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RESUMO 
 
 
 

 

            O presente trabalho consiste na investigação dos processos formativos 

envolvidos na construção do sambaqui costeiro Jabuticabeira II – SC, considerando que 

os sambaquis são estruturas intencionalmente erigidas por uma população em processo 

de sedentarização, adensamento demográfico e de complexificação da organização 

social. Este estudo é realizado a partir de análises estratigráficas detalhadas das seções 

já abertas e documentadas de várias áreas do sítio, que consideram sua morfologia, 

constituição, recorrência e incremento dos estratos, associação entre as camadas, bem 

como as datações obtidas para o entendimento da cronologia de sua formação. Nesta 

dissertação pretende-se descrever detalhadamente os processos formativos envolvidos 

na construção desse sítio. Objetiva-se também definir possíveis padrões que estruturam 

a composição e organização estratigráfica e propor modelos explicativos para os 

processos envolvidos nessa construção. 

  

  

PALAVRAS CHAVE: sambaqui – processos de formação – estratigrafia – atividades 
funerárias – pescadores-caçadores-coletores 
 



The shellmounds formation process: a stratigraphy 
analysis of the Jabuticabeira II site in  Santa Catarina 

 
 

ABSTRACT 
 
 

 
 The present dissertation consists of the investigation in formative processes 

involved in the construction of the coastal shellmound, Jabuticabeira II, SC. This takes 

into consideration the fact that the shell mounds are structures purposely built by a 

population in process of sedentary development, demographic densification and 

complexity in the social organization. This study is done as from detailed stratigraphy 

analyses of the already open sections and documented from various areas of the site, 

which consider its morphology, constitution, recurrence and strata increment, the 

association between the layers, as well as the dating processes obtained for the 

understanding of its chronology formation.  In this dissertation it is intended the 

description in detail of the formative processes involved in the construction of the site. 

It is also aimed at defining possible standards which form the composition and the 

stratigraphy organization and proposes explanatory models for the involved processes in 

this construction. 

 

KEY WORDS: shellmound - formative processes – stratigraphy - funeral activities – 

fisher-hunter-gatherers. 

 



INTRODUÇÃO 

 

Sambaqui, cujo significado na língua Tupi é monte de concha (tamba = mariscos e 

ki = amontoado), é a palavra utilizada pelos arqueólogos para designar certos tipos de sítios 

arqueológicos, construídos a partir do acúmulo de conchas ao longo de muitos anos pelos 

grupos de pescadores-caçadores-coletores1. Tais sítios são constituídos principalmente de 

empilhamentos de conchas de moluscos, entre outros restos provenientes da fauna marinha e 

terrestre, assim como de estratos arenosos ou terrosos, totalmente diferentes dos demais tipos 

de sítios arqueológicos existentes no país e não devem ser confundidos com os chamados 

“concheiros naturais”, pois a definição “sambaqui” implica necessariamente uma origem 

antropogênica1. Tendo sido construídos principalmente entre 6000 e 1000 anos atrás, esse tipo 

de sítio é encontrado em paisagens específicas do território brasileiro: presentes em grande 

parte da costa “os seus testemunhos estão dispersos pela faixa litorânea do Rio Grande do Sul 

até a Bahia e do Maranhão até o Litoral do Pará, incluindo o baixo Amazonas” (Gaspar, 

2000), ou próximos a rios, como os denominados “sambaquis fluviais”. 

 Os sambaquis foram erigidos a partir de episódios sucessivos de acúmulo de material 

construtivo num mesmo local, resultando em montes de diversos tamanhos.  Além das 

conchas, restos de fauna e areia, outros elementos também podem estar presentes na estrutura 

desses sítios, como vestígios de fogueira, artefatos líticos ou osteodontomalacológicos2, e 

ainda muitos sepultamentos. Os aspectos morfológicos e as dimensões dos sambaquis 

costeiros e fluviais podem variar bastante, principalmente no âmbito regional, o que permitiria 

também uma possível variação dos processos formativos envolvidos na construção desses 

sítios, conforme aponta Gaspar (2000).  

Ao longo de muitos anos os sambaquis sofreram constantes intervenções devidas 

principalmente à exploração de cal usada em construções e a crescente expansão imobiliária, 

principalmente no litoral. No entanto, um número considerável de sambaquis conseguiu 

                                                 
1Definição utilizada para designar os sambaquieiros, grupos que se dedicavam à pesca, à coleta e à caça, 
ocupando grandes extensões do território brasileiro entre 6000 e 1000 anos atrás. Possuem como elementos de 
cultura material uma série de objetos produzidos em pedra e osso, e diferenciam-se dos demais grupos já 
conhecidos pelos estudos arqueológicos, principalmente, pelo tipo de sítio que construíram - os sambaquis. Para 
maiores informações ver Prous, 1992; Gaspar, 1999 e Gaspar, 2000. 
1 Para discussões acerca da definição de “sambaqui” ver Prous, 1992 e Gaspar, 2000. 
2 Artefatos arqueológicos elaborados em ossos, dentes ou conchas. 
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permanecer em grande parte bem preservado, o que favoreceu as pesquisas nesses tipos de 

sítios arqueológicos.  

O estudo dos sambaquis sempre foi bastante controverso, gerando incontáveis 

polêmicas no meio científico. Apesar de haver menções a respeito de grandes montes de 

conchas desde o século XVI3, tais construções apenas começaram a receber uma atenção 

maior por volta de 1850, quando da descoberta dos kjoekknmoeddings4 na Dinamarca. A 

partir daí, numa tentativa de se explicar o processo formativo desses montes de conchas pela 

mão do homem, uma série de comparações com os sambaquis brasileiros começaram a surgir. 

Nesse período também tem início no meio acadêmico a tão conhecida polêmica a 

respeito da artificialidade da construção dos sambaquis, que embora menos acalorada, 

dividiria opiniões até a metade do século XX. As duas correntes de pensamento predominante 

na época eram denominadas “artificialista” e “naturalista”, a primeira entendia que os 

sambaquis eram formados por restos de alimentos acumulados ao acaso, sem intencionalidade 

construtiva, (Ladislau Netto, 1882, João Batista de Lacerda, 1882 e 1885, Alberto Loefgren, 

1893, Guilherme Capanema, 1876, entre outros). A segunda corrente postulava que os 

sambaquis eram resultados de processos naturais de acúmulo de material (Hermann von 

Ihering, 1907, Mendes de Almeida, 1893, entre outros). Uma terceira corrente encabeçada por 

Karl Wiener, (1876) considerava que alguns dos montes de conchas eram resultados de 

acúmulos naturais, e tantos outros, de acúmulos intencionais. A grande polêmica a esse 

respeito, somada a discussão sobre a funcionalidade dos sambaquis, ora interpretados como 

cemitérios, ora como local de moradia, foi combustível para uma época de intensas pesquisas 

com esse tipo de sítio no final do século XIX e primeira metade do século XX.  

A obra “Concheiros Naturais e Sambaquis” publicada em 1938 por Othon Leonardos, 

é considerada um marco importante em meio essas discussões acaloradas, pois nela são 

definidos três tipos de montes de conchas caracterizados a partir da organização estratigráfica, 

composição e inserção na paisagem. Dessa forma, Leonardos define os denominados 

“concheiros naturais”, os “sambaquis” e os “sambaquis mistos”, que seriam respectivamente, 

os depósitos naturais, os sambaquis intencionalmente construídos e os sambaquis mistos, 

resultado da formação intencional de um sambaqui sobre um concheiro natural. Essas 
                                                 
3 Pode-se obter uma perspectiva mais abrangente acerca da história das pesquisas arqueológicas com sambaquis 
no Brasil em Prous, 1992; Lima, 2000 e Gaspar, 2000. 
4 Montes de conchas encontrados na Dinamarca e interpretados como resultado de acúmulo de restos de cozinha 
do homem neolítico.  
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definições a respeito da origem dos sambaquis ainda que bem aceitas no meio científico, não 

foram suficientes para cessar as constantes discussões sobre esse assunto que permaneceram 

ainda intensas por pelo menos até a metade do século XX (Everardo Backheuser, 1918; 

Gliesh, 1930; Leão, 1919; Gualberto, 1927; Silvio Fróes Abreu, 1928; Raimundo Lopes, 

1931; Antonio Serrano, 1946; entre outros). Somente em 1950 é que Teixeira Guerra 

demonstrou claramente a diferença entre os terraços naturais (casqueiros naturais) e os 

sambaquis (formações artificiais), colocando um ponto final nessa discussão.  

Mesmo findada a questão sobre a artificialidade dos sambaquis, as opiniões entre os 

pesquisadores sobre a função do sítio, sua antiguidade e forma de construção ainda divergiam 

bastante. Estudos realizados desde o final do século XIX já remetiam a essas questões 

(Lacerda, 1885; Loefgren, 1893), mas apesar disso, os processos de formação desse tipo de 

sítio permaneceram pouco compreendidos. 

Durante muito tempo, a composição dos sambaquis, cujo volume de material 

conchífero sempre impressionou por seu tamanho e destaque na paisagem, principalmente no 

litoral de Santa Catarina, era vista como um acúmulo de restos de cozinha, e refugos 

alimentares deixados por uma população nômade de caçadores-coletores, grupo que teria sua 

dieta baseada, sobretudo, no consumo de moluscos. Tal concepção considera que essas 

sociedades sambaquieiras seriam constituídas de “bandos” de coletores com grande 

mobilidade territorial, baixa demografia, com um padrão de organização social relativamente 

simples, e que tardiamente teriam “evoluído” para uma economia pesqueira (Beck, 1972; 

Prous e Piazza, 1977; Garcia e Uchoa, 1980; Lima, 1991; Dias Jr., 1972; Schmitz, 1987).   

Essa corrente teórica considera que o padrão de construção desses sítios consistia no 

simples acúmulo de restos alimentares, como bolsões de descarte sem intencionalidade 

construtiva, generalizando essa concepção para os sambaquis de todo o país. A complexidade 

estratigráfica destes sítios era interpretada como sendo conseqüência arqueológica de 

sucessivos episódios de ocupação e abandono do sítio. Acreditava-se ainda que as 

semelhanças verificadas entre os sambaquis, somadas às quantidades desses sítios 

encontrados ao longo da costa brasileira, reforçariam a idéia de mobilidade e itinerância da 

população sambaquieira.  

Entretanto, no final dos anos 80 e início dos anos 90 alguns trabalhos realizados de 

forma interdisciplinar em diferentes sambaquis do território brasileiro, trouxeram à luz 

importantes informações obtidas com novas investigações arqueológicas que vêm superando 
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esse antigo modelo interpretativo. Além disso, pesquisas realizadas, por exemplo, com os 

concheiros da América do Norte, vêm contribuindo com informações a respeito das 

populações litorâneas, indicando cada vez mais se tratar de culturas demograficamente 

expressivas, com significativa estabilidade territorial e com uma organização social e 

econômica bem mais complexa do que tinha se aventado até pouco tempo atrás (Luby e 

Gruber, 1999). 

Essa nova corrente teórica propõe um outro modelo, que não mais vê as sociedades 

sambaquieiras como bandos de coletores de moluscos com grande mobilidade, organização 

social simples e baixa demografia (DeBlasis et al., 1998; Gaspar, 1999 e 2000; Lima e Mazz 

1999; Lima, 2000; Gaspar e Barbosa, 1994; Bandeira, 1992; Afonso e DeBlasis, 1994; Figuti 

e Klökler, 1996; Gaspar e DeBlasis, 1992). Considera ainda, que pelo menos alguns destes 

sítios são monumentos de caráter funerário, intencionalmente construídos de forma recorrente 

por longos períodos, o que refletiria uma grande estabilidade territorial, econômica e cultural 

da população sambaquieira e uma significativa expansão demográfica, com padrões 

elaborados, cada vez mais complexos de organização social e política (Fish et al., 2000; 

Gaspar, 1999 e 2000; DeBlasis et al., 1998).  

Dentro dessa corrente de pensamento Fish et al. (2000) considera que especificamente 

o sambaqui Jabuticabeira II, localizado no litoral de Santa Catarina, apresentaria um caráter 

cerimonial de longa duração, relacionado ao culto aos ancestrais, e sua construção seria 

essencialmente fruto de processos ritualísticos e simbólicos, tornando-se um grande sítio 

cemitério. A partir dessa nova perspectiva, os aspectos simbólicos e rituais, antes pouco 

relevantes no estudo dos processos de construção dos sambaquis, adquirem um outro valor. 

Ou seja, a associação entre a prática regular (e intensiva) de cerimônias funerárias e a 

construção do próprio sítio passa a assumir importância central na investigação arqueológica.  

Entretanto, esse novo modelo interpretativo carece de ampliação e aprofundamento, 

tanto no próprio sítio Jabuticabeira II, como nos demais sambaquis brasileiros, sendo ainda 

precipitado qualquer tipo de generalização. São necessárias muitas pesquisas sistemáticas 

detalhadas no sentido de observar, analisar e comparar as estruturas internas dos sambaquis, 

na tentativa de perceber possíveis padrões de formação das camadas estratigráficas ou de se 

estabelecer um modelo que esclareça a funcionalidade de cada sítio, inclusive o Jabuticabeira 

II. Pelo fato de haver variabilidade na composição e estruturação interna de cada sambaqui, 

existe ainda a necessidade de se verificar as variações composicionais e estruturais das 
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camadas de um mesmo sítio, bem como entre sítios distintos, possibilitando um estudo 

aprofundado do significado dessas semelhanças e diferenças encontradas. 

Dentro desse contexto e tendo em vista essa problemática, a presente pesquisa tem 

como foco o estudo dos processos de formação do sambaqui Jabuticabeira II, localizado no 

sul da costa brasileira no município de Jaguaruna – SC. Apesar de já existir uma hipótese 

formulada a respeito da funcionalidade desse sítio baseada, sobretudo, na estruturação interna 

do sambaqui Jabuticabeira II (Fish et al., 2000), parte da documentação sobre a estratigrafia 

produzida durante as escavações desse sambaqui ainda não fora utilizada, principalmente 

aquelas relativas às áreas mais próximas das extremidades do sítio, uma vez que para a 

elaboração da referida hipótese foi utilizada a documentação de parte de algumas seções 

consideradas “centrais”. Sendo assim, o presente trabalho busca sua própria interpretação do 

registro arqueológico baseando-se em análises detalhadas de seções bem mais amplas de 

várias áreas do sítio, buscando explorar os aspectos construtivos, composicionais, 

morfológicos, cronológicos e funcionais envolvidos na construção deste sambaqui.  

Apesar da grande quantidade de sepultamentos sempre encontrados nos shellmounds5, 

neste estudo se parte da premissa de que nem todos os sambaquis sejam necessariamente 

sítios cemitério ou que fossem um espaço unicamente relacionado aos cultos e rituais. Por 

outro lado, admitindo a possibilidade de certa diversidade tipológica e funcional, a presente 

pesquisa busca obter uma perspectiva mais ampla a respeito do padrão  construtivo 

inicialmente verificado em algumas áreas do sítio Jabuticabeira II. 

Em resumo, o objetivo deste trabalho consiste em estudar o sambaqui Jabuticabeira II 

com ênfase nos seus processos formativos, na tentativa de se compreender de que forma esse 

processo construtivo intencional se revela na estratigrafia interna do sítio. As seções que 

expõem a estratigrafia de Jabuticabeira II, num primeiro momento, são analisadas de forma 

sistemática e individual, e num segundo momento são realizadas análises comparativas entre 

as seções das diferentes áreas deste sítio.  

A dissertação está subdividida nos seguintes capítulos: Capítulo 1 – contém um 

histórico resumido sobre as pesquisas com sambaquis em Santa Catarina ao longo do tempo, 

enfocando principalmente os trabalhos no litoral sul daquele Estado. Contempla também um 

                                                 
5 Shellmouds que significa “montes de conchas” é utilizado na arqueologia brasileira como sinônimo de 
sambaqui. Também o termo mound será encontrado ao longo do texto e faz referência a sítios arqueológicos de 
formato colinar. 
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histórico das pesquisas já realizadas no sítio Jabuticabeira II no âmbito de projetos temáticos 

em desenvolvimento; Capítulo 2 – Apresenta o sambaqui Jabuticabeira II, objeto de estudo 

dessa dissertação e discorre a respeito das primeiras observações a sobre a estratigrafia e do 

processo formativo desse sítio; Capítulo 3 – Contém os princípios teóricos e metodológicos 

que regem o presente trabalho; Capítulo 4 – Consiste na descrição dos métodos e estratégias 

de campo e laboratório utilizadas na produção na documentação das seções estratigráficas; 

Capítulo 5 – Apresentação do material, descrição e análise das seções estratigráficas da várias 

áreas do sítio; Capítulo 6 – Interpretação e análise comparativa da estratigrafia das seções e os 

resultados iniciais obtidos; Capítulo 7 – Cronologia de formação do sambaqui e Capítulo 8 – 

Conclusão. 
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1.  AS PESQUISAS ARQUEOLÓGICAS EM SANTA CATARINA 

 

Devido a grande quantidade de trabalhos que já apresentam um histórico detalhado das 

pesquisas arqueológicas em sambaquis brasileiros, este capítulo contém somente informações 

a respeito das pesquisas realizadas em Santa Catarina, principalmente nos últimos anos, dando 

ênfase aos estudos da estratigrafia dos sambaquis. A segunda parte deste capítulo consiste na 

apresentação dos trabalhos realizados pelo projeto temático denominado “Sambaquis e 

Paisagem” nos anos de 1997, 1998 e 1999, sob coordenação o Prof. Dr. Paulo DeBlasis, em 

cujas etapas de campo foi produzida grande parte da documentação utilizada neste estudo, e 

cujas informações iniciais obtidas deram origem às hipóteses que fundamentam esta pesquisa.  

 

 

1.1  Histórico das pesquisas na região 

 

Por constituírem um tipo de sítio arqueológico de grande destaque na paisagem, os 

sambaquis costeiros sempre atraíram a atenção não apenas de arqueólogos, mas também de 

estudiosos de outras áreas e curiosos. As primeiras menções existentes a respeito dos 

sambaquis estão contidas em relatos de viajantes, muitos dos quais não objetivavam um 

aprofundamento científico no tema, apenas mencionando-os a título de curiosidade. Apesar de 

verificada a presença de inúmeros sítios arqueológicos no estado de Santa Catarina, ao longo 

de anos não houve pesquisas sistemáticas sendo realizadas na área.  

Durante os séculos XIX e a primeira metade do século XX as pesquisas arqueológicas 

nessa região “foram o resultado do interesse de especialistas por detalhes da ocupação pré-

histórica do território do Estado, mas sem que necessariamente houvesse preocupações de 

maneira a se estabelecer um quadro relativamente amplo, a partir do qual pudessem partir as 

pesquisas que se lhe seguissem” (Beck 1972, p.02). Os primeiros estudos e levantamentos 

realizados em Santa Catarina privilegiavam os sítios tipo sambaquis, presentes por toda costa, 

em detrimento dos sítios localizados no interior e foram realizados por especialistas de 

diferentes áreas devido a falta de profissionais formados em Arqueologia no Brasil.  
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Os trabalhos realizados nessa época tinham como foco principal a localização e 

registro dos inúmeros sambaquis da região ainda desconhecidos e o acompanhamento e 

registro dos processos de desmanche ocorridos nos sambaquis durante a retirada de conchas 

para produção de cal. Escavações de cunho científico eram praticamente inexistentes e o 

material recolhido era quase todo descontextualizado ou pouco confiável devido a ausência de 

informações e problemas com a metodologia empregada em sua retirada. 

Em 1949, João José Bigarella inicia suas pesquisas nos sambaquis de Santa Catarina. 

