chefe do 
Museu Criminal da anp da Polícia Federal, Sr. Juraci Araújo Rodrigues, 
que relataram a localização das peças e que o Museu Criminal não 
pretendia continuar como guardião das peças arqueológicas, visto que 
atualmente a missão deste é expor apenas peças vinculadas às opera-
ções policiais realizadas. 

14. A Arqueóloga Maria Clara Migliacio aposentada pelo Iphan em 2016; falecida em 
2017- Brasília-df.
15. Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional, por meio de sua Superintendência do Distrito Federal (Iphan/df) e 
Universidade de Brasília, por intermédio do Instituto de Geociências.
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solicitação à Superintendência do Iphan-df. 
Algumas observações são necessárias, como em relação ao estado 

de conservação de várias peças que apresentam marcas excessivas de 
cola, evidenciando uma prática de fixá-las em suportes para exposição, 
bem como excesso de esmalte, tinta e marcas de etiquetas adesivas.

Outra constatação refere-se ao quantitativo da listagem do ano de 
1981, que apresenta pequenas divergências entre a indicação do nú-
mero de peças na listagem e a marcação na própria peça, por exemplo, 
a de “nº 18 Amuleto de lâmina de diabásio perfurada” consta que é 
originária do Sambaqui Praia das Laranjeiras-Balneário Camboriú-sc, 
entretanto, conforme marcação na peça, refere-se ao Sambaqui Cabo 
de Santa Marta, no município de Laguna-sc. Outra divergência é no 
item nº 6 da listagem de peças remetidas em 1988, pois não consta a 
presença de uma (1) ponta óssea e de um (1) artefato sobre dente de 
tubarão, ou seja, são oito (8) pontas de flecha de ossos de aves, corta-
dos longitudinalmente e mais um artefato, do Sítio Praia das Laranjei-
ras – Balneário Camboriú-sc.

Somente ao final da realização do inventário da Coleção Arqueológica 
Pe. João Alfredo Rohr, o diretor do Museu – Sr. Juraci Araújo Rodrigues 

– localizou documentos internos, digitalizados pelo Departamento da 
Polícia Federal, que possibilitaram identificar a origem e tramitação 
do acervo arqueológico do estado de Santa Catarina para o Distrito 
Federal. 

A tramitação das peças de Santa Catarina para o Distrito Federal 
ocorreu em dois momentos distintos. A primeira remessa com 18 itens, 
totalizando 30 peças, ocorreu em 1977 (Tabela 1), sem nenhum inven-
tário identificado e/ou localizado das peças, mas que foram seleciona-
das pelo Pe. João Alfredo Rohr para doação à Academia Nacional de 
Polícia Federal, intermediada pelo superintendente regional da Polícia 
Federal em Santa Catarina, João Batista Camelo, como descrito no Ofí-
cio nº 1.701/gab/sr/dpf/sc, de 22 de novembro de 1977 (Anexo 1).

A segunda remessa de peças ocorreu no ano de 1981 (Tabela 2), e 
veio acompanhada de uma lista com 34 itens, totalizado 143 peças, 
doados também pelo próprio Pe. João Alfredo Rohr, então chefe do 

sítios “Caicanga-Mirim Beach”e Tapera Beach”, em seguida o inventário 
das peças dos Sítios Arqueológicos Armação do Sul (670 peças – lítico 
e ósseo) e Balneário das Cabeçudas (353 peças – ósseo, conchífero e 
lítico) (1.129-T-84, 1984, fls. 121-204).

Com o rastreamento e a localização das peças da Coleção Arqueo-
lógica Pe. João Alfredo Rohr, constatou-se que estas se encontravam 
acondicionadas em caixas de papelão, embrulhadas em “papel-arroz”, 
com a tipologia identificada e escrita a lápis no papel de embrulho. 
Em seguida, na sala da administração do Museu Criminal realizou-se a 
conferência das peças, com a elaboração de um inventário básico, com 
descrição e registro fotográfico das peças arqueológicas, tanto para 
auxiliar na elaboração de relatório quanto para efeito de conferência e 
elaboração de um inventário. Desde o início, recomendou-se a realiza-
ção de novo registro fotográfico, com condições técnicas adequadas, o 
que foi realizado em 2017, pelo fotografo Ádon Bicalho.

Conforme recomendação da Portaria Iphan nº 196, 18 de maio de 
2016, o acervo foi contabilizado por unidade, e não por conjunto.16 
Sob essa orientação, as peças totalizaram 173 unidades. É importante 
destacar que não foram realizadas novas marcações nas peças. No in-
ventário realizado manteve-se a descrição original da listagem de 1981 
(Ofício nº 1.497/162/gsr/sc, de 18 de setembro de 1981) do Pe. João 
Alfredo Rohr, demarcadas com a sinalização de aspas. Tentou-se ao 
máximo preservar a numeração da listagem de 1981, onde as peças 
subsequentes ao de nº 34, ou seja, os números 35 a 52, foram nume-
radas e identificadas somente no inventário e nas etiquetas internas 
(acondicionamento) e externas (caixas). 

As 173 peças foram inventariadas, fotografadas (com 2 a 5 posições) 
e novamente acondicionadas nas caixas de papelão, para em segui-
da serem transferidas para a Superintendência do Iphan no Distrito 
Federal, em Brasília, onde foram iniciados os trabalhos de curadoria, 
mediante o preenchimento da Ficha de Cadastro de Bem Arqueológico 
Móvel (Portaria Iphan nº 196/2016); de realização do registro fotográ-
fico e a mensuração das peças (largura x comprimento x altura e peso). 
As peças foram envoltas em plástico-bolha, dentro de embalagens de 
papel neutro, com etiquetas internas e externas, e acondicionadas em 
caixas-arquivo, na cor branca, conforme exigências da Portaria Iphan nº 
196/2016. O inventário está disponível em meio digital, por meio de 

16. Os 52 itens da Coleção foram inventariados por unidade, por exemplo, o Colar de ro-
delas perfuradas foi contabilizado com 8 peças, conforme  orientação da Portaria nº 196, 
de 18 de maio de 2016.
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Museu do Homem do Sambaqui, em Florianópolis/Santa Catarina. E, 
conforme Ofício nº 1.497/162/GSR/SC, de 18 de setembro de 1981, 
foram encaminhadas pelo superintendente Regional do Departamento 
da Polícia Federal em Santa Catarina João Batista Campelo ao diretor 
da Academia Nacional de Polícia Federal em Brasília Carlos Alberto Sti-
mamílio (Anexo 1). 