Para este pesquisador, houvera um grande episódio de construção de sambaquis devido à 

transgressão marinha, que favoreceu a ocupação da costa em função do conseqüente aumento 

da oferta de moluscos (Bigarella, Tiburtius, Sobanski, (1954); Bigarella (1954); Bigarella 

(1962). Seus estudos estiveram ligados principalmente a questões relacionadas ao ambiente 

no qual esses sambaquis foram construídos, abordando suas dimensões e conteúdo e sua 

inserção na paisagem. Além dos estudos desenvolvidos, Bigarella “denunciou veementemente 

a destruição desses sítios, defendendo o acompanhamento, por pesquisadores, do desmonte de 

sambaquis para fins industriais” (Lima, 1999. p. 295).  

Empenhado também na defesa contra a destruição dos sambaquis de Santa Catarina, 

estava, ao lado de Bigarella, Guilherme Tiburtius arqueólogo amador que dedicou anos da sua 

vida a escavações de sítios em processo de destruição. Durante os desmontes dos sambaquis, 

trabalhando por conta própria ou em parceira com outros pesquisadores, Tiburtius fazia o 

acompanhamento da retirada das conchas, promovendo não apenas a coleta do material 

arqueológico encontrado, como também a documentação de seções da escavação, descrições 

estratigráficas, descrições e medidas de objetos além de croquis e desenhos de estruturas ou 

sepultamentos (Tiburtius et al., 1949; Tiburtius e Leprevost, 1952; Tiburtius e Bigarella, 

1953; Tiburtius e Leprevost, 1953; Tiburtius e Leprevost, 1954; Tiburtius e Bigarella, 1960; 

Tiburtius, 1966).  

A despeito de todas as críticas que recebeu do meio acadêmico por não empregar em 

seus trabalhos uma metodologia arqueológica apropriada, a documentação produzida e os 

objetos retirados dos desmontes por Tiburtius são as únicas informações e os únicos 

remanescentes que restaram de uma série de sambaquis já destruídos por completo. Os 

objetos coletados e os documentos produzidos por ele ao longo dos anos de trabalho amador 

formam hoje em dia a Coleção Tiburtius, do Museu Arqueológico do Sambaqui de Joinville. 
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A partir da segunda metade do século XX, com a criação das primeiras instituições de 

pesquisa e proteção dos sítios arqueológicos6, e com a vinda para o Brasil de muitos 

pesquisadores estrangeiros, têm início estudos sistemáticos em alguns sambaquis brasileiros 

com a utilização de métodos e técnicas de trabalho trazidas por essa nova gama de estudiosos 

em arqueologia. Muitos sambaquis dos estados de São Paulo e Paraná passam a ser escavados 

sistematicamente no âmbito de projetos de pesquisas desenvolvidos por pesquisadores 

vinculados a essas instituições. Em Santa Catarina, no entanto, a maior parte dos trabalhos de 

pesquisas ainda “não haviam assumido uma forma sistemática, embora trouxessem sua 

contribuição para o conhecimento de alguns problemas relativos ao estudo do conteúdo 

cultural desses sítios arqueológicos” (Beck 1972, p. 11). 

Representam exceção os trabalhos desenvolvidos por Luís de Castro Faria na década 

de 50, cujas escavações em sambaquis de Laguna realizadas de forma sistemática e com 

controle estratigráfico, inauguram uma nova fase nas pesquisas com sambaquis (Castro Faria, 

1959; Lima, 1999).  Castro Faria, juntamente com Paulo Duarte, da Universidade de São 

Paulo e Loureiro Fernandes, da Universidade Federal do Paraná, lutou permanentemente 

contra a exploração econômica dos sambaquis e pela criação de instrumentos legais de 

proteção. Sua mobilização seria fundamental para a criação de uma lei federal de proteção de 

sítios arqueológicos que entraria em vigor no ano de 1961. 

Em 1958, um padre jesuíta responsável pelo Museu de História Natural do Colégio 

Catarinense, em Florianópolis, e aluno da arqueóloga francesa Anette Laming Emperaire que 

desenvolvia pesquisas sistemáticas em sambaquis do Paraná e de São Paulo, dá inicio a 

trabalhos de identificação de sítios arqueológicos e escavações de sambaquis do estado de 

Santa Catarina. João Alfredo Rohr, Padre Rohr como ficou conhecido, “trabalhando 

isoladamente e contrariando as tendências da época, que privilegiavam mais as abordagens 

verticais promoveu escavações de amplas superfícies horizontais, que permitiram um melhor 

conhecimento da utilização que essas culturas fizeram do espaço, particularmente o 

funerário”. (Lima 1999. p. 298). Seus registros minuciosos somados a grande quantidade de 

publicações que promoveu sobre seus trabalhos, tornou a obra de Rohr uma referência nos 

estudos de sambaquis até os dias atuais (Rohr, 1959, 1960, 1961, 1966, 1968, 1969). Além 
                                                 
6 Centro de Ensino de Pesquisas Arqueológicas (CEPA), Universidade do Paraná, sob a direção de José Loureiro 
Fernandes e a Comissão de Pré-História, depois chamada de Instituto de Pré-História e Etnografia, da 
Universidade de São Paulo. 
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disso, sua reconhecida atuação em defesa da preservação dos sambaquis foi de fundamental 

importância para a existência, até os dias atuais, de sítios completamente preservados, ou 

apenas em parte destruídos. O próprio sambaqui Jabuticabeira II, objeto de estudo desta 

pesquisa, só preserva parte de sua estrutura original devido à atuação intensiva e incessante de 

Rohr.  

Com a criação em 1965 do Instituto de Antropologia, depois chamado de Museu de 

Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina, as pesquisas sistemáticas neste 

estado ficaram bastante favorecidas. Nesta época Alan Bryan, com suas pesquisas no litoral 

catarinense estudou a estrutura interna dos sambaquis e a relação desse tipo de sítio com seu 

local de implantação na paisagem (Bryan, 1961, 1971, 1977 e 1993). 

O norte-americano Wesley R. Hurt, que havia chegado ao Brasil em 1958 e desde 

então se dedicava às pesquisas arqueológicas na região do Paraná passou, a partir de 1966, a 

trabalhar em Santa Catarina, contando com a colaboração de Bigarella e de Anamaria Beck. 

Hurt concentrou seus esforços na tentativa de formular uma cronologia e ritmo de construção 

dos sambaquis através de estudos baseados em eventos exclusivamente climáticos e 

geológicos, utilizando também as datações. Seu trabalho foi de fundamental importância, 

pois, pela primeira vez, utilizou-se informações da curva de Fairbridge em trabalhos de 

arqueologia brasileira, que se tornou referência para uma série de pesquisas que se seguiram 

(Hurt, 1974). Hurt concluiu que a escolha das áreas para a construção dos sambaquis estava 

intimamente relacionada a uma estratégia de proteção e controle dos ambientes circunvizinhos 

ao sítio. 

Anamaria Beck passa a desenvolver seus estudos em várias áreas de Santa Catarina 

concomitantemente e de forma comparativa. Para tal, ela escavou e analisou as informações 

obtidas de sambaquis da região norte, centro e sul do Estado, incluindo o sambaqui 

Congonhas I que depois foi quase completamente destruído para dar lugar a um campo de 

futebol dentro da área de um clube. As pesquisas de Beck estavam centradas no estudo da 

variabilidade entre os sambaquis, pois ela acreditava que os sambaquieiros haviam sofrido 

várias influências de outras culturas ao longo do tempo. (Beck, 1968, 1970, 1972) Acreditava 

ainda que outros grupos produtores de cerâmica, vindos do interior, também teriam ocupado 

alguns sambaquis, o que explicaria a presença de uma camada escura e de fragmentos de 

cerâmica no topo de alguns mounds (Beck, 1968, 1978). Nesta época, assim como outros 
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pesquisadores de sambaquis de Santa Catarina que dividiam os sítios em fases culturais a 

partir dos seus conteúdos como restos malacológicos ou artefatuais (Piazza, 1974), Beck 

divide os períodos de formação dos sambaquis em algumas fases culturais, neste caso, 

utilizando a presença ou ausência de material cerâmico nos estratos como fator determinante 

dessas fases (Beck, 1972). Um outro pesquisador a estabelecer fases para os sambaquis a 

partir do conteúdo malacológico foi Walter F. Piazza, cujos trabalhos estiveram centrados 

principalmente no Vale do Itajaí (1967) e norte do estado (1974), (Piazza, 1966). 

Num período que se inicia nos anos 70 e segue até os anos 80, as escavações 

sistemáticas em grande quantidade dão lugar a mais pesquisas laboratoriais e com coleções 

compostas por materiais arqueológicos que já haviam sido escavados, mas que ainda não 

tinham sido alvo de estudo detalhado. As informações obtidas através desses trabalhos em 

Santa Catarina contribuíram de maneira significativa com as pesquisas sobre o modo de vida 

dos sambaquieiros tanto dessa região, como de outros estados, ampliando o foco de estudos, 

antes mais centrado em questões relacionadas à inserção dos sítios na paisagem, questões de 

compreensão estrutural do sambaqui e ainda no estabelecimento de fases culturais.  

Alguns arqueólogos focaram suas pesquisas no material faunístico dos sambaquis 

(Fossari, 1971), outros em análises esqueletais detalhadas (Neves, 1980, 1982) e em coleções 

de zoólitos encontrados dentro e fora do estado (Prous e Piazza, 1977; Prous, 1977). Essas 

pesquisas mais específicas e detalhadas de vestígios arqueológicos como: material esqueletal, 

fauna, restos vegetais, resultariam, nos anos 90, em especializações em áreas como 

bioantropologia e zooarqueologia, entre outras. 

Também nos anos 90 as escavações sistemáticas são retomadas em Santa Catarina, e 

tem início uma nova fase no estudo dos sambaquis com o desenrolar de projetos que incluem 

pesquisadores de diferentes disciplinas trabalhando em conjunto num mesmo sítio, ou em 

projetos comuns. Alguns desses trabalhos concentraram-se na questão construtiva dos 

sambaquis, que apesar de estudados nas décadas de 50 e 60, ainda permaneciam pouco 

compreendidos. Escavações passaram a privilegiar não só abertura de grandes áreas de 

decapagem, como também de cortes verticais bem maiores do que as pequenas e restritas 

sondagens realizadas normalmente em sítios desse tipo (Afonso e DeBlasis, 1994). Na 

tentativa de compreender o processo responsável pela formação de camadas mais escuras com 

presença de cerâmica na parte superior dos sambaquis, alguns pesquisadores desenvolveram 

 20



estudos a respeito de uma possível ocupação sazonal dos sítios por grupos ceramistas do 

interior (Schmitz et al. 1993; Schmitz e Verardi, 1996; Schmitz, 1998) hipótese desacreditada 

por Bandeira (1992). 

Também nos anos 90, projetos temáticos desenvolvidos em conjunto com 

pesquisadores de várias áreas, incluindo arqueólogos estrangeiros, permitiram a retomada de 

questões ainda pendentes a respeito da formação desses grandes sítios, utilizando ferramentas 

de trabalho mais modernas e investindo em datações na tentativa de se estabelecer uma 

cronologia regional da ocupação sambaquieira. Teve início em 1997 o projeto temático 

“Sambaquis e Paisagem”, coordenado por Paulo DeBlasis da Universidade de São Paulo, e 

Maria Dulce Gaspar do Museu Nacional, contando com a participação de muitos 

pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Com ele se desenvolvem inúmeras pesquisas 

multidisciplinares relacionadas os estudo da dieta, paleopatologias, indústria lítica, padrão 

assentamento, cronologia de ocupação, demografia, entre outras, em sambaquis localizados 

entre os municípios de Laguna, Jaguaruna e Tubarão, no sul de Santa Catarina. 
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1.2  O Projeto “Sambaquis e Paisagem” 

 

Ao longo da história das pesquisas arqueológicas em sambaquis, algumas escavações 

sistemáticas contribuíram com informações importantes a respeito desse tipo de sítio e da 

população que o construiu, porém sabe-se que até o final dos anos 80 a maioria das questões 

levantadas pelos pesquisadores durante esses trabalhos de campo ainda estava por ser 

resolvida. Ao que parece, a única questão na qual se chegou a um consenso refere-se à 

artificialidade desse tipo de sítio, ou seja, os arqueólogos concordaram que os sambaquis 

haviam sido construídos pela mão do homem. No entanto, inúmeras outras questões como as 

relacionadas à dieta, padrão de assentamento, mobilidade territorial, relações de troca, padrão 

funerário, aspectos simbólicos, complexidade estratigráfica e seus significados e a função do 

sambaqui, entre outras, ainda estavam por se resolver.  

Soma-se a isso a significativa redução no volume de escavações nos sambaquis de 

Santa Catarina entre os anos 70 e 80, período em que questões como essas pairavam no ar 

sem respostas e com poucas pesquisas para tentar solucioná-las. Conforme explicitado 

anteriormente, no Brasil, a principal corrente teórica aceita entre os arqueólogos até o início 

dos anos 90 postulava que os sambaquis eram produtos não intencionais de grupos de 

coletores de moluscos e pescadores. Os restos conchíferos que sobravam do que se 

considerava ser o principal tipo de alimento consumido pelos bandos, seriam jogados e 

empilhados ao acaso, formando montes de diferentes tamanhos. Devido à necessidade de 

coletar moluscos, os sambaquieiros estariam em constante movimento, sempre atrás dos 

bancos de moluscos para garantir a alimentação e a periódica re-ocupação dos sambaquis 

estaria refletida na estratigrafia complexa apresentada pelos sítios. Considerava-se ainda que 

os sambaquieiros possuíam uma organização social simples e que tardiamente teriam evoluído 

para uma economia baseada, sobretudo na pesca (Beck, 1972; Dias Jr., 1972; Garcia e Uchôa, 

1980; Lima, 1991, entre outros).  

A partir dos anos 90 algumas pesquisas realizadas nos sambaquis começaram a revelar 

evidências de que tal corrente teórica dominante precisaria ser revista. Os estudos 

zooarqueológicos mostraram que, ao contrário do que se supunha até o momento, a dieta dos 

sambaquieiros não estava baseada no consumo de moluscos como alimento principal, e sim 

na pesca. As amostras coletadas e analisadas de diferentes sítios revelaram uma quantidade 

significativamente maior de ossos de peixe de que de conchas, e não apenas nas camadas 
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superiores dos assentamentos, pois tal predominância se dá inclusive nas camadas de conchas 

mais antigas (Bandeira, 1992; Figuti, 1992 e 1993; Figuti e Klokler 1996). Tal evidência iria 

contra a idéia, até então aceita por muitos pesquisadores, de que os grupos de sambaquieiros 

tardiamente teriam evoluído para uma economia baseada na pesca, uma vez que as evidências 

de atividade pesqueira intensa já estavam presentes em tempos mais remotos da construção 

dos sítios. Além disso, pesquisas realizadas com ossos humanos retirados dos sambaquis, 

através da análise dos isótopos de oxigênio, confirmaram que a dieta dessa população estava 

baseada no consumo de peixes e que a sua ocupação do litoral se dera durante todo o ano, e 

não somente em períodos de visita sazonal (De Masi, 2001). 

A partir dos anos 90, visando cobrir algumas lacunas existentes nos estudos de 

sambaquis brasileiros e retomar os trabalhos com esses sítios, novas pesquisas começam a 

redesenhar uma perspectiva inédita da ocupação sambaquieira e do modo de vida dessa 

população. Com uma longa bagagem de pesquisas arqueológicas, Paulo DeBlasis realizou 

escavações no sambaqui catarinense Espinheiros II, a partir das quais foi possível evidenciar 

parte da complexa estratigrafia desse sítio. No sentido de aprofundar as questões levantadas 

pelos arqueólogos em décadas anteriores e melhor compreender este tipo de formação, 

DeBlasis “considerou que apenas um projeto de porte teria condições para estudar de maneira 

sistemática, os grandes sambaquis do sul do Brasil” (Gaspar et al., 1999, p.109). Ao mesmo 

tempo, pesquisando principalmente os sambaquis da região do litoral do Rio de Janeiro, a 

arqueóloga Maria Dulce Gaspar desenvolvia pesquisas relacionadas ao uso espaço, 

circunscrição e territorialidade da população sambaquieira (Gaspar, 1991). Esta pesquisadora 

dedicava-se ao estudo dos sambaquis, retomando uma perspectiva há muito esquecida a 

respeito do caráter monumental desses grandes sítios (Gaspar, 1995). 

Dessa forma, entre 1995 e 1996 junto com alguns colaboradores nacionais e 

internacionais7, Gaspar e DeBlasis organizaram um projeto arqueológico de atuação 

sistemática na região sul de Santa Catarina que ao longo de sua existência vêm recebendo 

diferentes auxílios financeiros de instituições nacionais e estrangeiras. Tal projeto 

denominado “Sambaquis e Paisagem: modelando processos formativos culturais e naturais 

                                                 
7 Formado a partir de uma articulação entre o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 
(MAE-USP), o Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (MN-UFRJ) e o Arizona State 
Museum da Universidade do Arizona (ASM-UA), com a participação de pesquisadores do National Forest 
Service at the Coconino National Park (NFS-CNP), esse projeto desde então é coordenado pelos Profs.drs. Paulo 
DeBlasis (MAE) e Maria Dulce Gaspar (MN), e Profs.drs. Paul e Suzane Fish (ASM). 
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no litoral sul de Santa Catarina” 8, partiu da premissa de que os sambaquis foram construídos 

por uma sociedade de pescadores-coletores com certa permanência territorial e uma 

significativa complexidade social. Os pesquisadores trabalharam com a hipótese de que 

sambaquieiros pertenciam a sociedades bem mais complexas do que se imaginava até então, 

inclusive com uma demografia bastante significativa, e consideravam que o conteúdo dos 

sambaquis não era formado simplesmente de vestígios alimentares acumulados ao longo do 

tempo, mas antes de tudo, eram na realidade estruturas intencionalmente construídas e 

também importantes marcadores sócio-culturais, pelo menos naquela região. 

O projeto foi criado entre 1995 e 1996, mas as pesquisas arqueológicas realizadas na 

região de Jaguaruna somente tiveram início em 1997, ano em que também ocorreu a primeira 

etapa de campo no sítio Jabuticabeira II. Uma das diretrizes deste projeto era reunir 

pesquisadores de diferentes áreas que pudessem desenvolver trabalhos na região contribuindo 

com pesquisas especializadas, de modo que diferentes aspectos da vida e morte dos 

sambaquieiros pudessem ser abordados. Nesse sentido o projeto propunha que somente 

estudos com caráter multidisciplinar teriam condições de abarcar todos os aspectos 

relacionados aos sambaquis, pois atuando e maneira conjunta seria possível minimizar os 

esforços despendidos no trabalho e o custo da pesquisa (Gaspar et al., 1999). 

Assim, com uma série de alunos e pesquisadores9 trabalhando em conjunto para 

solucionar questões ainda nebulosas a respeito dos sambaquis, os resultados inéditos dessas 

pesquisas já começam a aparecer. Ao longo dos anos de desenvolvimento dos trabalhos, 

alguns especialistas nas áreas de Geologia e Geofísica10 têm-se vinculado ao projeto e seus 

alunos também passaram a desenvolver pesquisas com os sambaquis, ampliando os horizontes 

e as informações obtidas sobre esse tipo de sítio. Algumas publicações já são parte dos 

resultados dos estudos com: material esqueletal (Storto et al., 1999), material faunístico 

(Klokler, 2001) e pesquisas de antracologia (Scheel-Ybert 2000, 2001). 

Entretanto, a ênfase na pesquisa dos processos formativos envolvidos na construção 

dos sambaquis e o estudo dos padrões de assentamento dos sítios no espaço regional, desde o 

                                                 
8 O projeto “Sambaquis e Paisagem” já teve outras denominações, sendo inicialmente CAP (Camacho 
Archaeological Project), depois passou a chamar-se “Padrão de Assentamento e Formação dos sambaquis: 
Arqueologia e Preservação em Santa Catarina”. 
9 Prof. Dr Levi FigutI –  MAE/USP, Profa. Dra. Sabine Eggers – IB/USP, Profa. Dra. Maria Dulce Gaspar – 
MN, Profa. Dra Rita Schell-Ybert – MN, – MN, Profa. Dra Deisi Farias -UNISUL – Tubarão e alunos Danilo 
Assunção, André Penin, Fabiana Belém, Silvia Peixoto, Cecília Petronilho, Célia Boyadjan entre outros. 
10 Paulo César Giannini (IG – USP) e Carlos Alberto Mendonça (IAG – USP). 
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início das pesquisas se mantiveram como foco central. Os coordenadores desse projeto apesar 

de concentrarem os esforços da pesquisa em um sítio principal, o Jabuticabeira II, perceberam 

que não mais seria possível estudar os sambaquis e a complexidade de relações que envolvem 

sua construção e sua população de maneira isolada em um só sítio. Assim sendo, nortearam as 

pesquisas em toda a região de forma que estas contribuíssem com informações para a 

construção de um modelo de ocupação regional e de sua variabilidade ao longo do tempo. A 

possibilidade de estudos desse tipo é favorecida pela preservação e proximidade dos sítios, 

assim como pela contemporaneidade de alguns desses sambaquis e das pesquisas já realizadas 

em alguns deles, que acabam por complementar as informações a respeito da ocupação 

sambaquieira no litoral catarinense. Alguns poucos trabalhos nesse sentido já haviam sido 

desenvolvidos em outros sítios (Gaspar, 1991; Barbosa et al., 1994; Gaspar e DeBlasis, 1992; 

Afonso e DeBlasis, 1994).  

Outra preocupação desse projeto estava relacionada à necessidade de se realizar 

investigações num sambaqui como um todo, e não de modo restrito e parcial que, com raras 

exceções, tem sido uma constante na história das pesquisas com sambaquis. As informações 

retiradas de pequenas áreas escavadas eram generalizadas para todo o sítio, desconsiderando-

se as muitas possibilidades de variação intra-sítio. Tais variações no modo construtivo, seja 

pela alteração do material utilizado, seja pela disposição interna das camadas, poderiam estar 

relacionadas a questões fundamentais para o entendimento dos aspectos sociais, culturais e 

econômicos envolvidos em sua construção e suas possíveis modificações ao longo do tempo. 

Desta forma, estava claro que não sendo os sambaquis resultado de simples acúmulo 

de restos alimentares, as conchas, os sedimentos constituem também material construtivo 

utilizado no sítio, e sua concentração e arranjo espacial são reflexos diretos da função social e 

simbólica que a construção desempenha para o grupo. As incontáveis variações de camadas 

formadas pela mistura de conchas e sedimento com os artefatos e fauna, e sua ordenação 

dentro do sítio também devem ser consideradas como parte do conteúdo cultural do sambaqui, 

reflexo de padrões culturais específicos reforçados e reiterados ao longo do tempo. Assim 

sendo, as variações de tamanho, estruturação interna, conteúdo e inserção na paisagem 

refletiriam diferenças relacionadas não apenas à demografia e ao período de construção, mas 

também poderiam ser reflexos de diferenças na hierarquia social e política. 

Deste modo, o presente estudo considera que a construção dos sambaquis não está 

relacionada a um processo casual como mera conseqüência de atos cotidianos e sem 
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intencionalidade construtiva.  Partilhando dessa nova corrente teórica, explora o conceito de 

sambaqui enquanto estrutura formada através de um processo intencional e repetitivo de 

atividades cumulativas realizadas por sucessivas gerações de sambaquieiros, resultando no 

aumento de seu volume físico através da deposição de camadas construídas de forma 

recorrente e incremental (Fish et al. 2000). Parte-se do princípio que, elaborados ao longo de 

séculos por uma população com organização social complexa, demograficamente expressiva e 

com uma certa estabilidade territorial, os sambaquis adquiriram freqüentemente proporções 

monumentais que os transformariam em verdadeiras referências paisagísticas com uma 

dimensão de forte valor simbólico (como já haviam apontado Gaspar e DeBlasis 1992; ver 

também Afonso e DeBlasis, 1994). Com base nesses preceitos, busca-se compreender a 

estrutura interna de um sambaqui de maneira ampla, e a caracterização e ampliação dos 

conhecimentos a respeito do padrão construtivo inicialmente observado em uma porção do 

sítio (Fish et al., 2000), que reflita aspectos relacionados não apenas a funcionalidade do 

sambaqui, mas também a partir do qual se possa compreender melhor os padrões de ocupação 

e comportamento reiterados ao longo de centenas de anos pelos sambaquieiros. 
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2.  O SAMBAQUI JABUTICABEIRA II E AS PRIMEIRAS ABORDAGENS 

 

 

2.1  Aspectos ambientais 

 
O sambaqui Jabuticabeira II está localizado numa região litorânea entre os municípios 

de Laguna, Jaguaruna e Tubarão - SC. Devido à proximidade com a Serra do Mar, o litoral sul 

de Santa Catarina apresenta-se bastante recortado, com a presença inúmeras baías e ilhas. 

Essa região é rica em recursos hídricos formados principalmente pelas bacias hidrográficas 

dos rios Tubarão, e d’Una e rio da Madre (Caruso Jr., 1995). Além dessas bacias e de outros 

rios secundários, esta área comporta uma enorme quantidade de lagoas, como a da Garopaba 

do Sul, Santa Marta, Laranjal e Jaguaruna, cercadas de planícies inundáveis, paleodunas e 

serras isoladas, conectando-se ao fundo com as escarpas do planalto (Caruso Jr., 1995, p.10).  

O sambaqui Jabuticabeira II encontra-se assentado numa área de formação geológica 

caracterizada pelo sistema barra-barreira e associação baía–laguna (Giannini, 1993 p. 87). O 

sistema barra-barreira é formado pelo depósito de sedimentos “sob ação de ondas marinhas 

por redistribuição e retrabalhamento local ou extensivo ao longo da costa (caráter de barra), 

isolando atrás de si um ou mais corpos de água lagunares (caráter de barreira)” (Giannini, 

1993, p.82). Já o sistema baía-laguna é formado por baías parcialmente fechadas em sua parte 

externa por um sistema barra-barreira. Um sistema desse tipo é formado pelas lagoas da 

Garopaba do Sul, Camacho e Santa Marta (Giannini, 1993, p.84). A laguna11 da Garopaba do 

Sul abrange uma área de aproximadamente 18,20 km2 (Giannini, 1993, p.70) e é próxima a 

ela que o sambaqui Jabuticabeira II se encontra assentado. Estudos indicam que este sambaqui 

começou a ser construído em uma época em que a paleo-laguna estaria mais cheia, com 1,5 m 

acima do nível atual (Kneip, 2004) e possivelmente envolvia toda a paleoduna sobre a qual o 

sítio foi construído.  

Esta região plana e lagunar abriga dezenas de sambaquis (entre outros tipos de sítios 

arqueológicos) instalados em diferentes contextos micro-ambientais. Nas áreas com dunas a 

vegetação de restinga apresenta-se dominante, enquanto que a vegetação que ocupa as 
                                                 
11 Entende-se por laguna “corpos aquosos alongados paralelamente à costa, apresentando comunicação com mar 
aberto através de uma entrada ou desembocadura” (Fisher, 1984). 
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planícies litorâneas e principalmente as encostas da Serra do Mar é formada pela Floresta 

Ombrófila Densa (Caruso Jr., 1995). A temperatura média na região varia entre 23.º C em 

janeiro e 14.º C em julho, com umidade relativa do ar em torno de 80% (Orselli, 1986). 

As primeiras pesquisas na região apontam os ambientes lagunares como provedores 

essenciais para a sobrevivência dos sambaquieiros, fornecendo a base de subsistência para 

uma população demograficamente expressiva, ocupar aquela região e viver de modo 

sedentário e permanente. Além disso, o sistema barra-barreira, em associação baía-laguna, 

localizado principalmente na área entre Imbituba e Jaguaruna, caracteriza uma região com alta 

produtividade de recursos (Giannini, 1993, p. 87). 

 

 
 Figura 1 – Mapa da região com alguns sambaquis localizados (Kneip, 2004). 
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2.2 As primeiras escavações no sambaqui Jabuticabeira II  

 
O sambaqui Jabuticabeira II localiza-se no município de Jaguaruna, Santa Catarina, 

próximo ao córrego do Riacho, e está assentado no contato entre uma formação de paleoduna 

e a área de banhado que a rodeia, a cerca de 3 km de distância da Lagoa da Garopaba do 

Sul12. Sob as coordenadas 0699479 / 6835488, possui aproximadamente 400 m no eixo maior 

(Norte/Sul) por 250 m no eixo menor (Leste/Oeste) e 10 m de altura máxima. Atualmente 

apresenta uma vegetação caracterizada pela presença de gramíneas, pequenos bosques de 

aroeiras e outras árvores de pequeno porte.   

Este sambaqui foi bastante explorado pela mineração até 1980, além de ter sido 

cortado ao meio pela abertura de uma estrada vicinal. Das duas áreas separadas pela estrada, a 

porção oeste encontra-se praticamente destruída, enquanto que o lado leste, apesar de bastante 

impactado, contém porções do sítio que ficaram preservadas e que apresentam ainda, a 

estratigrafia original intacta. Testes estratigráficos realizados no local indicam que o sambaqui 

está assentado, pelo menos em parte, no flanco de uma paleoduna, em contato com os terrenos 

aplainados mais recentes, ainda encharcáveis na época das cheias. 

 

 
Foto13 1 - Área de abrangência aproximada do sítio Jabuticabeira II  

N 

                                                 
12 A Lagoa da Garopaba do Sul recebe esse nome na área próxima ao bairro da Garopaba do Sul, enquanto que 
essa mesma lagoa próxima ao bairro do Camacho, é denominada Lagoa do Camacho. Esses dois nomes referem-
se à mesma lagoa, no entanto para esse trabalho optou-se por utilizar o nome Garopaba do Sul uma vez que o 
sítio Jabuticabeira II encontra-se em área mais próxima à Garopaba do Sul. 
13 Todas as fotos presentes nesse trabalho que não estão com autoria designada foram retiradas do acervo do 
projeto “Sambaquis e Paisagem” são oriundas das etapas de campo realizadas entre 1997 e 1999. As fotografias 
feitas em outras etapas foram produzidas nas datas especificadas nas respectivas legendas. 
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Foto 2 – Entorno do sítio. 

 

Na primeira etapa de campo realizada pelo projeto “Sambaquis e Paisagem” em 1997, 

já se tinha conhecimento de que a quantidade de sítios arqueológicos do tipo sambaquis, 

cadastrados na área de abrangência do projeto (Lagoa da Garopaba do Sul e seu entorno, e 

parte dos municípios de Laguna, Tubarão e Jaguaruna), não correspondia ao total de sítios 

existentes na região.  Portanto, num primeiro momento, o projeto deu maior ênfase às 

prospecções de sítios arqueológicos, resultando até o momento em 69 sambaquis cadastrados 

na área de pesquisa. 

Com as prospecções em toda área do entorno da lagoa, foi realizada a documentação 

das seções estratigráficas de alguns sambaquis, a saber: Garopaba do Sul, Mato Alto I, Mato 

Alto II, Morrote, Jabuticabeira I, Jabuticabeira II, Congonhas I, Congonhas II, Congonhas III, 

Figueirinha e Encantada.  
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Figura 2 – Detalhe da localização de alguns sítios (Kneip, 2004) 

 

Essas pesquisas possibilitaram a obtenção de significativas informações a respeito da 

distribuição dos sambaquis na geografia regional e suas diferenças tipológicas (como 

tamanho, forma e composição geral) que inicialmente indicavam uma possível diversidade de 

características funcionais desses assentamentos. 

 

...alguns dos sambaquis da região, ao que parece os de maior porte, exibem semelhanças 
estruturais em termos de composição, sobretudo a seqüência geral com camadas 
espessas com predominância de berbigões às quais se superpõem seqüências 
estratigraficamente complexas de lentes com conteúdo faunístico e cultural variado, 
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sendo todo o pacote recoberto por uma camada mais ou menos espessa de sedimento 
orgânico escuro relativamente pobre em material conchífero, mas rico em restos de 
peixe e materiais líticos. Aqueles mais próximos às áreas de formação de dunas mais 
recentes exibem pacotes arenosos mais ou menos espessos, estéreis, provavelmente 
empilhados muito rapidamente. Estes sítios exibem diferentes “momentos” funcionais e 
parecem representar períodos relativamente longos de ocupação.  

(Relatório FAPESP, 1997, p. 26). 

 

Essas observações iniciais tornaram-se um ponto de partida para a compreensão da 

estrutura interna dos sambaquis daquela região e da similaridade entre os concheiros. Ainda 

em relação à estratigrafia dos sítios, o relatório de pesquisas apresentado à FAPESP relativo 

aos trabalhos de campo ocorridos em 1997, contém a seguinte informação a respeito dos 

sambaquis menores: 

 

Outros sítios, menores, exibem padrões diferentes de acumulação, e o exemplo 
examinado em Encantada II parece representar uma ocupação curta, fugaz ou sazonal. 
Considerando ainda que sítios grandes e pequenos parecem configurar um padrão 
concêntrico no espaço regional – padrão este sugerido, sobretudo pelos sítios da faixa 
litorânea, não tão claro nos espaços internos da área de pesquisa – pode-se dizer que se 
têm elementos suficientes para sugerir a presença de sistemas articulados de sítios com 
diferenças funcionais consideráveis, assim como um grande potencial para investigar o 
desenvolvimento deste sistema social ao longo do tempo. (Ibid., p. 26). 

 

Num primeiro momento, as pesquisas iniciais apontam semelhanças entre a estratigrafia 

dos sambaquis maiores, e diferenças entre a estratigrafia dos grandes concheiros em relação 

aos pequenos. Tais distinções na estruturação interna dos sítios, segundo os pesquisadores, 

apontam as diferenças funcionais entre os mesmos.  

 

Os dados compilados, ainda em estudo, apontam claramente para processos formativos 
complexos e uma certa variabilidade funcional dos assentamentos. Aparentemente os 
sítios examinados tiveram diferentes funções ao longo da história de sua formação, e 
provavelmente refletem a expansão demográfica (e possivelmente também 
complexificação) do sistema que os construiu. O trabalho com superfícies verticais 
amplas (os perfis) mostra que processos formativos de natureza diversificada, mas 
recorrentes, parecem estar presentes em todos os sambaquis maiores da região, e estes 
processos de acumulação parecem também ter um ritmo não uniforme, ou seja, certos 
pacotes são depositados mais rápida e episodicamente, enquanto outros parecem 
representar períodos mais prolongados de formação. (Id.) 
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Enquanto as pesquisas iniciais buscavam informações que poderiam contribuir com a 

investigação de “um conjunto específico de sítios arqueológicos (sambaquis e outras estruturas 

associadas) a partir de uma perspectiva sistêmica, tendo como referência os padrões de 

assentamento no espaço regional” (FAPESP, 1997), ao mesmo tempo, optou-se por uma 

abordagem detalhada do sambaqui Jabuticabeira II, no sentido de tentar compreender os 

processos de formação desse assentamento que definem a complexidade da sua construção. 

Desta maneira, este sítio foi escolhido para ser o mais intensamente investigado por 

possuir um tamanho considerável (médio porte) e por nele haver uma área, muito maior que a 

dos outros sítios, passível de estudos imediatos de sua composição, sem que grandes 

interferências em sua estrutura fossem necessárias. Pois ele fora, no passado, objeto de 

mineração intensa para retirada de conchas e apresentava duas áreas circulares bastante 

destruídas em seu interior, assemelhadas enormes crateras. Os pesquisadores aproveitaram 

esses locais já abertos (denominados locus14 1 e locus 2), para a realização de um estudo 

extensivo das seções desses loci. Tais seções eram bem adequadas para o entendimento dos 

processos formativos, pois, além de se localizarem em área aparentemente central do 

sambaqui e possuírem uma estratigrafia bem preservada, eram significativamente extensas, 

com seções contínuas de 50 m no locus 1, e 75 m no locus 2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3 – Imagem dos cortes 
abertos no sambaqui pela 
mineração para retirada de 
conchas. 
A esquerda o locus 2 e a 
direita o locus 1. 

                                                 
14 A denominação locus foi dada a diferentes locais, ou lugares do sambaqui que pareciam comportar 
características composicionais e estruturais distintas. Para que se pudesse haver uma distinção dessas diferentes 
áreas dentro do sítio, optou-se pela denominação em latim. 
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Tanto o locus 1 quanto do locus 2 tiveram a grande extensão de suas seções totalmente 

limpas, desenhadas e fotografadas. Demais trincheiras e seções menores foram abertas em 

outros locais dentro do sítio (extremidades norte, sul, leste e oeste) conforme pode ser 

observado na planta do sítio, fornecendo uma ampla visão de sua estrutura interna total e da 

organização espacial do sambaqui, bem como servindo de referência para a seqüência 

estratigráfica contínua das seções da porção central.  

Com o objetivo de atingir a base do sítio e ter acesso a uma estratigrafia ainda não 

conhecida (da base da área minerada à base do assentamento), foram abertas trincheiras nas 

porções centrais das crateras (loci 1 e 2). Esta área foi escolhida por ser mais acessível à base 

do sambaqui, necessitando de uma intervenção menor com a remoção de menos estratos. As 

seções expostas nessas áreas revelaram parte da base e as escavações em alguns locais 

chegaram a atingir a paleoduna sob o sítio. Foi possível ainda recolher amostras para datação 

em vários locais do sambaqui, que revelaram um período de ocupação de pelo menos mil 

anos, com a data mais antiga de 2880 AP15 e a mais recente 1.805 AP. 

                                                 
15 AP significa “antes do presente”, momento este estabelecido em 1950. As datações obtidas são sempre 
acompanhadas de suas margens de erro expressas pelo sinal ±. Para maiores informações acerca do sistema 
cronológico utilizado para datações radiocarbônicas vide Renfrew e Bahn, 1993. 
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Além das trincheiras, uma série de tradagens geológicas sistemáticas foi aberta por todo o 

sambaqui, na tentativa de se compreender com clareza as características estruturais nas porções 

mais profundas que não puderam ser escavadas de modo mais amplo, e ainda, devido à 

necessidade de se definir os limites e as características do contato do sítio com a base arenosa 

formada pela paleoduna (FAPESP, 1998/99). Essas tradagens revelaram que a data mais antiga, 

2880 AP, não representa o início da construção do sítio, pois existem camadas de ocupação 

abaixo daquela datada. Na base de algumas trincheiras podem ser vistas camadas de areia com 

berbigão, típicas de concheiros naturais, entremeadas por lentes escuras com carvão. Tal 

evidência sugere que a construção do sambaqui tenha ocorrido em parte sobre depósitos lagunares 

e possivelmente sobre o concheiro natural que o rodeia (FAPESP, 1998/99). 

 A partir da observação das seções de ambos os loci, bem como das trincheiras abertas, 

pode-se verificar grosso modo, que o sítio é composto por dois pacotes diferenciados, um bem 

claro outro bem escuro. O pacote claro ou “conchífero” é composto basicamente por concha, 

areia e restos de fauna (que lhe confere uma coloração amarelada) e está presente em todo o 

sítio, localizado desde a base do assentamento no contato com a paleoduna, apresentando 

variações de espessura dependendo do local. Já o pacote escuro ou “terroso” é formado por 

um tipo de sedimento com grande quantidade de material orgânico, restos de fauna e pouca 

concha, denominado em campo de “Terra Preta”. Ele está presente principalmente na porção 

noroeste do sítio, recobrindo o pacote claro, mas sua espessura pode variar bastante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4 – Os dois 
pacotes do sítio: 
conchífero e 
terroso.  
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As primeiras informações a respeito da estratigrafia do sambaqui Jabuticabeira II 

obtidas ao longo das pesquisas de campo, e que serviram de base para o início das pesquisas 

sobre os processos formativos envolvidos na construção desse sítio, são apresentadas de 

maneira sucinta a seguir. As informações estão descritas a partir do topo do assentamento, 

área de concentração da “Terra Preta”, seguida de informações iniciais a respeito da camada 

concrecionada e por fim do pacote conchífero. 