O Museu Criminal da Academia da Polícia Federal, em Brasília, man-
teve as peças arqueológicas em bom estado de conservação. A partir 
de 2016, a Superintendência do Iphan-df tornou a Coleção Arqueoló-
gica Pe. João Alfredo Rohr de Brasília acessível ao público mediante a 
realização do Inventário, com o preenchimento da Ficha de Cadastro 
de Bem Arqueológico Móvel (Portaria Iphan nº 196/2016), da monta-
gem de duas exposições realizadas em 2016 e 2018, ambas na sede do 
Iphan, em Brasília-df. Possibilitou, ainda, a realização da reconstituição 
facial em 3D do crânio nº 108.  

A transferência do acervo da Coleção Arqueológica Pe. João Alfre-
do Rohr da anp para o Museu de Geociências, do Instituto de Geoci-
ências da Universidade de Brasília, assegura a possibilidade de novos 
estudos por arqueólogos, geólogos e museólogos, assim como ações 
de curadoria e expografia, mediante o Termo de Cooperação Técnica 
estabelecido entre o Iphan e a Universidade de Brasília. Nesse senti-
do, as peças da Coleção Arqueológica Pe. João Alfredo Rohr, de Brasília, 
voltam a cumprir o seu papel científico, didático e de socialização do 
conhecimento arqueológico, que Rohr aspirou ao doar as peças para o 
Centro-Oeste do Brasil.
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Tabela 1: Inventário das peças remetidas em 1977, realizado pela se Iphan-df 

Seq. Qtd. Marcação na peça Estado de Conservação/Fotografias/2016

1 1
Amolador, triturador de matéria 
corante – lítico

Sambaqui do Porto Vieira 
Jaguaruna 1976

Marca de uso. Com etiqueta adesiva na peça
Fotos nº 179 e 180

2 1 Pedras com covinhas – lítico

Sambaqui da Jaboticabeira – 
Jaguaruna 1977. Pedras com 
covinhas Fotos nº 184 e 185

3 1
Batedor com depressão 
semiesférica – lítico

Sambaqui da Jaboticabeira – 
Jaguaruna 1977 Fotos nº 186 a 191

4 1 Batedor, com marca de sulco
Sambaqui da Jaboticabeira – 
Jaguaruna 1977 Fotos nº 186 a 191

5 2 Vasos cerâmicos fragmentados
Sem numeração, apenas indicação 
no papel de embrulho da peça

Coletado na Ilha de Marajó-PA, com resquícios no 
interior Fotos nº 218 a 224 e 225 e 226

6 1 Vaso cerâmico inteiro – decorado
Sem numeração, apenas indicação 
no papel de embrulho da peça

h: 9,5 cm, d: 7,0 cm
Fotos nº 217 a 222

7 1
Adorno em pedra, com sulco de 
amarração Armação do Sul

Presença de fungo.
Fotos nº 205 e 206; Fotos nº 258 a 263

8 2 Artefatos – esferas – lítico Sambaqui Galheta II – Laguna Fotos nº 207 e 208

9 1 Percutor – lítico Base Aérea de Florianópolis 1958 Fotos nº 192,193 e 194

10 1 Percutor – lítico Base Aérea de Florianópolis 1977 Fotos nº 192 e 195

11 1
Lâmina de machado polido/lascado 
– lítico (desgastado)

Praia das Laranjeiras – Balneário 
Camboriú 1977 Fotos nº 197, 198 e 199

12 1 Artefato com corante – lítico
Sambaqui da Jaboticabeira – 
Jaguaruna-SC Fotos nº 197, 200 e 201

13 1 Boleadeira – lítico RS Foto nº 202

14 1
Fragmento de cerâmica pintada 
(Guarani)

Sem numeração, apenas indicação 
no papel de embrulho da peça

Pintura vermelha (geométrica) sob engobo branco
Fotos nº 211 e 212

15 1 Fragmento de cerâmica decorada
Sem numeração, apenas indicação 
no papel de embrulho da peça Decoração plástica do tipo escovada

16 1 Fragmento de cerâmica decorada 3 fragmentos remontáveis
Decoração plástica ungulada e ponteada
Fotos nº 215 e 216

17 3 Conchas de gastrópodes
Sem numeração, apenas indicação 
no papel de embrulho da peça

Presença de cola na parte inferior
Fotos nº 58, 60 e 61

18 9
6 otólitos; 2 dentes grandes e 1 
dente pontudo

Sem numeração, apenas indicação 
no papel de embrulho da peça Fotos nº 228 a 230

Total 30
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Tabela 2: Listagem das peças remetidas em 1981 – Ofício nº 1.497/162/GSR/SC, de 18 de setembro de 1981

1 Crânio com mandíbula de um sambaqui da Ilha de S. Catarina (Coleção Carlos Berenhauser) nº 108

2 Amostras ossadas de mamíferos (restos de cozinha) do Sambaqui da Praia das Laranjeiras – Balneário Camboriú-SC

3 Fragmento de calota craniana de um esqueleto de sambaqui, mostrando a espessura das ossadas

4 Colar de seis dentes perfurados de mamíferos, associado ao sepultamento nº 43. Sambaqui Praia das Laranjeiras – Balneário Camboriú-SC

5 Colar de rodelas perfuradas, cortadas de casca de moluscos, associado ao sepultamento nº 161. Praia da Tapera – Ilha de Santa Catarina – Florianópolis – nº 0 B 15 e 0B 16*

6
Sete pontas de flecha de ossos de aves, cortados longitudinalmente. Praia das Laranjeiras – Balneário Camboriú-SC – nº 6H 8 (adorno); 6H 9; 6H 9; 6H 9; 6 8; MR; MR, O A 13 e 6H 
8; 1 artefato sobre dente de tubarão – 8 peças + 01 : 09