 

A Terra Preta 

De um modo geral, a camada de Terra Preta é extensa e espessa, superficial e bastante 

escura, rica em matéria orgânica, distinta das demais camadas também escuras e com material 

orgânico presentes no pacote conchífero, principalmente no que concerne à textura do 

sedimento. Segundo descrições e observações de campo, a camada de Terra Preta, é areno-

argilosa, e contém mais matéria orgânica do que areia. As escavações arqueológicas 

permitiram constatar que esse estrato comporta uma série de artefatos, bem como estruturas 

funerárias que, em algumas áreas, apresentam um estado de conservação inferior as que foram 

encontradas no pacote claro.  

Todo o pacote conchífero do sambaqui é recoberto pelo pacote terroso, com espessura 

variável dependendo do local. Os loci que comportam maior quantidade desse pacote estão 

presentes na porção sudeste do sambaqui, loci 3, 5 e 6 (vide planta do sítio). Durante a etapa 

de campo de 1999 tradagens realizadas no sítio revelaram que a profundidade e a extensão da 

camada escura é muito mais significativa entre os loci 5 e 6 do que nos demais loci 

investigados. Naquela etapa de campo, 12 tradagens foram abertas manualmente entre os 

locus 5 e 6, e revelaram que a espessura desse estrato passa de 53 cm no locus 5, para 2,4 m  

no locus 6.  

Uma trincheira denominada T10 foi aberta na área do locus 3 na tentativa de se 

investigar os processos envolvidos na formação dessa camada, e também no intuito de 

esclarecer a funcionalidade desse pacote terroso e sua relação com o pacote conchífero. A 

escavação da trincheira e a documentação produzida forneceram algumas informações iniciais 

sobre aquele local, que num primeiro momento, segundo os coordenadores do trabalho, 

“sugerem a possibilidade de que aquela área do sítio, ou pelo menos parte dela, apresente 

características de espaços habitacionais” (FAPESP, 1998/99, p. 09). Devido a aparente 

homogeneidade do sedimento escuro, num primeiro momento não foi possível a visualização 
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de buracos de estaca na Terra Preta a partir do corte, apesar disso, algumas marcas puderam 

ser encontrados nas camadas concrecionadas logo abaixo dela. Essas marcas foram 

interpretadas como decorrentes da construção de casas e as fogueiras como restos de áreas de 

cozinhas. A grande quantidade de material lítico encontrado na área de Terra Preta, que não 

eram verificados em grande quantidade no pacote conchífero, também contribuiu com essa 

hipótese. 

A hipótese de se tratar de uma área de habitação era reforçada pelas evidências que 

sugerem a presença de estruturas habitacionais em sambaquis do litoral do Rio de Janeiro 

(Barbosa, Gaspar e Barbosa, 1994). Entretanto considerava-se também a possibilidade de que 

a formação do pacote terroso estivesse associada ao desenvolvimento uma tecnologia de 

manejo ou cultivo incipiente de recursos vegetais, hipótese também já aventada para o litoral 

do Rio de Janeiro (Tenório, 1991, Scheel-Ybert, 1998) e reforçada pela presença de grande 

quantidade de material lítico na camada escura que recobre o sambaqui Jabuticabeira II. 

No sentido de investigar melhor essas hipóteses as escavações na Terra Preta 

continuaram de maneira detalhada. Uma série de três seções foram abertas no locus 6, numa 

área com espesso pacote terroso e estrato concrecionado. Devido a grande quantidade de 

estruturas funerárias presentes no local, houve a necessidade da abertura e uma escavação 

horizontal pequena. A escavação revelou a presença de pelo menos oito sepultamentos, com 

uns poucos acompanhamentos funerários, que apesar de encontrarem-se em pior estado de 

conservação que o material ósseo humano retirado do pacote conchífero, sugeriam que de um 

modo geral, o processo formativo que gerou o sítio não se alterava por completo. Apesar de 

haver uma significativa mudança no material construtivo utilizado, foi possível observar que 

os mesmos tipos de estruturas encontrados no pacote conchífero também estavam presentes 

no pacote terroso. 
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Foto 5 - Área de decapagem do locus 6 – Terra Preta.  

 

 
Foto 6 – Detalhe dos sepultamentos. 
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Por não se saber ao certo o que deu origem à formação da Terra Preta e a sua função 

dentro do sambaqui, e percebendo que o os desenhos das seções da T10 feitos na etapa de 

1997 não eram muito confiáveis, pois foram produzidos em condições de mau tempo, com um 

solo muito escuro e encharcado de modo que os detalhes e nuances da estratigrafia ficaram 

mascarados, os arqueólogos centraram seus trabalhos no estudo do pacote terroso. Verificou-

se a partir da intervenção horizontal no locus 6, a necessidade de uma escavação mais 

minuciosa nesse pacote que pudesse não apenas fornecer maiores informações a respeito de 

sua estratigrafia e de sua formação, mas também fornecer subsídios para se averiguar a 

hipótese de se tratar de uma área de moradia. Essa tarefa foi levada a cabo a partir de 2003 

com a reabertura da Trincheira 10 a qual teve sua seção estratigráfica redesenhada num 

período de pouca chuva e maior luminosidade, totalmente diferente das condições climáticas 

desfavoráveis encontradas nas etapas anteriores.  

 

 
Foto 7 – Variações de sedimento da Terra Preta 
 

Com a reavaliação da seção da T10 verificou-se que a camada de Terra Preta era na 

realidade formada por tipos diferentes de sedimentos, agora visualizáveis na seção mais 
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limpa, além de haver, também nesta área, um tipo de sobreposição de estratos muito 

semelhante ao encontrado no pacote conchífero. Nesse momento, passou-se a ponderar a 

possibilidade de ter havido transporte de material orgânico dos depósitos naturais próximos ao 

sambaqui para algumas áreas do sítio num momento mais tardio de sua construção. Tal 

atividade indicaria uma mudança do material construtivo utilizado, substituindo as conchas 

por um outro tipo de sedimento, sem, no entanto, ter havido mudança em relação ao padrão 

construtivo. No entanto, como não se conheciam detalhes da composição dos sedimentos que 

formam a Terra Preta, foram coletadas amostras para análises sedimentológicas, de forma que 

se pudesse não apenas conhecer a composição do sedimento, como também fazer uma 

comparação, por amostragem, do sedimento coletado dos depósitos naturais no entorno do 

sambaqui. 

Nas etapas que se seguiram, os esforços da equipe continuaram centrados na tentativa 

de compreender melhor a formação do pacote terroso. Nesse sentido, foi aberta também no 

locus 3, uma ampla área de decapagem que ainda é alvo de estudos, e da qual já foram 

recuperados artefatos, restos faunísticos e sepultamentos. No ano de 2006 a trincheira 11 foi 

reaberta também nessa área, a qual propiciou a elaboração do desenho das seções e obtenção 

de material para datação, análise de sedimento e amostras de fauna. 

Com a ênfase dada às escavações e estudos em áreas com Terra Preta do sambaqui 

Jabuticabeira II, principalmente nos últimos anos, alguns projetos de pesquisas que 

privilegiam os estudos desta área têm início. A área da Terra Preta é objeto de estudo de 

Ximena Soárez Villágran, em cujo mestrado orientado pelo Prof. Dr. Paulo DeBlasis, busca 

estudar a formação das camadas na área escura através de uma abordagem geológica. Já o 

doutorado de Paula Nishida Barbosa, sob a orientação do Prof. Dr Levi Figuti, trata de 

questões mais relacionadas a zooarqueologia da área em questão. Pela existência de pesquisas 

mais detalhadas a respeito do pacote terroso o presente trabalho não irá detalhar e nem tem 

por objetivo analisar minuciosamente cada camada de Terra Preta e seus componentes, 

centrando-se mais no estudo da estratigrafia do pacote conchífero. No entanto, por compor a 

estratigrafia do sítio e ser resultado direto de uma clara mudança, pelo menos no que concerne 

ao material construtivo utilizado na construção do sambaqui, optou-se pela análise de pelo 

menos uma seção que compreenda essa formação e que permita compreender a sua 

estratigrafia. 
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Camada concrecionada 

 

Além das pesquisas na Terra Preta, especial atenção foi dada ao estudo de um tipo de 

camada concrecionada encontrada em várias partes do sítio, composta por uma espécie de liga 

endurecida, na qual, a primeira vista, puderam ser identificados restos de peixes, fauna miúda 

e muita concha. Inicialmente verificou-se que esta camada concrecionada apresentava-se 

relativamente plana formando superfícies contínuas e extensas que tinham em média 50 cm de 

espessura, mas que em algumas áreas podia atingir até 1,40 m Em decorrência desse aspecto 

morfológico, “considerou-se a priori que poderia se tratar de uma camada intencionalmente 

construída, relacionada a um piso de habitação, ou então talvez, como sugerira Rauth, (1962), 

fosse decorrente de um período de abandono do sítio” (FAPESP,1997 p. 10). 

 

Como se tinha poucas informações sobre a sua composição, amostras de sedimento da 

camada foram recolhidas para análises laboratoriais mais detalhadas. O resultado dessas 

análises revelou que na realidade a camada concrecionada é formada pelo mesmo tipo de 

material e comporta os mesmos tipos de estruturas encontrados no pacote conchífero. 

Verificou-se ainda que, “a dureza é decorrente de processos tafonômicos que resultaram no 

endurecimento e consolidação de materiais característicos da matriz conchífera” (FAPESP, 

1998/99 ).  

No intuito de estudar a caracterização e distribuição espacial dessa camada dentro do 

sítio, foram abertas manualmente algumas pequenas seções em várias áreas do sítio. Este 

estudo esteve baseado na documentação de 155 m de seções contíguas (loci 1 e 2), além de 67 

seções amostrais com 20 cm de largura em intervalos de 10 m nos cortes já existentes no 

sambaqui. A observação dessas intervenções indica uma estreita relação entre a presença do 

pacote terroso e a formação da camada concrecionada, uma vez que “dos 20 casos que 

apresentam níveis concrecionados, em 17 registrou-se a presença da camada escura sobre o 

nível concrecionado”. (FAPESP, 1998/99). 

Estudos iniciais indicam que a camada concrecionada é formada por um estrato 

conchífero como tantos outros que são encontrados no sítio, contendo os mesmos tipos de 

estruturas, mas seu contato com a o pacote terroso ao longo de anos acabou resultando em 

alterações morfológicas significativas. Os processos pós-deposicionais que alteraram a sua 

textura, parecem estar intrinsecamente relacionados a alterações físico-químicas causadas 
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pela presença da Terra Preta. Algumas amostras pareadas do topo e base de uma camada 

concrecionada foram coletadas no intuito de se estipular o ritmo de sua formação e 

também para a realização de análises sedimentológicas mais detalhadas ainda em 

desenvolvimento.  

 

 

O pacote conchífero 

 
Inicialmente notou-se em todos os pontos observados do pacote conchífero, um 

padrão estratigráfico bastante regular, que parece se repetir em toda a extensão do sítio 

com variações estruturais não significativas, embora tenha sido possível notar diferenças 

de conteúdo e textura nas camadas estratigráficas. A estrutura geral desse pacote 

consiste, a primeira vista, de estratos espessos com predominância de Anomalocardia 

(berbigões), outras com predominância de Mitella (mariscos), separados por finas 

camadas de carvão e cinza misturados com conchas fragmentadas e ossos de peixes. 

Além da mistura com ossos de peixes, carvões e cinzas em meio ao sedimento, esses 

materiais podem apresentar-se em formas de bolsões aparentando pequenas manchas na 

seção. As camadas desse tipo possuem tanto forma tabular (plana e extensa), quanto 

forma plano-convexa (monticular), e se sobrepõem a partir do substrato arenoso da 

extremidade da paleoduna.  

Em meio ao pacote conchífero encontram-se camadas não muito espessas de 

sedimento escuro, com grande quantidade de material orgânico e ossos de peixe, além de 

muitos sepultamentos e seus respectivos acompanhamentos funerários. Estas camadas, 

bastante compactadas, foram inicialmente interpretadas como paleo-superfícies do sambaqui 

(DeBlasis et al., 1999; Karl, 2000). Nelas foi encontrada a maior parte dos artefatos líticos e 

malacológicos retirados do pacote claro e com a limpeza dos extensos cortes estratigráficos, 

várias estruturas começaram a ser evidenciadas também nesse tipo de camada, tais como 

estruturas funerárias, de combustão e buracos de estaca. 

 43



 
Foto 8 – O pacote conchífero 

 

Devido a grande quantidade de sepultamentos observáveis na seção, sempre presentes 

nas camadas escuras do pacote conchífero e a ausência de vestígios característicos de áreas de 

habitação ou de atividades cotidianas, este tipo de camada passou a ser denominado “camada 

funerária”. Além das estruturas funerárias, também são bastante recorrentes nessas camadas 

alguns pequenos bolsões de cinzas e carvões, que variam em cor e espessura, mas todos são 

vestígios de estruturas de combustão. Já os denominados “buracos de estaca”, assemelham-se 

a pequenas fossas estreitas preenchidas com sedimento fofo e bastante escuro, posicionadas 

perpendicularmente em relação às camadas estratigráficas. Segundo o relatório FAPESP 

(1997), tais buracos estão “associados a lentes ricas em carvão e sedimentos orgânicos”, ou 

seja, sempre tem origem nas camadas estreitas e escuras presentes no pacote claro (camadas 

funerárias), nunca nas camadas compostas basicamente de conchas.  
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Foto 9 – Os buracos de estaca. 

 

Até o momento o que se sabia do sítio arqueológico Jabuticabeira II era basicamente 

as informações obtidas com a observação dos cortes verticais. Portanto, com o objetivo de se 

investigar melhor o sítio e principalmente as áreas de maior concentração de artefatos e 

estruturas e as camadas funerárias, tem início em 1999 escavações em uma dessas camadas 

(2.15.13) que estava mais acessível devido à intervenção feita pela mineração. 

 

 

A camada funerária 2.15.13 (área de decapagem do locus 2.05) 

Composta de sedimento escuro com muito material orgânico, grande concentração de 

sepultamentos, fogueiras e marcas de estaca, esta camada apresentou-se ideal para a investigação 

dos processos construtivos do assentamento, uma vez que parecia diretamente associada aos 

processos de acúmulo de conchas no sambaqui, logo acima dela, ainda evidentes na seção. Nesse 

sentido, uma escavação nesse local mostrava-se propícia para o entendimento dos processos de 

construção do sambaqui e das atividades funerárias que resultaram em sua formação. 
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Foto 10 – A camada funerária 2.15.13. 

 

 Um pacote predominantemente conchífero (estrato 42) recobria a camada 2.15.13. Durante a 

escavação desse estrato foram encontradas em meio a ele duas pontas em osso, 15 lascas líticas e 

seixos e nove fragmentos cerâmicos cuja análise preliminar mostrou tratar-se de cerâmica 

neobrasileira (Chmyz, 1976). Com a retirada do estrato conchífero e o livre acesso à camada 

escura, teve início a sua escavação que revelou a presença de 12 sepultamentos, 26 fogueiras e 

384 buracos de estaca. Verificou-se então que, as mesmas estruturas anteriormente visualizadas 

nas camadas funerárias a partir dos cortes verticais, realmente estavam restritas a este tipo de 

camada e existiam em grande quantidade. Muitos artefatos foram encontrados na camada 2.15.13, 

basicamente associados aos sepultamentos, além de muitos ossos de peixes e algumas ostras. 

Notou-se também que havia uma variedade de tipos distintos de depósitos que formavam a 

camada escura, os quais variavam em profundidade da mesma forma que os buracos de estacas, 

estruturas funerárias e fogueiras eram percebidos em profundidades diferentes. Constatou-se então 

que uma mesma camada escura é na realidade formada por diferentes episódios sucessivos de 

acúmulo de material que, entretanto estão relacionados a eventos funcionais e cronológicos 

intimamente relacionados (Karl, 2000). 
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Observando a estratigrafia dos cortes sobre a área decapada do locus 2.05 e no restante 

das seções do sambaqui Jabuticabeira II, os arqueólogos perceberam que: 

 

...pacotes de sedimentos foram dispostos sobre o sepultamento, formando como que 
“pequenos sambaquis” que, com a expansão subseqüente do assentamento, foram 
englobados e recobertos por outras camadas de concha e sedimentos orgânicos, 
aplainando uma superfície antes constituída de estruturas menores, aparentemente de 
caráter funerário. (FAPESP, 1997, p.18)  

 

Segundo os pesquisadores, tal característica construtiva representaria “um traço 

distintivo no processo de construção deste sítio” intrinsecamente relacionada às atividades 

funerárias (Fish et al., 2000). Tal hipótese seria reforçada pelo fato de que os artefatos 

provenientes das camadas funerárias aparecerem associados aos sepultamentos, não sendo 

encontrados vestígios característicos de áreas de habitação, como por exemplo, refugos de 

cozinha (FAPESP, 1999, p. 15). Além disso, nas camadas formadas basicamente por conchas 

e areia, que entremeiam as camadas funerárias, inicialmente não foram encontradas estruturas 

funerárias ou de combustão e nelas há poucos artefatos. 

 Verificou-se, num primeiro momento, que camadas de conchas e areia foram 

acrescentadas de forma repetida ao longo do tempo, conferindo volume crescente e 

evidenciando um padrão construtivo recorrente em todo o sítio. Tais camadas depositadas 

umas sobre as outras a partir de um episódio funerário resultaram em uma construção de 

forma colinar. Para os pesquisadores “este recorrente complexo de estruturas definem um 

procedimento funerário, envolvendo sepultamentos e recobrimento com pacotes de conchas 

de maneira alternada, que explica o padrão distributivo destas estruturas, assim como o 

processo de construção do sítio como um todo” (FAPESP, 1999, p. 15). 

 A partir das observações de campo mencionadas acima, os pesquisadores definiram a 

função mortuária para o sambaqui Jabuticabeira II. Segundo essa teoria o sambaqui é o 

resultado da construção concomitante, e também sucessiva e ininterrupta de diferentes 

camadas formadas por atividades funerárias. Tais camadas, recobertas por estratos espessos 

de conchas depositados de modo recorrente e incremental, formaram um único e volumoso 

sambaqui utilizado como cemitério por pelo menos 500 anos, de maneira ininterrupta (Fish et 

al., 2000). Alguns montículos que recobrem sepultamentos e que mantiveram a sua forma 

original dentro da estratigrafia, ainda visíveis nas seções, representariam eventos com fins 

funerários realizados ao longo do tempo num espaço circunscrito, que com o tempo levou à 
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construção do sambaqui. Construção essa realizada, ao que parece, ininterruptamente ao 

longo de 1.000 anos, entre 2.880 AP e 1.805 anos AP, por uma população com expressiva 

densidade demográfica. A grande quantidade de estruturas funerárias encontradas com a 

limpeza dos cortes estratigráficos (num total de 52 sepultamentos dispersos por várias áreas 

do sítio) reforçaria ainda mais essa hipótese (Fish et al., 2000).  

Entretanto, no próprio sítio Jabuticabeira II, esse modelo interpretativo ainda carece de 

ampliação e aprofundamento. Esta hipótese a respeito do padrão construtivo e 

intencionalidade desse sambaqui foi formulada com base em parte da documentação existente 

sobre a estratigrafia da área central de Jabuticabeira II. Grande parte do material produzido 

em campo, principalmente relativo às porções periféricas do assentamento, ainda não foi 

objeto de estudo. Nesse sentido, verificou-se a necessidade de pesquisas detalhadas e 

sistemáticas que permitam a realização de uma análise particular e comparativa de cada seção 

exposta do sítio, a partir da qual seja possível perceber padrões de formação das camadas 

estratigráficas ou de se estabelecer um modelo que esclareça a funcionalidade desse 

sambaqui. Existe ainda a necessidade de se verificar a variabilidade composicional e 

estrutural desse sítio, e a realização de um estudo aprofundado do significado dessas 

semelhanças e diferenças. 

Considerando ainda precipitado qualquer tipo de generalização a respeito da função 

dos sambaquis, admitindo a possibilidade da existência de diferentes padrões construtivos e 

funcionais, e desse modo, partindo da premissa de que nem todos os sambaquis sejam 

necessariamente espaços unicamente relacionados às atividades funerárias e de cultos aos 

mortos, o presente trabalho busca sua própria interpretação do registro arqueológico. Para tal, 

o presente estudo baseia-se em análises detalhadas de seções bem amplas, explorando os 

aspectos construtivos, composicionais, morfológicos, cronológicos e funcionais envolvidos na 

construção deste sambaqui, em busca de uma perspectiva mais abrangente a respeito de um 

possível padrão na construção do sítio Jabuticabeira II. 

Neste sentido o foco desta pesquisa está centrado na análise da estruturação interna do 

sambaqui Jabuticabeira II sendo que o material utilizado neste trabalho consiste na 

documentação obtida com a limpeza de um total de 223 m entre trincheiras abertas e seções já 

existentes no sítio. Nas análises estratigráficas realizadas são considerados: os componentes 

de cada camada e suas predominâncias dentro delas, formato e espessura dos estratos, 
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presença ou ausência de artefatos e estruturas, o arranjo espacial dos estratos dentro da 

estratigrafia e sua repetição na seção. São consideradas ainda as datações obtidas de áreas 

distintas dos cortes no sentido de compreender melhor os aspectos cronológicos envolvidos na 

construção no mound. As seções estratigráficas do sambaqui Jabuticabeira II são, num 

primeiro momento, analisadas de forma sistemática e individual, seguidas de análises 

comparativas entre as seções das diferentes áreas desse sítio, na tentativa de se verificar a 

existência ou não de um padrão construtivo e funcional generalizado.  
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3.  PRINCÍPIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  

 

Processos formativos e estratigrafia  

A proposta da presente pesquisa está centrada na realização de uma leitura 

estratigráfica do sambaqui costeiro Jabuticabeira II, na tentativa de compreender os processos 

formativos que deram origem à sua estruturação interna e culminaram na formação desse 

sítio. Portanto, é primordial que se tenha em mente que os componentes formativos dos sítios 

arqueológicos, ou seja, as camadas, estruturas e artefatos arqueológicos estão arranjados 

espacialmente de modo estratificado. A maneira como as camadas estratigráficas se 

sobrepõem num sítio arqueológico dependeu de uma série de circunstâncias históricas e 

culturais em que este sítio foi criado.  

A capacidade humana em alterar a estratigrafia natural e produzir o seu próprio 

registro estratigráfico reflexo de sua ocupação e utilização do meio natural, produziu uma 

mudança que segundo Harris  

...teve, quando menos, três aspectos principais: primeiro, a humanidade começou a 
manufaturar objetos que não se conformavam ao processo de evolução orgânica 
através da seleção natural; em segundo lugar, os humanos começaram da definir áreas 
preferenciais de uso da superfície da Terra; terceiro, as pessoas começaram a realizar 
atividades de escavação, por preferência cultural, mais do que por instinto, o qual 
acabou por alterar o registro estratigráfico de uma maneira que pouco tinha a haver 
com a geologia  (Harris, 1991. pg 12). 
 
A preferência dos seres humanos em ocupar determinadas áreas é freqüentemente 

acompanhada pela construção de barreiras físicas como fronteiras de propriedades, moradias, 

cemitérios ou ainda, acompanhadas de escavações para a construção de fossas, alicerces, entre 

outros, produzindo na estratigrafia elementos que não tinham um equivalente geológico. Estes 

tipos de construções interferem na estratigrafia natural e se localizam e perduram por tempos 

diferentes dentro dela, alterando significativamente a paisagem da região ocupada. 

As atividades humanas refletidas nos vestígios estratigráficos foram reconhecidas há 

um bom tempo (Scherlock, 1922), mas as implicações estratigráficas resultantes dessas 

atividades foram pouco tratadas na arqueologia ao longo de décadas. Desde os primeiros 

estudos arqueológicos até a segunda metade do século XIX, a estratigrafia dos sítios tinha 

sido tratada e interpretada por leis formuladas a partir de uma perspectiva geológica, de modo 

que os arqueólogos se preocuparam em desenvolver seus próprios métodos e técnicas de 

interpretação do registro estratigráfico. Sendo assim, principalmente a partir do século XIX o 
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desenvolvimento de métodos arqueológicos de análises estratigráficas esteve a cargo de Frere, 

Tomsen e Worsaae. Ainda em 1797, John Frere foi o primeiro a contextualizar 

estratigraficamente artefatos arqueológicos que estavam em associação com restos de animais 

extintos localizados abaixo de estratos geológicos intactos. Após a descoberta de Frere, C J 

Thomsen criou o sistema das três idades (Daniel, 1943). A teoria de Thomsen era de que o 

homem havia passado por diferentes estágios tecnológicos evolutivos, representados pela 

produção inicialmente de utensílios de pedra, e mais tardiamente bronze e ferro. Validando a 

teoria de Thomsen, J. J Worsaae demonstrou que realmente esses materiais se sucediam nos 

estratos, ou seja, os utensílios de pedra eram encontrados nos depósitos inferiores, sobrepostos 

por níveis que continham objetos de bronze e ferro. Em 1865, John Lubbock subdividiu o que 

se convencionou como “Idade da Pedra”, a idade mais antiga das três, em paleolítico e 

neolítico. As outras seriam denominadas “Idade do Bronze” e “Idade do Ferro”. 

A partir de então os objetos próprios de cada estrato arqueológico de um determinado 

sítio passaram a ser utilizados para identificar depósitos supostamente de mesma data em 

outros assentamentos.  

Até 1934 os artefatos arqueológicos, os níveis e as interfácies, haviam sido 
reconhecidos distintivamente como objetos ou elementos feitos pelo homem. Os 
artefatos eram vistos como algo próprio e particular ao estrato em que haviam sido 
achados e se registravam por número de nível. Também se aceitava que a forma dos 
objetos evoluía com o tempo e os artefatos podiam refletir tais mudanças através da 
análise das relações estratigráficas e dos depósitos. (Harris, 1991. pg.31).  
 
Segundo Harris (1991), apesar dos avanços nos estudos de estratigrafia dos sítios 

arqueológicos, principalmente entre 1819 e 1940, tais avanços, contudo, não desembocariam 

no desenvolvimento dos estudos de estratigrafia em arqueologia. A ausência de uma 

preocupação no entendimento da estratigrafia dos sítios arqueológicos refletiu-se em um dos 

primeiros manuais de arqueologia, Methods and Aims in Archaeology (1904), de Flinders 

Petrie, o qual contém somente escassas referências sobre esse tema, e manteve-se em outros 

manuais ao longo de décadas (por exemplo, Hole e Heizer, 1969). Os arqueólogos 

reconheciam que muitos sítios eram estratificados (incluindo os concheiros pré-históricos), 

mas os artigos sobre os métodos estratigráficos eram extremamente raros.  

Os registros efetuados nas primeiras escavações procuravam recuperar as informações 

sobre o traçado das estruturas principais e as posições dos artefatos. 
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 ... a ênfase era posta sobre as plantas dos muros ou outros elementos estruturais 
como fossas ou marcas de postes. Os níveis arqueológicos, a menos que 
compreendessem um elemento evidente como um pavimento ou uma rua, eram 
apenas desenhados. Como o importante eram as estruturas e não a estratificação, as 
sessões não reconheciam com detalhes a evidência dos solos, mas se utilizavam 
para mostrar os principais aspectos estruturais do sítio. Para os artefatos era 
suficiente saber que cada um deles provinha de um nível absoluto mais alto ou mais 
baixo que os demais. Por analogia com a estratigrafia geológica, baseada em 
estratos de espessura considerável e de deposição uniforme, se supunha que quanto 
mais baixo se achasse um objeto, mais antigo era (Harris, 1991. pg. 43).  

 
Entretanto, mesmo os conceitos gerais ou leis de estratigrafia em geologia ainda 

estavam se desenvolvendo e associações simplistas como as apresentadas acima também 
fizeram parte da evolução da estratigrafia geológica.  

As tendências nos sistemas de registros dos vestígios arqueológicos variaram ao longo 
do tempo. Inicialmente, os interesses estavam centrados no registro dos artefatos, depois nos 
monumentos e estruturas e, finalmente, sobre outros aspectos da estratificação. A maior parte 
dos registros estratigráficos privilegiava o registro de estruturas arqueológicas e não de 
estratos.  

Os primeiros perfis eram também registros de importância estrutural, não estratigráfica. 
Os registros escritos se consideravam como descrições da composição dos estratos e 
não como uma indicação de sua importância estratigráfica. Em outras palavras, a idéia 
de estratigrafia – que ao fim, é o que dá validez a uma escavação arqueológica - foi a 
última a ter-se em conta no registro (Harris, 1991).  

 

No entanto, a partir de 1945 inicia-se um novo período de desenvolvimento dessa 

disciplina, que estão centrados, sobretudo na tentativa de se adaptar as leis de formação e 

interpretação da estratigrafia aplicadas à geologia, para fins arqueológicos (Harris & Reece, 

1979 e Harris 1979b). Em 1989, Edward Harris publica o livro “Principles of Archaeological 

Stratigraphy” na qual apresenta uma proposta de registro e análise estratigráfica baseada em 

uma série de axiomas e leis fundamentais.  Grande parte do livro é dedicada aos métodos e 

técnicas de escavações e registro da estratigrafia arqueológica formulados a partir do conceito 

de que estratos artificialmente construídos não podem ser interpretados e descritos a partir de 

métodos de analises geológicas. 

Nesse sentido, Harris desenvolve princípios de estratigrafia arqueológica que segundo 

ele permitem ao arqueólogo determinar o modo e a ordem cronológica relativa em que foi 

criada a estratigrafia. Segundo o autor, esses princípios são aplicáveis nos sítios onde a 

estratigrafia é predominantemente de origem antrópica, ao contrário dos sítios arqueológicos 
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compostos por estratos naturais (em que haja artefatos ou restos humanos) cuja interpretação 

estaria governada pelos princípios da estratigrafia geológica (Harris, 1991).  

Harris propõem que nesse estudo é imprescindível reconhecer a diferença entre os 

estratos formados por um processo repetitivo que, no entanto, produz ao mesmo tempo 

elementos únicos em composição e espaço (pois nunca há um estrato exatamente igual ao 

outro), para que se possa compreender a estratificação arqueológica, registrá-la e interpretá-la. 

O autor afirma também que saber o que documentar e como interpretar uma estratigrafia 

arqueológica significa conhecer os aspectos recorrentes do processo de estratificação. 

Entretanto é exatamente esse tipo de abordagem que abarcam as análises de fácies em 

geologia.  

Com exceção de análises interpretativas que são muito distintas quando se sabe que o 

agente causador da alteração no terreno no registro arqueológico é o homem e não a natureza, 

os demais aspectos que envolvem análises estratigráficas de sítios arqueológicos podem 

perfeitamente ser analisados a partir de uma metodologia de pesquisa desenvolvida na 

geologia. Esses aspectos são a metodologia de registro, classificação e análise de fácies e é no 

sentido de aproveitar uma metodologia desenvolvida para tal fim e já bastante utilizada na 

análise de estratos, que a presente pesquisa primou pela utilização dessa ferramenta. 

Mesmo valendo-se de uma metodologia desenvolvida para aplicação em geologia, 

considera-se que arqueologia enquanto disciplina permite um verdadeiro casamento de 

metodologias e técnicas de trabalho oriundas de outras áreas, todas com um objetivo comum: 

o entendimento do objeto arqueológico. No presente trabalho que está centrado na análise de 

estratos e estruturas presentes na estratigrafia de um sítio, viu-se uma oportunidade de trazer 

para a arqueologia métodos já muito bem definidos nas análises de fácies em geologia, e com 

isto produzir uma documentação e obter informações utilizáveis por estudiosos de ambas as 

disciplinas. Nesse sentido, não se viu a necessidade de que os métodos de descrição e 

classificação sejam diferenciados, mas a sua interpretação sim, uma vez que resulta de 

alterações humanas na paisagem e não naturais. 

Além disso, com o aumento do número de pesquisas multidisciplinares nos sítios 

arqueológicos que incluem a participação de biólogos, geofísicos, geólogos, entre outros, 

existe uma necessidade cada vez maior de que os métodos e técnicas de cada disciplina se 

complementem, unindo forças por um objetivo comum e produzindo informações que sejam 
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inteligíveis aos pesquisadores das várias áreas. No presente trabalho, métodos desenvolvidos 

em geologia são aplicados às análises, sem perder de vista que o que dá origem à formação 

dos estratos naturais é essencialmente diferente ao que dá origem à formação de estratos de 

origem antrópica... 

No processo de formação dos estratos, a natureza busca o caminho que oponha menos 
resistência, assim, a rocha mais branda será a primeira a sofrer erosão e quanto mais inclinada 
for uma superfície, mais rápido será o processo de erosão. Pelo contrário, os estratos 
antrópicos derivam-se de uma seleção cultural: o homem pode criar estratos à vontade que 
respondam a um plano abstrato e não a mercê da natureza. Pode inclusive, ignorar as 
limitações impostas pelas bacias de deposição existentes, criando ele mesmo as suas próprias, 
mediante a escavação de valas ou construções de muros (Harris, 1991. pg 73). 

 

Dessa forma, a presente pesquisa está fundamentalmente baseada na metodologia 

proposta por Anderton (1985), em cujo artigo descreve sua preocupação de que a falta de 

clareza de um método de análise estratigráfica possa transforma-lo numa arte imprecisa e 

intuitiva. Nesse sentido ele propõe que uma metodologia de análise de fácies16 consiste numa 

descrição e classificação de qualquer corpo de sedimento seguida pela interpretação dos 

processos e ambientes de deposição em que se insere. 

Conforme propõe o autor, uma documentação de campo detalhada a respeito da 

estratigrafia é de fundamental importância para a compreensão dos processos envolvidos na 

sua formação. Como documentação estratigráfica de campo entende-se: os desenhos das 

seções e croquis, as fichas de descrição estratigráficas e sempre que possível registro 

fotográfico das seções que possam ser remontados em laboratório. Toda essa documentação 

foi produzida para o presente trabalho na qual a análise da estratigrafia do sítio se baseia. A 

descrição do modo como foi obtida toda a documentação de campo está presente no capítulo 

seguinte. 

Esta pesquisa teve início quando praticamente toda a documentação de campo a 

respeito da estratigrafia do sítio já havia sido confeccionada, inclusive a descrição dos 

estratos, e o detalhamento ou acréscimo de informações foi realizado eventualmente quando 

necessário a partir das minhas próprias observações de campo. Anderton enfatiza que uma 
                                                 
16 Os geólogos freqüentemente utilizam a palavra fácie para designar um certo volume de rocha ou um estrato 
que pode ser caracterizado por algumas de suas feições, como tamanho do grão, geometria e estrutura, que o 
distingue de outra unidades de rocha e estratos. Por analogia, o termo fácie refere-se ao que os arqueólogos 
denominam como camadas ou estratos, e análise de fácies refere-se as análises estratigráficas de um sítio 
arqueológico.  
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clara, acurada e detalhada descrição da estratigrafia é de extrema importância, pois a 

necessidade de se re-descrever uma seqüência estratigráfica pode, além de consumir tempo e 

dinheiro, ser impossível no caso de sessões temporárias, como no caso de sítios arqueológicos 

em processo de destruição. 

Com a documentação de campo já pronta havia a necessidade de se produzir um 

desenho das seções do sítio que fosse compreensível e analisável, mesmo com a grande 

quantidade de estratos e camadas laminares. O desenho foi elaborado de acordo com a 

proposta de Anderton (1985) que sugere que este seja detalhado e o mais realista possível, 

pois o detalhamento do trabalho nesse estágio permite a elaboração de modelos de fácies 

utilizáveis no futuro. No sentido de facilitar a visualização dos estratos e de dar destaque às 

estruturas e lâminas das seções, optou-se pela realização de desenhos com preenchimento em 

cores e não com símbolos, que poluiriam a representação devido a grande quantidade de 

diferentes tipos de estratos, e da conseqüente necessidade de muitas variações de símbolos. 

A partir da descrição dos estratos, o estágio seguinte consiste na necessidade de se 

realizar a subdivisão em fácies descritivas, ou seja, em tipos de estratos nos quais as 

descrições de cada um possam se encaixar. Segundo Anderton, o maior problema nessa fase 

do trabalho consiste na dificuldade da escolha entre tipos genéricos ou refinados demais, o 

que acarretaria na necessidade da criação de um maior número de tipos. Segundo o autor, o 

melhor critério para decidir esse número é a conveniência e gerenciamento, e que um bom 

esquema de fácies é um que seja gerenciável e ao mesmo tempo seja detalhado e simples o 

suficiente para ser memorável. Nesse sentido ele propõe um número ideal de tipos bem mais 

reduzido que o utilizado no presente trabalho. Isto se explica pelo fato de que, por ser um 

sambaqui fruto de atividade humana, alguns tipos de vestígios em concentração e/ou 

associação podem indicar diferentes tipos de atividades ocorrendo num mesmo local. Neste 

sambaqui os estratos possuem além de variações na concentração dos componentes, variações 

de coloração diretamente associadas a diferenciações na quantidade de carvão e cinzas. Estas 

por sua vez, são reflexos diretos da utilização do fogo e de uma maior concentração de 

atividades que podem ser cotidianas ou com fins ritualísticos. 

Optou-se pela diferenciação dos estratos a partir dos seus componentes principais (tipo 

de sedimento), espessura da camada e de sua coloração principal, que facilitaria no processo 

de análise estratigráfica, a identificação de áreas com maior concentração de atividades que 
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envolvem o uso do fogo. Além disso, um certo refinamento na tipologia dos estratos permitirá 

que os mesmos tipos de estratos possam ser aplicáveis na análise da estratigrafia de outros 

sambaquis, sem que se encaixem em uma descrição genérica demais e comprometam o 

entendimento da formação dos sítios. 

Baseando-se nos preceitos metodológicos de Anderton (1985), a classificação 

tipológica dos estratos e lâminas foi feita de maneira objetiva a partir de critérios consistentes 

de distinção entre as fácies, organizados em uma hierarquia trabalhável. Além disso, durante o 

processo de classificação tipológica, atentou-se para que todos os estratos pudessem ser 

classificados e, ao mesmo tempo, nenhum deles pudesse ser incluído em mais de um 

determinado tipo. Ao longo do desenvolvimento do trabalho alguns tipos classificatórios 

foram acrescentados e refinados. 

Segundo Anderton, um dos objetivos da descrição e classificação de fácies é tornar 

viável a obtenção de dados suficientes de cada um dos diferentes tipos de fácies, de modo que 

permitam que uma interpretação do ambiente seja feita. No caso dos sambaquis, a descrição e 

classificação das fácies, permite não apenas a obtenção de informações a respeito do ambiente 

do qual os materiais construtivos foram retirados, como também, torna viável a análise 

estratigráfica de seções tão amplas e auxilia na compreensão dos processos formativos 

evidenciados por elas. 

Numa primeira abordagem, algumas fácies podem ser interpretadas de maneira isolada 

dos sedimentos adjacentes (Anderton 1985). Essas fácies são consideradas “chaves” que 

podem ter uma forte influência na interpretação das demais fácies. No caso do sambaqui 

Jabuticabeira II consta-se a presença de fácies “chave” (camadas funerárias) como se verá 

adiante. Uma vez que as fácies foram interpretadas de maneira isolada, tem início o exame da 

seqüência vertical de camadas, o relacionamento entre elas e o modo como o processo de 

construção e associação entre os estratos se modificou com o tempo. Este processo conhecido 

como análise de “associação de fácies” é fundamental para a interpretação estratigráfica 

(Anderton 1985). 