7 Duas pontas de esporão de Bagre – Praia das Laranjeiras – Balneário Camboriú-SC. nº MA e O UA 15

8 Pedra corante da Praia das Laranjeiras – Balneário Camboriú-SC

9 Peso de rede – Sambaqui Praia das Laranjeiras – Balneário Camboriú-SC. nº O O AB 13

10 Machado semipolido – Sambaqui do Cabo de Santa Marta – Laguna-SC

11 Machado semipolido de diabásio – Sambaqui da Jaboticabeira – Jaguaruna-SC

12 Abridores de Conchas – Sambaqui Praia das Laranjeiras – Balneário Camboriú-SC. nº II 2H 1; 3C 7; 00B 13 e 6B 11

13 Artefato de diabásio de funções múltiplas – Sambaqui da Jaboticabeira – Jaguaruna-SC

14 Amolador de diabásio, associado ao sepultamento n°102 – Sambaqui Praia das Laranjeiras – Balneário Camboriú-SC

15 Batedores ou martelos de diabásio – Sambaqui Praia das Laranjeiras – Balneário Camboriú-SC. nº 2J 6 e II 3J 8

16 Duas machadinhas de diabásio. Sambaqui Praia das Laranjeiras – Balneário Camboriú-SC. nº II 4G 10 e I 4H 8

17 Três tembetás ou adornos labiais. Sambaqui Praia das Laranjeiras – Balneário Camboriú –SC. nº 3J 8; B 16 e 6H 8

18 Amuleto de lâmina de diabásio perfurada – Sambaqui Praia das Laranjeiras – Balneário Camboriú-SC

19 Mão de pilão dos índios Kaingang do planalto catarinense – Urubici-SC

20 Picão de diabásio vermelho. Vale do Rio Uruguai-SC (Cultura Alto-parananense) – SC-U-21 195

21 Raspador de diabásio vermelho. Vale do Rio Uruguai-SC (Cultura Alto-parananense) – SC-U-5 279

22 Machado curvo bumerangoide de diabásio vermelho. Vale do Rio Uruguai-SC (Cultura Alto-parananense) – SC-U-23 440

23 Faca de diabásio vermelho. Vale do Rio Uruguai-SC (Cultura Alto-parananense) – nº SC-U-23 MR 450

24 Serrote de diabásio vermelho. Vale do Rio Uruguai-SC (Cultura Alto-parananense) – nº SC-U-10 352

25 Picareta de diabásio vermelho. Vale do Rio Uruguai-SC (Cultura Alto-parananense) – nº SC-U-7 402

26 Sete fragmentos de cerâmica marajoara – Ilha de Marajó-PA

27 Cerâmica incisa ponteada neobrasileira – Tapera – Ilha de SC – nº 251

28 Cerâmica ungulada dos sambaquis – Jaguaruna-SC

29 Quatro cacos da cerâmica ponteada dos sambaquis – Jaguaruna-SC

30 Cerâmica pintada de vermelho por fora e com engobo branco por dentro – Ilha de SC

31 Quatro cacos de cerâmica guarani com pintura vermelha sobre engobo branco – Ilha de SC

32 Cerâmica guarani corrugada – Ilha de SC

33 Cerâmica guarani corrugada-espatulada –Ilha de SC – nº 405 e 120

34 Cerâmica guarani corrugada – Ilha de SC – nº 291 e 443

*Inserção do número das peças pelo Iphan-DF. Fonte: Processo Iphan-DF nº 01551.000107/2016-50.
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Registro fotográfico do Acervo Arqueológico da “Coleção Arqueológica Pe. 

João Alfredo Rohr”

O registro fotográfico foi executado por Ádon Bicalho em estúdio, por 
meio de iluminação controlada, em que as peças foram fotografadas 
em ângulos distintos (de 2 a 5 posições), sem a utilização de escala. A 
resolução das fotografias obedece à especificação de 3500 px lado 
maior, 300 dpi e 2048 px lado maior, 72 dpi, em alta e baixa resolução, 
respectivamente. Os equipamentos utilizados para o registro foram: 
câmara digital Canon eos 6d; objetiva Canon EF 100 mm f2.8 Macro 
usm; gerenciamento de cores com X-Rite Color Checker Passaport; sof-
tware de edição de imagem Adobe Lightroom e Adobe Photoshop CS6 
e iluminação lateral com flash de estúdio e rebatedor do lado oposto.

A única exceção de autoria do registro fotográfico está relacionada 
com a peça lítica com incisões e pintura (vista frontal) realizada por 
Margareth Souza em 2016.

Os arquivos fotográficos produzidos foram cedidos ao Iphan com 
todos os direitos autorais de imagens, em dispositivos de armazena-
mento tipo Disco Versátil Digital (dvd). 

Para fins desta publicação, foi utilizada apenas uma foto de cada 
peça do acervo e seu local de origem. As demais fotografias encon-
tram-se no conjunto que compõe o inventário da Coleção Arqueológica 
Pe. João Alfredo Rohr. As legendas das fotos seguem a descrição fei-
ta por Rohr, e as medidas das peças foram retiradas do inventário do 
acervo da Coleção Arqueológica Pe. João Alfredo Rohr em Brasília-df, nos 
moldes do Anexo ii, da Portaria nº 196, de 18 de maio de 2016.
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Sítio Arqueológico por tipo e nome
Praia das Laranjeiras II - Balneário de Camboriú
Ilha de Santa Catarina
Praia da Tapera - Ilha de Santa Catarina
Base Aérea - Ilha de Santa Catarina
Armação do Sul - Ilha de Santa Catarina
Urubici, estrutura subterrânea - Urubici
Jaboticabeira I -  Jaguaruna
Porto Vieira - Jaguaruna
Galheta II - Laguna
Cabo de Santa Marta - Laguna
Vale do Rio Uruguai - Itapiranga
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Sítio Arqueológico por tipo e tradição

Ceramistas (Tradição Taquara/Itararé)
Tupi-Guarani
Sambaquis (Pescadores-caçadores-coletores)
Caçadores-coletores (Tradição Humaitá)
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Localização dos sítios arqueológicos com acervo da Coleção Arqueológica Pe. João Alfredo Rohr 
em Brasília: municípios de Florianópolis, Balneário Camboriú, Jaguaruna, Laguna, Urubici e Itapi-
ranga, estado de Santa Catarina.
Elaboração: Gabriela Santana do Vale 
Base Cartográfica: https://www.mapbox.com/
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O Sítio Base Aérea, ou Caiacanga-Mirim, foi o primeiro sítio arqueológico escavado por Pe. Rohr 
no ano de 1958. Localizado na região sul da Ilha de Santa Catarina, em Ponta da Caiacanga-

-Mirim, dista 1,5 km do Sítio Tapera. Quando foram iniciadas as escavações, o sítio já estava 
malconservado, e “operários da Base, em busca de areia, que fica sob o sítio, já durante dez anos 
vinham quebrando crânios humanos e espalhando material arqueológico” (Relatório CNPq, Anexo 
xvi, folha 001485- 001486).