Por fim, com os dados obtidos nas etapas anteriores do processo, a tentativa agora é de 

se tentar inferir a respeito dos processos deposicionais que deram origem à conformação 

estratigráfica. A partir da descrição e classificação das camadas pode ter início a análise da 
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estratigrafia que o autor sugere que seja feita na forma de um modelo de fácies17. Nesse 

sentido, ele sugere que se busque na literatura uma analogia aproximada de outras fácies 

estudadas, no caso dos sítios arqueológicos, uma analogia com demais modelos de construção 

de sítios já inferidos por outros pesquisadores. Essas analogias ou comparações irão prover o 

pesquisador com dados os quais ele poderá adicionar as suas próprias observações e 

inferências, capacitando-o a construir um modelo de fácies (Anderton 1985). 

Entretanto, conforme apresentado no capítulo 1, a maior parte das pesquisas com 

sambaquis no Brasil não privilegiou a obtenção de um registro estratigráfico amplo, intensivo 

e detalhado, de forma que apenas pequenas sondagens ou seções menores eram registradas. 

Além disso, a organização estratigráfica visualizável em uma pequena seção era generalizada 

para todo o sítio e na maioria dos trabalhos a estratigrafia dos sambaquis foi apenas descrita e 

não analisada mais detalhadamente. Nesse sentido, estudos aprofundados a respeito da 

estratigrafia e dos processos formativos desse tipo ainda são raros e tampouco modelos de 

construção foram elaborados. 

O presente trabalho não pretende formular um modelo genérico de construção de 

sambaquis, pois considera que, este tipo de sítio, bem como outros vestígios deixados pelo 

homem, remetem a uma série de características e circunstâncias diferentes que os originaram. 

Tais características envolvem diferenciações regionais, culturais, sociais, entre outras, que 

resultariam em inúmeras variações do registro arqueológico. Além disso, a pouca quantidade 

de análises estratigráficas aprofundadas nos sambaquis, torna ainda pouco precisa e confiável 

a generalização de qualquer modelo. 

 

Facies models are ephemeral. Any model is just a particular way of looking at a particular 
phenomenon at a particular time. As our understanding of the component parts of facies models 
changes so we must keep generating new models. It is also a delusion to think that successive 
modifications and refinements will eventually lead to a “complete” understanding.  Just as you 
think you are about to reach a such a point, a revolution in understanding takes place, everything 
goes back into the melting pot and you start all over again. Science never provides the answer to 
any question but merely an answer (Anderton 1985. pg. 36). 

                                                 
17 Um modelo de fácies é um resumo geral de ambiente sedimentar específico, escrito de modo que seja possível 
usá-lo como norma para esse ambiente, como um parâmetro para observações futuras, como base para 
interpretação hidrodinâmica e como uma ferramenta preditiva (Walker 1983). Para Anderton (1985) um modelo 
de faces é uma descrição de um fenômeno complexo em termos de simples conjuntos de partes componentes, 
além de poder ser uma construção totalmente hipotética designada para nos dar um insight a respeito de 
ambientes ainda não descobertos. 
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4.  AS SEÇÕES ESTRATIGRÁFICAS 
 
 
4.1  Documentação: métodos de campo e laboratório 

 

 O ponto central desse trabalho reside na necessidade de compreender a estrutura interna 

de formação e organização estratigráfica do sambaqui Jabuticabeira II a partir da 

documentação de cortes amplos, numa perspectiva inédita em relação ao estudo dos 

sambaquis brasileiros. A maior parte das pesquisas relacionadas a esse tipo de sítio, sempre 

abrangeu apenas parte do sítio e as poucas datações conseguidas eram aceitas para a 

totalidade do assentamento. No entanto, algumas evidências até o momento obtidas através da 

observação da estratigrafia do sítio Jabuticabeira II, apontam que nem sempre tal 

procedimento, constantemente adotado nas escavações e análise dos sambaquis, parece ser 

adequado. Isto porque áreas distintas dos sambaquis podem exibir diferenças significativas 

relacionadas à estrutura, cronologia e até à função. 

 Nesta pesquisa houve uma grande preocupação no que concerne à necessidade de 

trabalhar detalhadamente a estratigrafia do sítio, por isso mesmo que a documentação de 

tantas seções e trincheiras é utilizada na análise. Na área central do sítio são 125 m de seções 

(loci 1 e 2) que somados às seções das trincheiras também dessa área [T 16 (5 m), T19 (14 m), 

T17 (6 m) e T15 (30 m)], totalizam 180 m de seções estratigráficas analisadas. Na porção 

leste do sítio com grande predominância do pacote terroso são analisadas as seções do locus 

5.5 (10 m) e T13 (5 m) no locus 5 e da trincheira 11 (6 m) no locus 3. Na área norte do 

assentamento, será utilizado o material proveniente da T4 com 9 m de extensão e por fim, na 

área oeste onde o sambaqui se encontra praticamente todo destruído, será utilizada a seção 

proveniente do locus 4 (5 m). Todas as seções somam 215 m de estratigrafia exposta e 

analisada, sem considerar as variações de altura dos cortes, que totalizam uma abrangência 

muito maior das seções investigadas. 

Na maior parte das seções abertas foram aproveitados os barrancos já existentes, 

alguns deles bastante extensos, como resultado da exploração para extração de conchas até o 

início dos anos 80. Tal metodologia propiciou a abertura sistemática de cortes estratigráficos 

com um mínimo de impacto em sua estrutura, que permitia uma ampla visão das 
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características estruturais das várias áreas do assentamento. Somente na campanha de 1997 

foram abertos 130 m de seções, em sua maioria contínuas. 

A metodologia utilizada em campo consistiu dos seguintes procedimentos: 

(1)  Foi feita a limpeza e aplainamento das superfícies verticais dos barrancos cujo acesso 

estava favorecido pelas intervenções extrativistas anteriores. Tal procedimento foi realizado 

com auxílios de enxadas e pás retas, sem fazer uso de qualquer tipo de maquinário. 

 

 
Foto 11 – Limpeza e aplainamento das seções. 

 

 

(2) O sítio Jabuticabeira II possui algumas seções com extensões muito grandes, dessa 

forma, foi realizado o quadriculamento vertical dessas seções a partir do estabelecimento de 

uma malha com quadras de 1 m x 1 m colocada sobre todo o corte limpo de ambos os loci, 

para facilitar e referenciar a leitura dos estratos. As seções que não eram muito extensas foram 

desenhadas diretamente, sem o auxílio da malha.  
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Foto 12 – Malha de 1x1 metro para desenho das seções. 

 

 

(3)  Além da malha colocada para facilitar a leitura da estratigrafia, as seções foram 

subdivididas em vários setores numerados seqüencialmente de acordo com seus respectivos 

loci. Por exemplo, na seção do locus 1, cada porção de cinco metros corresponde a um setor 

diferente desse mesmo locus, iniciando pelo setor 1.05, depois 1.10 e assim por diante até o 

final do corte estratigráfico. Além disso, uma numeração foi dada para cada ponto da malha 

de metro em metro, por exemplo, o locus 1.10 comporta os segmentos 1.06, 1.07, 1.08, 1.09 e 

1.10. Essas subdivisões referem-se à extensão e não a altura do corte, que varia de setor para 

setor e de segmento para segmento dentro de um mesmo locus. Portanto, faz-se necessário 

observar que essa variação da altura do sambaqui mostra que, na realidade, a leitura de seu 

espaço interno é representada por uma área muito maior do que a linearidade das seções 

revela, estimada em pelo menos 450 m² Os desenhos da estratigrafia foram elaborados em 

folhas de papel milimetrado e por tratar-se de seções muito extensas, a escala mais utilizada 

foi 1:20. Uma seção foi desenhada em escala 1:10 (T11) e outra em escala 1:40 (T4).  
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Figura 3 – Desenho da seção em papel milimetrado. 

 

(4) Além da numeração de cada locus, as camadas também receberam numeração própria em 

campo. A equipe numerou de modo diferenciado o que se classificou como estratos e feições. Os 

estratos caracterizavam-se por camadas mais espessas geralmente formadas por conchas e areia, 

pouco compactadas e receberam números inteiros (33, 39, 10, por exemplo). As feições 

caracterizavam-se por serem camadas diferenciadas e mais restritas a determinadas áreas da seção, e 

aparentemente pareciam relacionar-se com eventos específicos, diferenciados dos que geraram os 

estratos “comuns”. Algumas estruturas funerárias e todas estruturas de combustão também foram 

denominadas “feições”. A numeração dada às feições possuía um sistema totalmente voltado aos seus 

posicionamentos dentro do locus. Por exemplo, a feição 1.15.9, estava localizada no locus 1, setor 15, 

correspondendo à feição número 9 desse local. Em várias áreas das seções foi possível perceber 

feições com numerações que pareciam não corresponder ao número do locus em que estão inseridas, 

pois muitas delas compõem a estratigrafia de mais de um locus e a numeração que foi dada no início 

de sua extensão permanece, mesmo quando ela extrapola os limites de seu locus de origem. 

Neste trabalho, para que não houvesse dificuldade na identificação das camadas e 

feições dentro das seções, a numeração de campo foi mantida, tendo como função apenas a 

“nomeação” de cada camada. No entanto, o significado das terminologias “estratos” e 

“feições” são distintos, assim como novas caracterizações estratigráficas foram usadas, 

conforme se verá adiante neste mesmo capítulo. 

 

(5) O desenho das seções foi acompanhado do preenchimento de uma ficha de descrição 

estratigráfica especialmente preparada para tal fim, na qual eram descritos os componentes de 

 61



cada camada estratigráfica, como o tipo de conchas, restos de fauna, presença de carvões e 

cinzas e presença de lâminas; nela também era registrada a espessura, morfologia, coloração 

dos estratos, assim como a ocorrência de estruturas presentes em cada um deles. Inicialmente 

essas fichas foram preenchidas em inglês, devido ao caráter binacional do projeto.  

 

(6) Algumas áreas das seções foram selecionadas para a coleta de amostras de sedimentos de 

camadas estratigráficas diferentes para as análises zooarqueológicas e antracológicas. Ao 

mesmo tempo, amostras de carvão para datações radiocarbônicas foram coletadas, uma vez 

que permitiriam, através da datação, um controle crono-estratigráfico rigoroso da estrutura 

estratigráfica documentada. Além das amostras de topo e base do sítio, foram feitas coletas 

sistemáticas em camadas distintas de vários cortes. 

 

(7) No sambaqui Jabuticabeira II foram abertas 19 trincheiras com o objetivo de investigar a 

estrutura estratigráfica em áreas diferentes do sítio, bem como das áreas de base do assentamento, 

buscando assim obter uma visão ampla da estruturação e organização espacial do sítio como um 

todo. Parte dessas trincheiras foram abertas nas áreas onde grande quantidade de material 

conchífero já havia sido retirada devido ao processo de mineração ocorrido nos loci 1 e 2, pois 

além de oferecerem um local mais próximo à base do sítio, ainda poderiam servir como referência 

às grandes seções já abertas nessas duas áreas (vide planta do sítio).  

 

(8) As seções abertas nas trincheiras receberam o mesmo tratamento reservado as demais 

seções, tendo sido sistematicamente desenhadas e amostradas. “Artefatos e vestígios de 

maiores dimensões foram sendo sistematicamente registrados e coletados, e o sedimento 

retirado foi amostralmente peneirado em busca de vestígios discretos, dificilmente 

observáveis durante a escavação” (FAPESP, 1997, p.11).  

 
A documentação produzida em campo sobre a estratigrafia do sítio Jabuticabeira II foi toda 

fotocopiada, permanecendo sobre cuidados dos coordenadores do projeto. Para a realização deste 

trabalho, inicialmente procedeu-se a reunião e organização do acervo, cuja documentação foi 

separada por etapas de campo e por áreas de escavação, locus e setores, tipo de intervenção e tipo de 

documento produzido. A presente pesquisa se utiliza de toda a documentação estratigráfica 

produzida pelo projeto e existente nos acervos do MAE/USP e do Museu Nacional/RJ. 
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A partir das cópias existentes nesses dois museus, foi possível redesenhar em papel 

vegetal as seções documentadas do sítio Jabuticabeira II, tanto referentes à estratigrafia da 

superfície atual (base da área minerada) sentido topo do sítio (S-T), como das seções abertas 

nas trincheiras que partem da superfície atual para a base do sambaqui (S-B)18. Portanto a 

documentação estratigráfica utilizada nesse trabalho é a seguinte: no locus 1com 50 m de 

seções lineares (S-T), trincheira 19 com 14 m de seções lineares (S-B), trincheira 17 com 6 m 

de seções lineares (S-B); no locus 2: 75 m de seções lineares (S-T), trincheira 16 com 5 m de 

seções lineares (S-B) e trincheira 15 com 30 m de seções lineares (S-B); locus 3 T11 (S-T) 6 

m;  locus 4 (seções (S-T) de 5 m lineares), locus 5, seção 5.5 (10 m lineares (S-T)) e T13 com 

5 m lineares (S-B), trincheira 4 (9 m de seções lineares).  

Depois de redesenhados em papel vegetal os desenhos das seções foram conectados 

uns aos outros, uma vez que os originais de campo eram feitos em folha de papel milimetrado 

A4, formando um desenho continuo e extenso em papel. 

 

 
Figura 4 – Desenho da seção passado a limpo no papel vegetal  

 

Conforme dito anteriormente, a primeira vista, percebe-se que o sambaqui 

Jabuticabeira II é formado por dois tipos diferentes de depósitos formados em momentos 

distintos. Da superfície atual até quase o topo do sítio verifica-se a presença de um pacote 

formado por estratos com grande concentração de conchas, normalmente de coloração 

amarelada ou esbranquiçada e bastante soltas (pacote conchífero). Por outro lado, no topo do 

sítio, existe uma grande camada enegrecida formada por um sedimento com muito material 

                                                 
18 (S-T) = Superfície atual do sítio – Topo e (S-B) = superfície atual do sítio - base. 
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orgânico e fauna, porém com poucas conchas (pacote terroso). Esse tipo de formação parece 

ser resultado de uma clara mudança na construção do sítio a partir de um determinado 

momento, pelo menos no que concerne a utilização de materiais construtivos.  

Entretanto, apesar de se verificar a presença de dois pacotes distintos, faz se necessário 

o conhecimento em detalhe da formação e estratigrafia individual de ambos, a composição, 

morfologia e arranjo espacial dos estratos, bem como suas recorrências e associações com 

outros estratos ou estruturas. Somente através desse estudo será possível verificar a existência 

de um padrão construtivo generalizado para todo o sítio (inicialmente observado em algumas 

áreas, vide Fish et al. 2000), principalmente no pacote conchífero no qual este estudo está 

centrado.  

Para que esses estudos pudessem ser levados a cabo, foi consultada toda a 

documentação de campo, fichas de descrição estratigráfica, diários de campo dos arqueólogos 

e relatórios de atividades de 1997, 1998 e 1999 onde constam as descrições mais detalhadas e 

próprias de cada estrato.  Vale lembrar que, em campo fora definido que as fotografias, 

descrições e desenho dos estratos fossem feitos a uma distância de 5m da seção. Tal medida 

foi tomada de modo a padronizar os trabalhos realizados por uma equipe muito grande, 

evitando assim que alguns desenhos privilegiassem detalhes menores das camadas somente 

vistos de perto, enquanto que em outros desenhos se registrasse apenas os componentes 

visíveis em maior distância. Considerou-se que uma distância de 5 m era suficiente para que 

não fossem ignorados estratos mais finos ou estruturas menores, ao mesmo tempo em que 

detalhes muito pequenos ou camadas micro-laminares não eram considerados individualmente 

e sim parte de um estrato maior, tornando possível a documentação de tantas seções em 

relativamente pouco tempo.  

Com as informações obtidas dessa documentação, foi possível montar tabelas nas 

quais constam todas as informações das fichas de descrição estratigráfica e dos diários de 

campo, únicos documentos em que foram encontradas descrições a respeito da constituição 

das camadas estratigráficas. As tabelas de cada seção (vide anexos) reproduzem exatamente o 

que está contido na documentação original e as análises feitas nesta dissertação estão baseadas 

nas informações contidas nesses documentos. No entanto, verificar-se-á que algumas 

descrições de camadas ou de estruturas não eram tão detalhadas e careciam de maiores 

informações que com o desenrolar do trabalho, foram complementadas pelas minhas próprias 

observações de campo. 
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Com base nas informações detalhadas sobre a composição e morfologia dos estratos 

presentes na estratigrafia, foram redefinidos para este trabalho os conceitos de “estratos” e 

“feições” previamente determinados em campo. O termo “estrato”, inicialmente utilizado para 

caracterizar qualquer camada da estratigrafia que não fosse uma feição, agora se define pelas 

camadas mais espessas e amplas das seções, ou seja, é determinado pela condição 

morfológica e não composicional.  

A denominação “feição” utilizada inicialmente para definir elementos distintos dentro 

da estratigrafia (sejam eles camadas diferenciadas ou estruturas), que aparentemente fossem 

resultado de um processo formativo diferenciado dos demais estratos, deixou de existir nessa 

nova análise. Essa substituição, ou adequação de termos foi necessária uma vez que com as 

novas informações obtidas das fichas de descrição estratigráfica, verificou-se que o termo 

“feição” estava sendo utilizado para caracterizar tipos de camadas e ao mesmo tempo também 

estruturas bastante distintas.  

Se durante as etapas de campo tais denominações auxiliaram nos trabalhos de 

identificação e descrição das camadas, num segundo momento de detalhamento dos trabalhos, 

tornou-se necessária sua re-adequação dentro do novo quadro de informações disponíveis. 

Portanto, no lugar do termo “feição” passou-se a utilizar as denominações “lâminas” e 

“estruturas”, cuja caracterização é explicada a seguir. 

As “lâminas” consistem em camadas bem mais finas que os denominados “estratos” e 

freqüentemente encontram-se restritas a determinadas áreas da seção, entretanto seu conteúdo 

e seu teor de compactação são bastante variados e algumas vezes similares à composição dos 

estratos. As “estruturas” se caracterizam por um conjunto de evidências arqueológicas em 

associação. Por exemplo, todas as estruturas de combustão (fogueiras) são formadas por uma 

série de elementos associados, como pedras, cinzas, carvões, restos de alimentos e artefatos 

(em poucos casos). Mesmo que haja variações nas estruturações internas de cada fogueira, o 

que a define como fogueira é a associação de uma série de elementos em conjunto. O mesmo 

se dá com a estrutura funerária (sepultamentos), que pode conter uma série de elementos além 

do próprio indivíduo sepultado, como mobiliário funerário, adornos, marcadores tumulares, 

vestígios alimentares, entre outros.  

Os denominados “buracos de estaca”, marcas de estacas em formas de pequenas fossas 

presentes na estratigrafia, não foram considerados como estruturas individuais, pois tais 

elementos serão analisados em conjunto com a camada com a qual estão associados. Cabe 
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lembrar que do ponto de vista da geologia sedimentar, uma estrutura se caracteriza por uma 

disposição geométrica de artefatos. Nesse sentido, tanto estratos e lâminas, como fogueiras, 

sepultamentos e marcas de estacas também são considerados estruturas. Sendo assim, cada 

camada seria uma estrutura construtiva, fazendo parte de uma estrutura maior que é o próprio 

sítio. No entanto, como em arqueologia o termo “estrutura” tem sido utilizado para 

caracterizar determinados tipos de evidências (estrutura funerária, de combustão, habitacional, 

entre outras), optamos por manter a definição em arqueologia de modo a facilitar a 

compreensão pelos arqueólogos e ao mesmo tempo justificar o uso do termo para os geólogos. 

Durante a leitura das fichas de descrição estratigráfica, produzidas em campo, não foi 

difícil perceber que havia camadas muito semelhantes registradas como estratos distintos, mas 

que possuíam o grosso de sua característica composicional e estrutural bastante parecido. Para 

facilitar a compreensão dos processos de formação desse sítio, consideramos uma definição 

de tipos de camadas que se baseasse, sobretudo, na semelhança composicional entre os 

estratos e lâminas, englobando num mesmo tipo camadas bastante semelhantes entre si. 