O sítio arqueológico refere-se a um acampamento com presença de materiais líticos lascados, 
líticos polidos, cerâmica e vários sepultamentos. Foram resgatados 54 esqueletos, entre adul-
tos, jovens e crianças, e dezenas de fragmentos. Sua datação é de 1.150 ± 70 d.C. Vincula-se à 
Tradição Taquara/Itararé (FARIAS, 2010, p. 110-111).

Foram realizadas coletas de superfície sobre o sítio e o material coletado encontra-se no 
acervo do Museu Homem do Sambaqui, João Alfredo Rohr, S.J., e dois (2) percutores integram 
a Coleção Pe. João Alfredo Rohr em Brasília.

1. Sítio Base Aérea, Ilha de Santa Catarina – Florianópolis-SC
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“Batedores ou percutores”.
5,2 x 5,2 x 4,0; 178g. 4,9 x 7,4 x 3,8 cm; 2,57 g.
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2. Sambaqui Armação do Sul, Ilha de Santa Catarina – Florianópolis-SC

Localiza-se na região sul da Ilha de Santa Catarina, em planície costeira da praia Armação do Sul. 
Atualmente a área do sítio foi totalmente urbanizada e descaracterizada, estando o sítio sob as 
casas, restaurantes, pousadas e estacionamentos que se estendem ao longo da faixa da praia 
(OPPTIZ, 2015, p. 16). 

Como a Lei nº 3.924/1961 já estava em vigor, Rohr recebeu autorização do Dphan para re-
alizar as escavações no Sambaqui Armação do Sul, com parecer favorável de Luiz Castro Faria 
(antropólogo/arqueólogo do Museu Nacional e consultor do Dphan), com orientações precisas 
e minuciosas para os procedimentos de registro e coleta em campo. 

O Sambaqui Armação do Sul foi estudado por Rohr em duas etapas: a primeira em 1969, com 
participação da arqueóloga Margarida Davina Andreatta, e a segunda etapa em 1974. Também 
participaram das escavações Pe. Pedro I. Schmitz e Luiz Castro de Faria. 

O sítio apresentou evidências de estruturas de combustão, materiais líticos-lascados e poli-
dos. Sobre o sítio foi identificada uma armação baleeira, confundindo os registros de ocupação. 
Foram realizadas coletas de superfície sobre o sítio e quase todo o material coletado encontra-

-se no acervo do Museu do Homem do Sambaqui, em Florianópolis. 
O Sítio Armação do Sul foi primeiramente datado em 2.670 ±90 A.P. (I-9212) (SCHMITZ 

et al., 1992, p. 27), posteriormente, com novos estudos, a partir da datação de 30 indivíduos 
sepultados no sítio, obtiveram-se novas datações, tendo o registro arqueológico formado por 
volta de 3.065-2.880 anos Cal A.P, e ter sido interrompido por volta de 1.315-1.2275 anos Cal 
A.P. (OPPTIZ, 2015, p. 22).

Representado o sítio Armação do Sul, a Coleção Arqueológica Pe. João Alfredo Rohr em Brasília 
uma (1) única peça, um adorno pingente sobre lítico.
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Adorno de pedra, com sulco de amarração.
0,6 x 8,4 x 1,0 cm; 19 g.
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3. Sambaqui Praia da Tapera, Ilha de Santa Catarina – Florianópolis-SC

O Sítio Arqueológico Praia da Tapera localizava-se na Praia homônima, no sul da Ilha de Santa 
Catarina, Florianópolis-SC. O sítio arqueológico foi escavado por Rohr entre os anos de 1962 
e 1967. O antropólogo Luiz de Castro Faria, diretor do Museu Nacional, orientou as escava-
ções durante uma semana (ROHR, 1972, p. 34). Contou com participações temporárias de Igor 
Chmyz (UFP), Pe. Pedro Inácio Schmitz (UFRS) e os assistentes Oberdan Adriani (UFSC) e Dr. 
Beno José Lermen.

O registro arqueológico é caracterizado por conter vestígios materiais associados a duas tra-
dições culturais, cujas datações apontam para um primeiro momento de ocupação entre 1140 
± 180 A.P. (SI – 245) e 1030 ± 180 A.P. (SI – 246), camada C, pertencente à tradição Taquara 

– Itararé, e um segundo momento por volta de 550 ± 70 A.P. (SI-244), camada A, relacionada à 
ocupação tradição Guarani (SILVA et al., 1990; SCHMITZ, 2001; 2009).

A Coleção Arqueológica Pe. João Alfredo Rohr em Brasília possui um (1) colar de carapaça de 
caramujo e um (1) fragmento cerâmico, que representa a decoração plástica incisa ponteada.
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“Colar de rodelas perfuradas, cortadas de cas-
ca de moluscos, associado ao sepultamento 
nº 161. 
1,6 x 1,5 x 0,1cm  a 1,1 x 1,4 x 0,1 cm; 2,3g.

Fragmento de “cerâmica incisa ponteada 
neobrasileira”.
5,8 x 6,6 x 1,1 cm; 48 g.
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4. Sambaqui Praia das Laranjeiras – Balneário de Camboriú-SC

Entre os anos de 1977 e 1978, Pe. Rohr estuda os sítios Laranjeiras I e 
Laranjeiras II, localizado na Praia das Laranjeiras, em Balneário Cambo-
riú-SC, distante 80 quilômetros ao norte de Florianópolis.  A escavação 
do sítio aconteceu durante três etapas, em um total de 195 dias, com 
apoio da Prefeitura de Balneário Camboriú e auxílio da bolsa do CNPq 
(ROHR, 1978, p 31). Atualmente o sítio está destruído. 

Conforme relatório enviado ao CNPq, Rohr descreve o sítio com 
duas ocupações na extensão de 300 metros da praia das Laranjeiras: 

“em uma das extremidades possui características de sambaqui (monte 
de conchas); na outra extremidade é, tipicamente chão de antiga aldeia, 
com camada arqueológica de três metros de altura” (ROHR, 1978, Re-
latório CNPq, Anexo XVI, 001563).

A escavação foi realizada em uma porção do terreno da casa de Adú-
cio Correa, morador antigo da Praia das Laranjeiras. Outras porções da 
área do sítio arqueológico foram destruídas por outros dois proprietá-
rios e pela abertura de estrada de acesso à praia. 

Mesmo que não haja uma datação precisa para Laranjeiras II, sua 
ocupação pode ser colocada no período abrangido por outros sítios 
litorâneos que apresentam cerâmica associada à Tradição Itararé do 
Litoral, ou seja, entre os anos 800 e 1300 da nossa era (SCHMITZ et 
al., 1993, p. 19 apud MARQUES, 2017, p. 5).

As peças enviadas por Rohr para A ANP, em Brasília, referem-se ao 
Sambaqui Laranjeiras, entretanto, as informações se confundem, visto 
que no Sambaqui Laranjeiras foram escavados 52 sepultamentos (SCH-
MITZ; BITENCOURT, 1996, p. 11) e os acompanhamentos funerários 
estão associados ao sepultamento infantil n° 43 (colar de dentes de 
mamíferos), sepultamento nº 72 (restos faunísticos) e ao sepultamento 
de adulto nº 102 (amolador de diabásio). Portanto, provavelmente, po-
dem pertencer tanto ao Sambaqui Laranjeiras I quanto ao Sítio Laran-

jeiras II, uma vez que as numerações dos sepultamentos do Laranjeiras 
II coincidem, o que, também, foi observado por Marques (2017).

O Sambaqui Praia das Laranjeiras, assim denominado por Rohr, pos-
sui o maior quantitativo de peças por sítio doadas a Brasília-DF: um 
colar com seis (6) dentes de mamíferos, oito (8) pontas de flecha sobre 
ossos de aves, um (1) adorno de dente de seláquio, duas (2) pontas de 
esporão, sessenta e cinco (65) restos alimentares, um (1) fragmento de 
calota craniana, uma (1) pedra corante, um (1) peso de rede, quatro (4) 
abridores de concha, um (1) amolador, três (3) tembetás, duas (2) lâmi-
nas de machadinha lítica, uma (1) lâmina de machadinha lítica e dois (2) 
batedores ou martelos.
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“Colar de dentes perfurados de mamíferos, 
associado a sepultamento infantil nº 43”.
1,5 x 5,4 x 1,2 
1,7 x 2,7 x 0,6 
0,7 x 2,9 x 0,6 
1,4 x 3,4 x 1,3 
1,3 x 4,5  x 1,2 
1,4 x 4,8 x 1,1
18 g.
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“Pontas de flecha de osso de aves, cortadas longitudinalmente”. 
0,6 x 3,0 x 0,3 cm; 0,5 g
0,6 x 3,6 x 0,3 cm; 0,5 g
0,6 x 3,9 x 0,4 cm; 0,5 g
1,0 x 7,2 x 0,6 cm; 0,7 g
0,7 x 5,2 x 0,1 cm; 0,9 g
0,7 x 5,2 x 0,4 cm; 1,1 g
1,0 x 7,5 x 0,6 cm; 2,0 g
0,55 x 5,5 x 0,3 cm; 0,5 g.
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Artefato sobre dente de tubarão. 
0,9 x 2,1 x 0,2 cm; 0,7 g.

“Pontas de esporão de bagre”. 
0,5 x 0,5 x 0,3 cm; 0,6g.
0,5 x 0,5 x 0,3 cm; 0,8 g.
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“Conjunto de material ósseo: sepultamento e restos alimentares”, res-
tos de alimentação, associado ao Sepultamento nº 72”.
1,0 cm a 10 cm; 520 g.
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“Fragmento de calota craniana de um esque-
leto de sambaqui, mostrando a espessura das 
ossadas”.
7,7 x 11,5 x 1,0 cm; 64 g.
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“Pedra corante”, com resquícios de corante. 
5,9 x 7,2 x 3,1 cm; 220 g.

“Peso de rede”. 
5,6 x 7,8 x 1,8 cm; 153 g.
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“Abridores de conchas”.
3,4 x 11,4 x 1,1; 81 g
2,0 x 10,1 x 1,2 cm; 47 g
3,7 x 7,5 x 0,9 cm; 53 g
1,9 x 7,4 x 0,8 cm; 21 g.
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“Amolador”. Artefato associado ao Sepultamen-
to nº 102. 10 (1,70-190). 
1,2 x 8,1 x 1,1 cm; 47 g.
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“Batedores ou martelos”
5,3 x 10,1 x 3,8 cm; 281 g.
5,2 x 11,0 x 3,6 cm; 365 g.
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“Lâmina de machado semipolido”.
5,1 x 9,0 x 2,6 cm; 198 g.

“Lâminas de machadinhas”.
2,3 x 4,0 x 1,7 cm; 32 g
2,7 x 3,9 x 0,8 cm; 15 g.
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“Três tembetás ou adornos labiais”.
0,4 x 4,2 x 0,8 cm; 5 g
0,9 x 4,5 x 0,9 cm; 8 g
1,8 x 6,6 x 1,7 cm; 36 g.
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O Sambaqui Porto Vieira possuía as dimensões “300 a 60 x 10 metros, localizava-se em terrenos 
de Antônio Tómas Ricardo e outros, na localidade de Porto Vieira, aquele extenso sambaqui, rico 
em material arqueológico e importante para pesquisas pré-históricas, foi destruído mediante 
o uso de retroescavadeiras pelo Moinho de Conchas em Jaguaruna”, em 1975 (ROHR, 1978, 
Relatório CNPq, Anexo iv).