Essa separação foi efetuada com base na composição e também no grau de 

compactação das camadas. Vale lembrar que cada estrato possui uma matriz predominante, ou 

seja, um elemento base em maior concentração que os demais elementos, porém, a 

composição das camadas é bastante detalhada e considera a presença, ausência e 

predominância de uma série de elementos dentro dela, como ossos de peixes, carvão, e cinzas, 

além de variações nas tonalidades da areia. Qualquer variação significativa na presença de um 

desses elementos poderia resultar no re-enquadramento de uma determinada camada em outro 

tipo. Variações pequenas foram desconsideradas para que se pudesse limitar o número de 

“tipos” e com isso viabilizar a análise de tantas seções desse sítio.  

Os tipos de camadas definidos para o sítio Jabuticabeira II estão descritos 

detalhadamente a seguir a partir da seguinte ordenação: Descrição da geometria da camada, 

espessura média ou dominante, constituição dominante, estruturação interna, posição espacial 

preferencial (caso haja), organização interna dos componentes e por fim, grau de 

compactação. Cada tipo de camada recebeu um “nome” que cita os principais elementos 

presentes nele, de forma a facilitar a associação entre o tipo de camada e os elementos que ela 

contém.  
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Camadas com matriz de areia: 

• Camada de areia cinza-escuro com conchas – Estrato normalmente espesso e 

alongado, cuja matriz é predominantemente areia de coloração cinza escuro a preto, 

com entremeios de areia queimada, conchas, ossos de peixes e lâminas de cinzas. Em 

associação com a matriz arenosa são encontradas conchas de Anomalocardia e 

mariscos fragmentados e inteiros, além de bastante carvão. Freqüentemente aparece 

laminado, ou seja, intercala a matriz principal com as lâminas de areia queimada, 

carvão, ou conchas. O estrato é bastante solto, de fácil remoção. 

• Camada de areia cinza-claro com conchas – Estrato normalmente espesso e 

alongado, com matriz de areia de cor cinza-claro a branca com conchas ou lâminas de 

conchas de mariscos e Anomalocardias inteiras e fragmentadas. Presença de ossos de 

peixes, pouco carvão ou areia queimada. Não é estratificado como o tipo descrito 

anteriormente, sem aparente organização interna, podendo eventualmente aparecer 

laminado. Estrato muito solto, de fácil remoção. 

• Camada de areia marrom com ossos de peixes – Estrato espesso e amplo, cuja 

matriz compõe-se de sedimento arenoso marrom, com grande concentração de ossos 

de peixes, além de conchas, bolsões ou lentes de areia e pedaços de carvão. 

Freqüentemente são encontradas conchas inteiras. Não há registro de organização 

interna de materiais construtivos na camada, a qual se apresenta solta e de fácil 

remoção. 

• Camada de areia marrom com conchas – Estrato espesso e amplo, cuja matriz 

compõe-se de sedimento arenoso marrom misturado a conchas fragmentadas e às 

vezes inteiras, bolsões ou lâminas de carvão, cinzas e de areia clara. Presença de 

poucos ossos de peixes. Camada bastante solta. 

• Camada de areia branca pura – Esta camada pode ser bastante ampla e espessa, 

como na base do sítio, ou apresentar-se na forma de lâminas finas em meio a outros 

estratos. Neste segundo caso é restrito a determinadas áreas, e normalmente fino. 

Estrato formado principalmente por areia de duna, praticamente sem outros elementos 

como restos de fauna e carvão. Eventualmente percebe-se a presença de algumas 

poucas conchas bem esparsas possivelmente oriundas do depósito conchífero natural, 

sobre o qual, parte do sítio encontra-se assentado. 
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Camadas com matriz de conchas: 

• Camada de conchas com areia cinza-claro – Estrato comumente espesso e 

alongado, formado por matriz de conchas de mariscos e berbigões inteiras e 

fragmentadas misturadas com areia, onde predominam as cores do cinza-claro a 

branco. Presença de pouco ou nenhum carvão. Estrato bastante solto. 

• Camada de conchas com areia cinza escuro – Estrato longo e espesso, com matriz 

de conchas misturada com areia, onde predomina as cores cinza a cinza-escuro. 

Presença de bastantes mariscos e Anomalocardias inteiras e fragmentadas e também 

de ossos de peixes e muitos pedaços de carvão, freqüentemente dispostos em forma de 

lâminas sobrepostas. Camada bastante solta e de fácil remoção. 

• Camada de conchas com areia marrom - Estrato amplo e espesso formado por 

matriz de conchas (berbigão e mariscos) misturada com areia marrom claro, com 

ocasional presença de carvão e ossos de peixes. Bastante solta, de fácil remoção. 

• Camada de concha pura – Pode aparecer nas seções na forma de estratos espessos e 

amplos ou mais finos e restritos a determinadas áreas, bem como na forma de bolsões 

ou lâminas. Formado pela concentração de conchas inteiras, principalmente berbigões 

e mariscos e eventualmente ostras. Não há outros elementos construtivos nesse tipo de 

camada, unicamente conchas. Camada bastante solta e de fácil remoção. 

• Camada de concha queimada – Este estrato pode ser amplo ou mais restrito e 

normalmente não é muito espesso, tampouco compactado. Formado basicamente por 

uma grande quantidade de conchas queimadas, normalmente berbigões e mariscos. 

 

Camadas compactadas: 

• Camada argilosa – Estrato comprido, freqüentemente não muito espesso, formado 

principalmente por sedimento areno-argiloso com muito material orgânico. Verifica-se 

também a presença de poucas conchas fragmentadas, eventualmente queimadas, ossos 

de peixes e fragmentos de carvões ocasionalmente concentrados em bolsões. A 

coloração predominante é marrom escuro esverdeado ou avermelhado. Pode 

apresentar-se misturado a bolsões de areia. Bastante compactado. 

• Camada compactada de areia marrom com conchas – Estrato amplo e espesso, e 

formado por matriz de areia marrom clara. Nele verifica-se a presença de conchas 
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fragmentadas (berbigão e marisco), pedaços de carvão, cinzas e bolsões de ossos de 

peixes. Camada bastante compactada. 

• Camada compactada de areia cinza com conchas – Estrato amplo, pode apresentar-

se espesso ou mais fino, formado por uma matriz de areia cinza-claro a escuro. 

Comporta também conchas fragmentadas de berbigões e mariscos, bolsões de ossos de 

peixes e de conchas queimadas. Bastante compactada. 

• Camada compactada de conchas com areia marrom – Estrato amplo e espesso 

formado por uma matriz de conchas (berbigão e mariscos) misturada com areia 

marrom claro, com ocasional presença de carvão e ossos de peixes. Bastante 

compactada.  

 

Camadas laminares: 

• Lâminas ou bolsões de cinzas e carvão – Bolsões ou lâminas finas e restritas a 

determinadas áreas das seções, formadas predominantemente por cinzas puras, ou 

cinzas misturadas com carvões. Em alguns casos a camada possui carvão praticamente 

puro. Tais lâminas ou concentrações de carvões e cinzas não foram, em campo, 

registradas como estrutura de combustão, por isso não estão inseridas naquela 

categoria. 

• Lâminas ou bolsões de ossos de peixes – Lâminas normalmente finas e restritas ou 

bolsões de ossos de peixes. Às vezes são encontrados misturados com areia formando 

uma camada amarela mais compactada. Freqüentemente estão localizados próximos 

de estruturas de combustão ou funerárias. 

• Lâmina de areia queimada – Lâmina normalmente fina e limitada a determinadas 

áreas da seção. Possui formato plano-convexo e em alguns casos percebe-se a 

presença de buracos de estacas associados a ela. É composta por areia queimada, 

poucas conchas e eventualmente pedaços de carvão. 

 

Outros tipos de camada: 

• Camada Funerária – Camada com formato laminar variando do muito fino ao 

espesso, dependendo do local da seção, entretanto geralmente não ultrapassa os 20 ou 

25 cm de espessura. Composto por matriz de areia escura (preta), com muito material 
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orgânico, algumas conchas fragmentadas e muitos ossos de peixes (concentrados ou 

esparsos). Algumas comportam ainda bolsões de sedimento argiloso. Esta camada é 

bem compactada e está sempre associada aos buracos de estaca, às estruturas de 

combustão e às estruturas funerárias. Nesse tipo de camada é encontrada a maioria dos 

artefatos do sambaqui, normalmente associados aos sepultamentos. 

• Camada Concrecionada – Estrato acinzentado bastante duro, aparenta-se a um 

reboco consolidado composto de conchas, areia e ossos de peixes. Nele podem ser 

encontradas, eventualmente, lâminas de cinzas e carvões e marcas de estacas. Há 

registros de sepultamentos retirados de camadas concrecionadas, entretanto não há 

informações sobre este tipo de evidência nas seções analisadas neste trabalho. 

 

Camadas da Terra Preta: 

• Terra Preta – Estrato freqüentemente espesso e bastante comprido que recobre uma 

grande área do sítio arqueológico. Sua matriz é formada de um sedimento escuro e 

macio, com grande concentração de material orgânico e presença de poucas conchas e 

raízes, mas com grande quantidade de ossos de animais. Nele é encontrado também 

grande número de sepultamentos e artefatos líticos. 

• Terra Preta Amarelada - Camada escura com grande quantidade de material 

orgânico, amarelada devido a grande concentração de restos de ossos de peixes. 

Praticamente sem conchas. Camada solta, não compactada. 

• Terra Preta Amarronzada – Camada amarronzada formada por sedimento com 

grande quantidade de matéria orgânica, praticamente sem conchas e com restos de 

ossos de peixes. 

• Terra Preta Acinzentada - Camada acinzentada formada por sedimento com grande 

quantidade de matéria orgânica, praticamente sem conchas e com restos de ossos de 

peixes. Presença de cinzas e fragmentos de carvão. 

 

As estruturas: 

• Estruturas de combustão – São estruturas arredondadas, normalmente rodeadas por 

pedras com marca de queima. Seu interior é composto principalmente por cinzas e 
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carvão, por vezes arranjados em lâminas sobrepostas. Algumas dessas estruturas 

possuem ossos de peixes queimados e poucas conchas em seu interior. 

Estruturas funerárias – São estruturas formadas por bolsões rasos de sedimento 

escuro, normalmente possuindo formato semicircular plano-côncavo. As estruturas 

funerárias desse sítio não são fundas, totalmente distintas das representações nos 

desenhos da maioria das seções do sítio. Todas as estruturas funerárias presentes na 

camada funerária 2.15.13 e escavadas durante as etapas de campo de 2003, 2004 e 

2005, são bastante rasas de modo que a existência de uma cova propriamente dita, 

nem parece existir. Formadas por uma leve depressão no terreno, com extensão 

suficiente para caber apenas o corpo hiper-fletido e uma altura média de 15 ou 20 cm, 

a impressão da existência de uma cova parece ser resultado do afundamento do 

sedimento causado pelo peso do morto e dos seus acompanhamentos funerários que às 

vezes incluem a presença de grandes pedras. As estruturas funerárias encontram-se 

associadas às camadas funerárias e à camada superficial de Terra Preta. Nelas estão 

presentes os indivíduos sepultados, podendo conter um ou mais esqueletos, além de 

freqüentemente estarem presentes restos de fauna, artefatos líticos ou ósseos, conchas 

inteiras e adornos. Estruturas de combustão e buracos de estacas freqüentemente estão 

próximos às estruturas funerárias.  

 

Uma vez determinados o que são os estratos, as lâminas e estruturas, e definidos os 

tipos de cada uma dessas categorias encontradas na estratigrafia do sítio, tais definições foram 

organizadas em uma tabela na qual constam: as descrições morfológicas e constituição 

dominante (matriz e cor predominante, quando disponível tal informação na documentação 

original), além do respectivo “tipo” do qual fazem parte. A tabela encontra-se dividida entre 

tabela de estratos e tabela de feições, pois a nomenclatura original determinada em campo 

possuía essa separação, que foi mantida apenas para facilitar a localização de determinada 

camada ou estrutura na seção através de seu número (em anexo). Vale lembrar que o termo 

“camada” constantemente empregado neste trabalho refere-se a qualquer tipo de componente 

da estratigrafia (com exceção das estruturas), como os estratos e as lâminas.  Este termo, 

utilizado de forma genérica, não especifica “tipos”, e é utilizado apenas para se reportar a 

elementos da estratigrafia, independentemente do tipo a qual pertençam. 
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Para efeito de representação gráfica, cada tipo de camada e cada estrutura recebeu uma 

cor para que pudesse ser facilmente identificada no desenho. As camadas cujas diferenças 

composicionais eram sutis foram agrupadas em um mesmo tipo e receberam a mesma cor. A 

tabela a seguir mostra os tipos de camadas existentes, com as respectivas cores recebidas: 

 

 Camada Funerária 
 Camada “Terra Preta” 
 Camada Areia Queimada 
 Camada Argilosa 
 Camada “Terra Preta” Amarronzada 
 Camada “Terra Preta” Amarelada 
 Camada “Terra Preta” Acinzentada 
 Camada de Areia Marrom com Ossos de Peixes 
 Camada de Areia Marrom com Conchas 
 Camada de Areia Cinza Escuro com Conchas 
 Camada de Areia Cinza Claro com Conchas 
 Estrutura de Combustão 
 Camada de Cinza e Carvão 
 Camada Concrecionada 
 Camada de Conchas com Areia Cinza Escuro 
 Camada de Conchas com Areia Cinza Claro 
 Camada de Ossos de Peixes  
 Camada de Conchas com Areia Marrom 
 Camada Compactada de Conchas com Areia Marrom 
 Estrutura Funerária 
 Camada de Conchas Queimadas 
 Camada de Concha Pura 
 Camada de Areia Branca Pura 
 Camada Compactada de Areia Marrom com Conchas 
 Camada Compactada de Areia Cinza com Conchas 
 Camadas sem identificação ou perturbadas 

 Datação 
 

   Tabela 1 – Representação de estruturas e camadas através de cores.  
 

Como se pode perceber na tabela, os tipos de estratos que possuem uma mesma 

matriz, ou seja, os tipos cujo componente predominante é o mesmo, receberam cores 

semelhantes. Por exemplo, há tipos de estratos cuja matriz é areia, entretanto há diferenças 
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nestes estratos que justificaram sua separação em dois tipos distintos. Sendo assim, por terem 

um mesmo tipo de matriz, receberam uma cor assemelhada. Dessa forma, têm-se tons 

esverdeados para tipos de camadas com matriz de conchas e tons pastéis para camadas com 

matriz de areia. Optou-se por cores bastante distintas das demais para representar as estruturas 

funerárias e de combustão.  

Nos desenhos das seções é possível perceber áreas que não receberam nenhum tipo de 

coloração e estão em branco. Tais áreas correspondem às camadas ou estruturas para as quais 

não foi possível encontrar nenhum tipo de descrição ou cuja descrição existente suscitava 

dúvidas. Algumas áreas das seções não continham descrição ou numeração, tornando-se 

impossível a sua identificação que não fosse apenas a posição na estratigrafia.  

 

 
Figura 5 – Desenho da seção feito colorido manualmente.  

 

Depois de elaborados em papel vegetal, os desenhos das seções foram coloridos 

manualmente e em seguida, digitalizados e desenhados em Corel Draw e seqüencialmente 

adaptados para a escala de 1: 20, de forma a manter uma proporcionalidade adequada entre 
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todas as seções, facilitando inclusive a análise comparativa entre elas. Com as escalas 

equivalentes, devido a grande extensão do desenho de duas seções do sítio (loci 1 e 2), optou-

se pela redução dos desenhos de forma a facilitar o manuseio no acompanhamento da leitura e 

observação do material. Inicialmente tentou-se uma redução de 40%, totalmente inviável 

devido à drástica redução que impossibilitou a visualização de muitas estruturas de combustão 

e bolsões pequenos de concentração de ostras ou de ossos de peixes. A redução de 30% 

também não se mostrou adequada devido à dificuldade na identificação dos números das 

camadas e estruturas. Por fim, o tamanho escolhido (20%) na redução da imagem desses dois 

loci permite que se visualize perfeitamente todas as camadas das seções, inclusive as lâminas 

mais finas, e também, que se identifique todos os números das camadas e estruturas presentes. 

Novamente no intuito de manter a proporção entre as imagens analisadas, todos os outros 

desenhos das seções das trincheiras e de outros loci também foram reduzidos em 20%. 
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5.  DESCRIÇÕES DA ESTRATIGRAFIA 

 

Este capítulo contém as descrições da estratigrafia das seções utilizadas no trabalho, 

bem como apresenta os padrões construtivos verificados na análise de cada uma delas. Inicia-

se com a descrição dos padrões da área central do sítio (seção dos loci 1 e 2), seguida da 

descrição das trincheiras de base localizadas na porção interior das crateras desses loci 

(trincheiras 15, 16, 17 e 19). Posteriormente estão presentes as descrições da área oeste do 

sítio representada pela seção do locus 4, porção norte (trincheira 4), área leste do sítio (seção 

do locus 5.5 e trincheira 13) e por fim a descrição dos padrões construtivos da área sudeste 

(trincheira 11). Sugere-se que a leitura do texto seja acompanhada da visualização dos 

desenhos das seções de modo a facilitar a compreensão da estratigrafia e dos padrões 

construtivos encontrados. 

 

 

5.1  A área central do sítio 

 

O locus 1 

 

O locus 1 corresponde a uma das áreas abertas pela atividade mineradora no sambaqui 

Jabuticabeira II, conforme já anteriormente descrito no capítulo 2. A extensão total do 

desenho de sua seção corresponde a 50 m lineares de comprimento e sua altura varia de local 

para local do perfil, num mínimo de 2,40 metros de altura entre o segmento 1.41 e 1.42, e 

máximo de 4,20 metros entre os segmentos 1.03 e 1.04, área onde foi aberta a trincheira 19. 

Vale lembrar que essas medidas não correspondem à altura total do sambaqui (medida de base 

a topo), pois as escavações da mineração nesse local não atingiram a base do sítio, sendo estas 

alturas relativas à distância entre a base da área minerada e o topo do sambaqui. 

 De um modo geral esta seção é composta por estratos espessos, camadas laminares, 

camadas funerárias, concreções e estruturas de combustão e funerárias, além da Terra Preta. 

Observando a seção, percebe-se que esses estratos e lâminas possuem formatos variados, 

normalmente são levemente inclinadas ou plano-convexas. São poucas as camadas que têm 

formas predominantemente aplainadas. Nota-se, ainda, que as camadas possuem espessuras  
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e comprimentos diferentes e que, sem considerar os tipos (composição), muitas delas se 

assemelham em termos geométricos. 

 As camadas funerárias foram assim denominadas por conterem as estruturas funerárias 

do sítio, ou seja, nelas estão presentes os sepultamentos e todo o mobiliário funerário que os 

acompanha. Essas camadas se assemelham entre si de modo bastante significativo, o que 

justificou o seu agrupamento em um mesmo tipo (vide descrições de composição e 

morfologia individual de cada camada em anexo).  Nesta seção, a única camada funerária que, 

em termos composicionais, não se assemelha às demais é a camada 1.30.1, pois possui um 

sedimento de matriz argilosa, diferenciado das outras. No entanto, todas as outras 

características desse estrato são semelhantes às demais camadas funerárias, principalmente em 

termos geométricos e por isso optamos por enquadrá-la neste mesmo tipo. 

 

 
Foto 13 – As camadas funerárias 

 

No locus 1 as camadas funerárias se estendem da extremidade 1.00 até a extremidade 

1.50 ocupando várias áreas da seção. Esse tipo de camada dificilmente entra em contato uma 

com a outra, e normalmente quando isso ocorre, é a extremidade de uma camada que toca ou 

quase toca a extremidade da outra camada funerária. Em apenas um ponto dessa seção, na 

porção 1.10 do perfil, elas se sobrepõem, chegando quase a se unir (camadas 1.15.3 e 1.15.6). 