Porém, de acordo com Farias (2010, p. 183) ainda “encontra-se quase totalmente destruído” 
e foi datado em 3.610 anos a.p. 

Representando essa ocupação, a Coleção Arqueológica Pe. João Alfredo Rohr em Brasília possui 
uma (1) peça lítica: o amolador de matéria corante.

5. Sambaqui Porto Vieira – Jaguaruna-SC



79

“Amolador de matéria corante”.
7,0 x 7,0 x 5,9 cm; 3,550 kg.
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Sambaqui da Jaboticabeira está subdividido em i e ii. O Sambaqui da Jaboticabeira i é um peque-
no sambaqui localizado sob a estrada e de ambos os lados dela. O Sambaqui da Jaboticabeira ii 
é da ordem de uns 100 metros de diâmetro e 15 m de altura, explorado industrialmente há mais 
de trinta anos (Relatório CNPq, 1979, Microfilme n. 0001, fl. 001711).

O Sambaqui da Jaboticabeira I é datado entre 4.185 e 2.430 anos A.P. (FARIAS, 2010, p. 178), 
tendo sido muito explorado por fabricantes de cal, restando em 1983 somente 5% do sambaqui. 

Em Brasília encontram-se seis (6) peças líticas: dois (2) percutores, uma (1) lâmina de macha-
do, um (1) artefato múltiplo, uma (1) pedra corante e uma (1) pedra com “covinhas”.

6. Sambaqui da Jaboticabeira I – Jaguaruna-SC
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“Batedores”.
7,0 x 7,0 x 5,9 cm; 525 g.

7,2 x 8,8 x 5,4 cm; 630 g.
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“Peso corante”. 
5,5 x 8,8 x 5,0 cm; 265 g.

“Artefato de múltiplas funções”.
7,2 x 8,7 x 3,0 cm; 336 g.

Lâmina de “machado semipolido”.
5,2 x 6,9 x 1,4 cm; 104 g.
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“Pedra com covinhas – são pedras, que apresentam nas faces peque-
nas depressões (covinhas), destinadas a receber coquinhos e outras 
sementes a quebrar, com o fim de aproveitar o albúmen. Ocorre com 
frequência nos sítios arqueológicos” (ROHR, Anexo xvi – Relatório 
CNPq – 1978).
11,3 x 14,3 x 3,7 cm; 
depressões circulares: 1,5 a 1,6 cm prof. 0,4 cm; 1,643 kg.
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Segundo o arqueólogo João Alfredo Rohr, na região de Laguna-sc situavam-se os maiores e mais 
imponentes sambaquis do mundo. A situação geográfica de Laguna, incrustada no delta do Rio 
Tubarão, garantia fartura de alimentos do mar, dos rios e das lagoas, favorecendo a afluência 
dessas populações. Localiza-se próximo ao Sambaqui Galheta i, possui forma cônica, com 40 
metros de diâmetro e 6 metros de altura (FARIAS, 2010, p. 197).

Do sítio Galheta ii a Coleção Arqueológica Pe. João Alfredo Rohr em Brasília possui dois (2) pesos 
de rede.

7. Sambaqui Galheta II – Laguna-SC
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Pesos de rede.
2,5 cm e 2,6 cm, 21 g e 23 g.
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O Sambaqui Cabo de Santa Marta, ou Farol de Santa Marta, localizava-se no litoral sul de Santa 
Catarina, no município de Laguna.

Segundo Rohr (1984), o Sambaqui do Cabo de Santa Marta “possuía 60 metros e 15 metros 
de altura, situado meio ás dunas. O novo traçado da estrada de acesso ao Farol passa sobre 
a base do sambaqui e foi colocado um poste da rede elétrica no topo do sambaqui”. E ainda 
complementa que a placa de sinalização colocada no sítio foi roubada pelos comerciantes que 
vendiam as conchas do sítio (Relatório CNPq, 1984, Microfilme n. 0001, fl.002729).

Em Brasília se encontra um (1) adorno-pingente e uma (1) lâmina de machado.

8. Sambaqui do Cabo de Santa Marta – Laguna-SC

“Machado semipolido”.
5,1 x 12,00 x 2,2 cm; 260 g.
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“Amuleto de lâmina perfurada”.
2,2 x 3,4 x 0,3 cm, orifício: 0,2 mm; 4 g.
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De acordo com Marques (2017), em 1966, 1967, 1970 e 1971, Rohr passou a dar atenção ao 
planalto catarinense, onde localizou 111 sítios arqueológicos em municípios como Urubici, Pe-
trolândia, Bom Retiro e Alfredo Wagner. Nessa região evidenciou grandes conjuntos de “casas 
subterrâneas”, que são moradias subterrâneas e circulares, de vários tamanhos, encontradas 
dentro dos capões de mato ou em campo aberto, cujos grupos vinculam-se à Tradição Taqua-
ra/Itararé, que durante o inverno ocupavam o planalto catarinense. São os antepassados dos 
Kaingang e Xokleng. 

Representando esse tipo de sítio arqueológico e artefatos, em 1981 Pe. João Alfredo Rohr 
enviou para Brasília-DF um (1) artefato polido, conhecido como mão de pilão.

9. Casa subterrânea – Urubici-SC
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“Mão de pilão dos índios Kaingang do planalto 
catarinense – Urubici-SC”.
6,5 x 29,6 x 6,0 cm; 1,874 kg.
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Entre os anos 1966 e 1967, Pe. Rohr estudou 53 sítios arqueológicos no município de Itapiran-
ga, extremo oeste de Santa Catarina. 

Nas barrancas do Rio Uruguai, as escavações atingiram uma profundidade de oito metros. 
As amostras de carvão vegetal coletadas foram enviadas para o Smithsonian Radiation Biolo-
gy Laboratory, Radiocarbon Dating Section, em Washington d.c, e apresentaram datação de 
aproximadamente 8 mil anos (7.620 b.p.), conforme folhas 205 a 207 do processo Iphan nº 
1.129-T-84.

Foram coletados utensílios lascados em basalto, utilizados para cortar e cavar, que represen-
tam caçadores e coletores do Alto Vale do Rio Uruguai, da cultura Alto-paranaense, da Tradi-
ção Humaitá. Segundo Prous (1992, p. 49), a cultura Alto-paranaense é “encontrada tanto no 
Brasil quanto na Argentina, ao longo do vale do rio Uruguai e até o planalto catarinense”. Os 
alto-paranaenses fabricavam bifaces extremamente robustos: alguns longos, retos e de seção 
quadrangular quase quadrada; outros curvos e ditos “em bumerangue”, em razão da sua forma.

Representando os caçadores e coletores da cultura Alto-paranaense, Rohr encaminhou seis 
(6) peças líticas, identificadas como: raspador (SC-U- 5, 279), picareta (SC-U- 7 402), serrote 
(SC-U- 10 352), picão (SC-U- 21 195), faca (SC-U- 21 MR 450) e machado curvo (SC-U- 23 
440).

10. Itapiranga-SC
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“Raspador”.
7,8 x 11,2 x 2,0 cm; 277 g.

“Picareta”.
3,6 x 8,5 x 1,3 cm; 72 g.
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“Faca”.
4,0 x 11,3 x 0,9 cm; 37 g.

“Serrote”.
4,5 x 8,9 x 0,9 cm; 39 g.
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“Picão”.
8,1 a 0,5 cm x 7,2 x 9,6 cm e 5,6 cm; 342 g.

“Machado curvo bumerangoide”.
3,6 x 10,9 x 2,6 cm; 106 g.
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Material ósseo 

Em 1948, Pe. Rohr adquiriu o crânio nº 108 com mandíbula, comprado do colecionador Carlos 
Berenhauser, e 1981 foi doada a Brasília, com outras peças arqueológicas, conforme Ofício 
1.497/162/GSR/SC, de 18 de setembro de 1981. Não consta referência do local de coleta.

O crânio nº 108, coletado na Ilha de Santa Catarina, é um crânio masculino, de adulto jovem, 
com aproximadamente 30 anos, com ancestralidade asiática. A mandíbula apresenta desgaste 
dentário em função da alimentação – peixes, moluscos, raízes e frutos – e do próprio proces-
samento de alimentos. 

A Coleção Carlos Berenhauser possui aproximadamente 90 mil peças, entre material lítico, ce-
râmico e ossos humanos. Dessas peças, cerca de 8 mil são referentes a sítios do tipo sambaqui. 
As demais se referem a material cerâmico, sendo cerca de 80 mil fragmentos e algumas vasilhas 
de cerâmica Guarani (SCHMITZ, 2009, p. 13). Foi formada, durante 40 anos, entre 1908 e 1948, 
por atividades de colecionismo. Por ser um comerciante de tecidos em Florianópolis, Carlos 
Berenhauser trocava pedaços de tecidos com os moradores locais pelas peças arqueológicas. 
A catalogação e a numeração das peças componentes da Coleção foi realizada pelo Pe. Georg 
Alfred Lutterbeck, S.J. (ROHR, 1971, p. 22; MARQUES, 2017, p. 27).

11. Ilha de Santa Catarina-SC 

Peças sem identificação do sítio arqueológico
De algumas peças coletadas não consta o local de coleta ou do sítio arqueológico, tendo como refe-
rência apenas a região, como o crânio nº 108 com mandíbula, fragmentos cerâmicos coletados na Ilha 
de Santa Catarina e em Jaguaruna em Santa Catarina, uma peça lítica (boleadeira com a inscrição rs) 
e as peças líticas e cerâmicas oriundas da Ilha de Marajó-pa.
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“Crânio com mandíbula de um sambaqui da Ilha de S. Catarina”.
Distância bizigomática ou distância interzigomática: 125 mm
Distância transversal calota craniana (pariental/pariental): 125 mm
Fronto-occiptal: 167 mm
Processo zigmático do osso frontal: 115 mm
Intercondelar: 125 mm
Dentes intermolares: 51 mm (mandíbula)
Maxial intermolar maxila: 55 mm
Intermastoide: 110 mm
Peso: 642 g.
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Material cerâmico – Ilha de Santa Catarina-SC 

Os fragmentos cerâmicos representam alguns tipos de decoração plástica e decoração pintada 
encontrados na Ilha de Santa Catarina, Florianópolis-SC. Com decoração plástica têm-se os 
tipos corrugada-espatulada, corrugada, escovada e ungulada-ponteada, e com a decoração pin-
tada têm-se fragmentos com pintura vermelha (padrão geométrico) sob engobe branco.

Segundo Roberta Porto Marques (em entrevista em 14 jun. 2018), auxiliar de museologia do 
Museu do Homem do Sambaqui, provavelmente peças sem nenhuma referência do local de 
origem ou numeração possam estar relacionadas à Coleção Berenhauser.



97

“Cerâmica pintada de vermelho por fora e 
com engobo por dentro”.
5,0 x 9,0 x 1,1 cm. 66 g.

Cerâmica guarani com  
pintura vermelha sob engobo branco.

5,2 x 6,0 x 1,2 a 7,5 x 11,0 x 1,5 cm. 355 g.
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“Cerâmica corrugada-espatulada.”
6,2 x 11,0 x 1,3 cm. 88 g
6,4 x 9,8 x 1,3 cm. 105 g.

“Fragmento de cerâmica pintada – Guarani”.
6,0 x 7,1 x 1,6 cm. 97 g.

“Fragmento de cerâmica decorada, do tipo 
escovada”.
8,6 x 9,6 x 1,9 cm. 259 g.
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“Cerâmica guarani corrugada. Ilha de sc.”
7,2 x 12,7 x 1,2 cm. 225 g
8,5x 8,2 x 1,0 cm. 85 g.

“Cerâmica corrugada. Ilha de sc.”
9,0 x 9,8 x 1,4 cm.178g
5,4 x 7,4 x 1,4 cm. 81 g.

“Fragmentos de cerâmica decorada, tipo un-
gulada e ponteada”.

6,5 x 6,0 x 1,0 cm. 37 g.
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Cerâmicas coletadas em sambaquis no município de Jaguaruna-sc. Não 
consta referência do local de coleta.

12. Cerâmicas – Jaguaruna-SC

“Fragmentos cerâmica decorada, tipo ponteada” 
0,6 x 3,4 x 0,5 cm a 2,9 x 4,5 x 0,7 cm. 49 g.

“Fragmento de cerâmica, com decoração do tipo ungulada”.  
4,2 x 7,4 x 1,0 cm. 43 g.
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Não consta referência do local de coleta da peça. Possui apenas a ins-
crição “RS”, sem referência do local de origem ou numeração. Prova-
velmente, possa, também, estar relacionada à Coleção Berenhauser. 

A Boleadeira é uma esfera de pedra, utilizada como uma arma de 
caça, modelada em esfera de pedra, com um sulco periférico para pre-
ensão de correias. Era usada com duas ou três bolas amarradas em tira 
ou correias de couro para abater emas.

Segundo Politis (2008) a ocorrência da boleadeira está associada ao 
Holoceno Médio (7.000 A.P. até 3.000 A.P.). No Brasil, a ocorrência de 
bolas de boleadeira está ligada à Tradição Umbu, com vestígios desde o 
Rio Grande do Sul até o Paraná, além da Argentina e do Uruguai.

13. Boleadeira

Boleadeira. 
5,6 cm; 370 g.
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Não consta referência do local de coleta das peças, apenas indicação da Ilha de Marajó, esta-
do do Pará. Existe a possibilidade de Rohr tê-las adquirido em 1976, quando se deslocou de 
Brasília para Belém-pa. A segunda hipótese está relacionada à Coleção de Carlos Berenhauser, 
adquirida por meio de compra para compor o acervo do Museu do Homem do Sambaqui, visto 
que há outras peças etnográficas e arqueológicas de origem amazônica relacionadas à Coleção 
Berenhauser no referido Museu, em Florianópolis-sc.

A Coleção Berenhauser é resultado das atividades de colecionismo de Carlos Berenhauser, 
formada, possivelmente, entre 1908 a 1948, composta por material arqueológico, provenientes 
de diversas partes da Ilha de Santa Catarina e da Amazônia.

As conexões estabelecidas são que os vasos cerâmicos estão vinculados a grupos do baixo 
Amazonas e os apliques cerâmicos à cultura Tapajônica. Em relação à peça lítica, com incisões 
e pintura, está associada à entrada do grupo Karibe no baixo Amazonas, conforme consulta 
realizada em 2016 com a arqueóloga professora Dra. Vera Guapindaia (mcti/mpeg/cch/Área de 
Arqueologia).

As amostras da Região Norte do Brasil que se encontram em Brasília são: um (1) seixo com 
pintura e incisões, seis (6) apliques cerâmicos tapajônicos, com formatos antropomorfo e zoo-
morfo, um (1) vaso cerâmico aberto, com excisões e presença de resina em seu interior, frag-
mentado, um (1) vaso cerâmico pequeno com excisões, fragmentado; um (1)  vaso com excisões, 
inteiro.

14. Ilha de Marajó – Estado do Pará
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Ilha de Marajó
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Mapa de localização da Ilha de Marajo, Pará (origem das peças arqueológicas amazônicas)
Elaboração: Gabriela Santana do Vale 
Base Cartográfica: https://www.mapbox.com/
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Apliques cerâmicos da cultura Tapajônica, com 
formatos antropomorfo e zoomorfo.
1. Antropomorfo – 3,7 x 2,2 x 2,0 cm – 15 g
2. Antropomorfo – 4,6 x 4,2 x 1,3 cm – 23 g
3. Tartaruga – 5,3 x 5,5 x 1,2 cm – 33 g
4. Macaco – 5,4 x 5,7 x 1,0 cm – 31 g
5. Zoomorfo – 3,8 x 2,5 x 1,3 cm – 9 g
6. Zoomorfo – 3,8 x 4,7 x 1,4 cm – 30 g.
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Vaso com excisões, inteiro.
Altura: 9,6 a 10,7 cm, Diâmetro boca: 6,9 cm, 
Diâmetro do bojo: 7,0 cm; 153 g.

Vaso cerâmico pequeno, fragmentado, com excisões.
4,6 x 11,8 x 0,5 cm, altura: 11,8 cm, 

diâmetro boca: 6,0 cm.
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Vaso cerâmico aberto, fragmentado, com exci-
sões e presença de resina em seu interior.
Altura: 9,0 cm
Diâmetro boca: 15,1 cm
Base: 7,7 cm.
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Detalhe de furo iniciado, na parte posterior, 
para possível suspensão.

Peça lítica, com incisões e pintura, que é vinculada à 
entrada do grupo Karibe no baixo Amazonas.
6,7 x 12,3 x 2,1 cm; 277 g.
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15. Otólitos, dentes e conchas

Seis (6) otólitos, três (3) dentes e três (3) conchas sem referência da origem da coleta.
Otólitos são concreções de carbonato de cálcio encontrados no neurocrânio de peixes, po-

dem ser relacionados com refugo de processamento e consumo nos sambaquis.

Três conchas, sem referência 
de origem da coleta.
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Seis otólitos e  três dentes.
Otólitos: Variando entre 1,2 x 2,2 x 0,9 cm a 2,2 x 1,1 x 1,2 cm; 25g.
Dentes: Variando entre 1,3 x 4,3,1,3 a 2,0 x 3,0 x 1,3 cm; 17g.      
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ANEXO 1 – Documentação da Superintendência Regional pf/sc e Academia Nacional da Polícia;
Ofício nº 1.701/gab/sr/dpf/sc, Florianópolis, 22 nov. 1977 (do superintendente regional df/sc, 
José Marciano Silva Rillo, ao diretor da Academia Nacional, João Batista Camelo); e 
Ofício nº 1.479/162/gsr/sc, Florianópolis, 18 set. 1981 (Do superintendente regional pf/sc, 
João Batista Camelo, ao superintendente regional pf/sc – Carlos Alberto Stamamílio)
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Foram utilizadas as fontes Lato para o texto corrido e legendas, 
e Aleo para títulos e subtítulos.