Neste local as camadas funerárias aparentam ter espessura maior de que em outras áreas dessa 

seção, tal fato se deve a sobreposição dessas duas camadas. 

De um modo geral as camadas funerárias não são espessas e atingem em média 20 a 

25 cm de espessura ou menos. Muitas delas são finas e alongadas como, por exemplo, o 
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estrato 48 (setor 1.50) que vai tornando-se tão fino em direção ao centro da seção, que some 

em meio a outros estratos, possivelmente se estendendo para a parte interior do sítio, da qual 

não temos visibilidade. No entanto, pode-se notar pelo pontilhado que as estruturas funerárias 

continuam aparecendo naquela direção, sugerindo que o estrato seja ainda mais extenso do 

que aparenta.  

Algumas camadas funerárias, por outro lado, não revelam na seção a presença de 

estruturas funerárias visíveis (como é o caso da camada 1.15.1, segmento 1.11), 

possivelmente porque o corte feito pela atividade de mineração não atingiu essas estruturas. 

No entanto, isso não significa que tais estruturas não existam, ainda mais quando se percebe a 

grande concentração de buracos de estacas indicando possivelmente a presença de covas nas 

proximidades, um padrão inicialmente observado em campo que vem se confirmando na 

documentação. 

A grande massa construtiva desse locus do sambaqui Jabuticabeira II, no entanto, não 

é composta pelas camadas funerárias, e sim, por estratos de cinco tipos principais, são eles 

(vide descrição no capítulo anterior):  

- Estrato de areia cinza escura com conchas 

- Estrato de areia cinza claro com conchas 

- Estrato de conchas com areia cinza claro 

- Estrato de conchas com areia cinza escuro 

- Estrato de areia marrom com ossos de peixes 

Estes estratos são compostos basicamente de areia e conchas, variando em termos da 

quantidade desses elementos bem como da quantidade de ossos de peixes e carvão presentes 

em sua composição. De um modo geral, são estratos bastante espessos, e praticamente não 

comportam estruturas funerárias, artefatos líticos ou ósseos, como se pode encontrar nas áreas 

de sepultamento e na Terra Preta. A principal semelhança entre esses cinco tipos de estratos é 

que todos são bastante soltos, de fácil remoção, e com freqüente presença de conchas inteiras, 

em sua maioria de berbigões e mariscos, e em poucos casos, ostras.  

Nesta seção não temos uma visão do sítio de base a topo, portanto não podemos saber, 

a partir dela, como estas camadas de conchas e areia estão arranjadas próximas à base dentro 

da estratigrafia interna do sítio. Porém, estes estratos estão presentes desde a base da área 

escavada, intercalando-se com as camadas funerárias, até o topo do assentamento, onde 

finalmente serão recobertos pela camada de Terra Preta. Pelo fato desses estratos estarem 
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sempre cobrindo as camadas funerárias, de modo que praticamente não seja possível 

encontrar na seção uma camada funerária sobre a outra sem que haja, pelo menos, um ou dois 

estratos formados por concha e areia entre elas (independentemente das diferenças de 

concentrações de um ou outro elemento), passaremos a chamar esse tipo de estrato de 

“camada ou estrato de cobertura”.  

Dos estratos de cobertura presentes no locus 1, o menos freqüente é o estrato com 

matriz de areia cinza escuro com conchas, aparecendo em apenas quatro áreas da seção 

representadas pelos estratos número 7, 35 e 41. Os estratos 41 e 35 estão bastante próximos e 

inclusive o estrato 35 parece ser uma continuidade do estrato 41, no entanto por ter sido 

registrado como estrato diferente, tal caracterização foi mantida.  

Os estratos do tipo “areia cinza claro com conchas” podem ser encontrados em todo o 

corte estratigráfico, normalmente caracterizados por camadas longas e espessas que 

acompanham o formato monticular do sítio. Apenas nos setores 1.00, 1.05, ele aparece mais 

ou menos aplainado, no entanto, como a estratigrafia dessa área não foi totalmente exposta, 

não há como sabermos se segue inclinado para “dentro” do mound ou não.  

Os estratos de cobertura formados por “conchas com areia cinza claro” podem ser 

encontrados entre os setores 1.05 e 1.15, além de uma fina lâmina desse tipo de estrato no 

setor 1.30 (estrato 42).  Como pode ser visto na seção, com exceção do estrato XVI BH1 e da 

lâmina 42, as demais camadas desse tipo estão diretamente depositadas sobre as áreas 

funerárias.  

Localizados por todo o corte estratigráfico, os estratos de “conchas com areia cinza 

escuro” também estão de um modo geral, próximos às camadas funerárias, seja abaixo ou 

acima destas. Caracterizam-se por estratos muito espessos e amplos que constituem o tipo 

predominante encontrado nessa seção, juntamente com estratos formados por areia cinza claro 

com conchas. 

Outro estrato presente na seção é do tipo “camada de areia marrom com ossos de 

peixes”, que também possui uma matriz arenosa, porém comporta uma quantidade bastante 

significativa de ossos de peixes o que lhe confere a coloração mais amarronzada. Este tipo de 

estrato só é encontrado em duas áreas: uma pequena camada na porção central da seção, e 

uma ampla e espessa camada entre os setores 1.30 e 1.50.  

Além desse estrato, verifica-se a presença de outro tipo de cobertura, o de “concha 

pura”, que consiste em um estrato formado por conchas, praticamente sem outros elementos 
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misturados a ele, como areia ou fragmentos de carvão. Tal estrato pode se apresentar de duas 

maneiras, ou em forma de estratos amplos e espessos, típicos das camadas de cobertura, ou 

localizados em forma de bolsões com concentrações de conchas. Nessa seção é possível 

visualizar bolsões de concha pura principalmente entre os setores 1.40 e 1.45, e estratos 

alongados de concha pura entre os setores 1.10 e 1.30. Alguns bolsões de concha pura, 

presentes na seção (setor 1.40), não receberam um número próprio em campo, por isso não 

constam da tabela de camadas desse locus. Somente foi possível caracterizar o tipo de camada 

que compunha esses bolsões devido a presença de pequenas anotações a esse respeito no 

próprio desenho da seção. 

 

 
Foto 14 – A seção do locus 1 

 

Outros tipos de camadas encontradas na seção do locus 1, são as lâminas compostas de 

areia queimada, concha queimada, por sedimento argiloso e por cinzas e carvões. Apesar 

dessas quatro lâminas possuírem diferenças composicionais, o que obviamente justificou sua 

separação em tipos distintos, elas possuem algumas semelhanças morfológicas: os quatro 

tipos caracterizam-se por possuírem uma espessura significativamente mais estreita, formato 
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inclinado ou plano-convexo e normalmente são mais curtas do que os estratos de cobertura, 

ficando mais restritas a determinadas áreas da seção. 

As lâminas de areia queimada estão localizadas principalmente sobre os estratos mais 

espessos (estratos de cobertura). Este é o caso das lâminas 47 e 45 (setor 1.45), 32, 1.20.1 e 

1.35.4 na parte central e 1.10.5 e 1.10.8 (setor 1.10). As lâminas ou bolsões de cinzas e 

carvões estão presentes principalmente em duas áreas da seção (1.25 e 1.05). No setor 1.25 

elas estão posicionadas entre duas estruturas funerárias numa área com muitos sepultamentos; 

as do setor 1.05 estão num local onde há uma concentração de três estruturas funerárias e 

muitas estruturas de combustão. Nesse local existem várias lâminas sobrepostas de cinzas e 

carvão formando uma grande concentração que parece ter alguma correlação com a estrutura 

funerária logo abaixo delas. Tal possibilidade será analisada mais adiante. Outras lâminas de 

cinzas e carvões podem ser visualizadas por todo o corte, representadas por linhas pretas ou 

cinzas espessas em meio a alguns estratos de cobertura. 

As lâminas compostas por sedimento argiloso, bem como as formadas por conchas 

queimadas, são mais estreitas que os estratos de cobertura e normalmente também se 

restringem a determinadas áreas da seção estratigráfica, porém freqüentemente são as mais 

grossas e amplas que as lâminas de cinzas e areia queimada. Assim como as demais lâminas, 

estas também se localizam na estratigrafia sobre um estrato de cobertura, de matriz arenosa ou 

conchífera. Nessa seção é possível visualizar duas camadas argilosas que acompanham a 

inclinação das camadas de cobertura na área central do desenho entre os setores 1.20 e 1.40. 

Somente uma lâmina de concha queimada está presente nessa seção (1.15.2) restrita ao 

segmento 1.10. 

Muitas estruturas de combustão e funerárias são verificáveis através do corte 

estratigráfico. As estruturas de combustão possuem cada qual a sua própria micro-estratigrafia 

interna, entretanto, tais diferenças não serão consideradas nesta análise por não contribuírem 

de forma primordial para o esclarecimento da problemática desse trabalho, que privilegia o 

estudo dos processos formativos (macro) envolvidos na construção desse sítio. Para que fosse 

possível a análise de tantas camadas das diferentes seções do sítio, optou-se pelas análises 

macro e não micro-estratigráficas. Nesta seção verifica-se a presença de 11 estruturas de 

combustão de possuem formato oval ou elíptico, e variam bastante em termos de tamanho. 

Estas estruturas estão concentradas principalmente nos setores 1.05 e 1.10 e situadas 

normalmente próximas ou sobre as estruturas funerárias.  
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As estruturas funerárias são caracterizadas por bolsões de sedimento bastante escuro, 

inseridos na denominada “camada funerária”. Nestes bolsões estão presentes, além de um ou 

mais indivíduos enterrados, uma série de acompanhamentos funerários como: restos de fauna, 

artefatos líticos, artefatos ósseos, contas, conchas inteiras e eventualmente restos de limonita 

(ocre) espargida. Próximos às estruturas funerárias são encontrados, além das fogueiras, uma 

grande concentração de buracos de estacas de diâmetros e profundidade variados.  

Verifica-se também no desenho da seção estratigráfica desse locus, que algumas 

camadas funerárias, ou sepulturas isoladas são recobertas por montículos formados por 

estratos de coberturas. Estes estratos, porém não recobrem uma área ampla e sim, uma área 

específica e restrita, sempre onde há sepultamentos na camada funerária. Verificou-se que 

esses montículos, assemelhados a pequenos sambaquis dentro do sambaqui, parecem 

diretamente relacionados com o momento funerário logo abaixo dele. Observa-se também que 

após a formação do montículo alguma atividade específica foi realizada, dando origem a 

lâminas de areia queimada, carvão, cinzas ou de ossos de peixes. A composição do montículo 

pode variar, pelo menos é o que se percebe a partir da observação do locus 1. Nele são 

encontrados montículos formados por camadas de matriz conchífera com areia cinza clara, 

por camadas de conchas puras, por cinzas e carvões laminados e também por estrato arenoso 

cinza claro com conchas. 

A Terra Preta recobre todo o locus 1 e varia em espessura, apresentando-se mais larga 

entre os segmentos 1.00 e 1.20. Além de grande quantidade de ossos de peixes, algumas 

estruturas funerárias também são encontradas nela, estruturas estas que parecem perturbar a 

estratigrafia do pacote conchífero (como o sepultamento 14 e 1.15.3 presentes no segmento 

1.04 e o sepultamento 21 no segmento 1.42). Além das estruturas funerárias, estratos 

concrecionados também são encontrados no pacote terroso e se concentram principalmente na 

área onde o pacote é mais espesso. 

 

 

Os padrões construtivos encontrados 

Pudemos observar através da descrição dos estratos, estruturas e lâminas, das suas 

freqüências e localizações na seção do locus 1, algumas características a respeito da 

composição desse grande concheiro. Percebe-se inicialmente que a estratigrafia presente no 

locus 1 é formada por: camadas funerárias (com uma série de estruturas e artefatos 
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associados), lâminas (restritas a determinadas áreas e aparentemente fruto de atividades 

específicas), estratos de cobertura (que recobrem as áreas funerárias e dão maior volume ao 

sambaqui) e a Terra Preta (estrato diferenciado em termos principalmente composicionais e 

que recobre toda a seção). Mas de que modo estas camadas estão organizadas na estratigrafia? 

Como elas se relacionam? As informações obtidas da estratigrafia desse locus permitem fazer 

algumas inferências iniciais que talvez possam ser extrapoladas para outras áreas do sítio, mas 

muitos dados significativos já foram obtidos com a análise dessa seção.  

No pacote conchífero, percebe-se uma relação direta entre as estruturas funerárias, 

buracos de estacas e camadas bastante compactadas de sedimento rico em material orgânico, 

carvão e restos de fauna (camadas funerárias), ou seja, esses elementos sempre aparecem 

relacionados entre si (com exceção das estruturas funerárias provenientes da Terra Preta, 

como se verá adiante). Outra ocorrência bastante freqüente e clara é a associação existente 

entre as estruturas funerárias e as de combustão, pois das onze estruturas de combustão 

presentes na seção do locus 1, oito estão praticamente acima ou ao lado dos sepultamentos. 

Em decorrência disso, a maior incidência de estruturas de combustão está nas camadas 

funerárias que abrigam os sepultamentos. Das onze estruturas de combustão presentes na 

seção, sete delas estão sobre ou dentro da camada funerária, e é particularmente raro encontrar 

estruturas de combustão longe das camadas funerárias, ou em meio a uma camada de 

cobertura.  

Um outro padrão construtivo percebido refere-se ao posicionamento das camadas 

funerárias na seção. Nota-se que elas não se “empilham” umas sobre as outras, sendo sempre 

entremeadas por camadas soltas de conchas e areia, os denominados estratos de cobertura 

(com exceção das camadas 1.15.3 e 1.15.6 já descritas anteriormente). Observa-se na seção, 

que as camadas funerárias estão sobre aos estratos de cobertura e também são cobertas por 

elas, formando como que um sanduíche. Percebe-se também que todas as camadas funerárias 

foram construídas sobre camadas com matriz conchífera, seja de concha pura, ou com mistura 

de areia cinza claro e mistura de areia cinza escuro. A única camada que configura exceção a 

esse padrão, é a mesma 1.30.1 da qual já existiam dúvidas a respeito de sua caracterização 

como camada funerária. 

A maior parte dos estratos de cobertura depositados sobre as camadas funerárias 

também é composta principalmente pelos estratos de matriz conchífera. Esta situação está 
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presente entre os segmentos 1.00 até o 1.26. Com exceção das estruturas funerárias que se 

originam na Terra Preta (das quais trataremos adiante), observa-se na seção que apenas quatro 

covas estão cobertas por sedimento com matriz de areia, enquanto que 15 outras estão 

cobertas por sedimento de matriz conchífera. Tal predominância de determinado material para 

a cobertura das estruturas funerárias, em detrimento de outros, têm mostrado um possível 

padrão construtivo ainda a ser observado em outras seções do sítio.  

Além das camadas funerárias se intercalarem com as camadas de cobertura, um outro 

padrão construtivo referente à cobertura de algumas áreas funerárias foi percebido. Os 

montículos visualizáveis na seção desse locus estão sempre relacionados a uma camada 

funerária abaixo dele, e mais que isso, parecem diretamente relacionados aos sepultamentos 

que recobrem. Situações como essa podem ser vistas nos seguintes setores da seção: setor 

1.45 (camada funerária 48 é coberta pelo montículo 49 recoberto por uma lâmina de areia 

queimada 47 que engloba as estruturas funerárias 1.40.1 e 1.40.2); setor 1.20 (montículo 17 

recobre o sepultamento 20 inserido na camada funerária 1.15.9); segmento 1.14 (estrato 

monticular 6 recobre o sepultamento 1.15.7 inserido na camada funerária 1.15.9); segmento 

1.07 (estrato monticular 10 recobre a fogueira 1.10.14 possivelmente associada ao 

sepultamento 1.10.10 ou a outro sepultamento não visível no corte), e finalmente, no 

segmento 1.04 dois montículos formados por cinzas e carvões se sobrepõem, um relacionado 

ao sepultamento 15 e outro relacionado a outro sepultamento não visível na seção, que 

possivelmente está próximo às estruturas de combustão 1.05.1 e 1.05.2).  

Conforme já apontado anteriormente, a composição dos montículos pode variar, 

porém observa-se que, tal qual há uma preferência no uso das conchas como material 

construtivo nas áreas funerárias, a composição dos montículos parece repetir esse padrão. Dos 

seis montículos visualizáveis na seção, três deles são feitos com estratos de matriz conchífera, 

dois com cinzas e carvões e um com areia cinza claro com conchas. Além disso, percebeu-se 

também que, sobre esses montículos, estão presentes lâminas de composição variada. Dos seis 

casos analisados nessa seção apenas um (estrato monticular 6) não estava recoberto por 

lâminas de qualquer tipo.  

Ainda em relação à ocorrência das lâminas, verifica-se que, de um modo geral, elas 

não são formadas ou depositadas diretamente sobre as áreas funerárias e sim, sobre ou entre 

os estratos de cobertura inclinados ou plano-convexos.  É possível verificar nessa seção que as 

lâminas estão por toda parte, entremeando os depósitos de estratos de cobertura. Vale lembrar 
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que alguns desses estratos são laminados, ou seja, são compostos por camadas de conchas e 

areia intercaladas por lâminas de tipos variados, como é o caso do estrato de “concha com 

areia cinza escuro”, que é entremeado por inúmeras lâminas de carvão e cinzas que lhe 

conferem essa coloração. As únicas exceções a esse padrão deposicional são relativas às 

lâminas que se encontram diretamente associadas a sepultamentos. Este é o caso do 

sepultamento F1 (seg. 1.26) e talvez o sepultamento 15 (seg. 1.03), que apresenta apenas uma 

fina camada de cobertura de conchas com areia cinza escuro separando as lâminas de cinzas 

da estrutura funerária. As exceções serão tratadas separadamente mais adiante, no capítulo 6. 

Outra característica construtiva significativa, presente entre os setores 1.05 e 1.15 da 

seção, relaciona-se à horizontalidade das camadas, tanto funerárias quanto às de cobertura 

presentes naquele local. No caso das camadas funerárias é possível perceber que não apenas 

nos setores 1.05 a 1.15, mas todas as camadas funerárias da seção do locus 1 tendem mais ou 

menos à horizontalidade, com exceção das camadas 1.15.1 e 1.30.119 que inclinam 

acompanhando os estratos de cobertura e a declividade do mound.  

Quanto aos estratos de cobertura, verifica-se que os de número 5 e 7 (setor 1.05) estão 

aparentemente também horizontalizados, e localizados logo abaixo de duas grandes camadas 

funerárias. Outros estratos como 27, 28, XI BH1, XIV BH1 e XVI BH1 (setor 1.05) também 

aparentam estar horizontalizados, porém a limitação da área escavada não permite a 

visualização da continuidade das camadas. Em outra área da seção (setores 1.15, 1.20 e 1.25), 

os estratos 9 e 34 parecem também  aplainados, no entanto, como a área não foi 

completamente escavada torna-se impossível qualquer tipo de afirmação. Neste caso, estes 

estratos também estão na base de uma grande camada funerária.  

De qualquer forma, percebe-se que as áreas que contêm mais atividades funerárias 

parecem possuir, além de uma maior freqüência de camadas com matriz de concha, estratos 

de cobertura aparentemente mais aplainados que os mesmos tipos de estratos em áreas onde 

não há atividade funerária intensiva. Esses estratos aplainados estão presentes principalmente 

na base da camada funerária, ou seja, são anteriores a elas, e não posteriores onde 

predominam camadas de cobertura de formato inclinado e plano-convexo. Entretanto, pelo 

fato da maioria dos estratos de cobertura aparentemente aplainados estarem em áreas onde a 

                                                 
19 A camada 1.30.1 é um pouco diferenciada das demais camadas funerárias. Sua caracterização como funerária 
ainda suscita dúvidas e esta questão será mais bem apresentada no capítulo “As exceções”. 
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estratigrafia foi pouco evidenciada, ainda é arriscado afirmar que tal situação configuraria um 

padrão construtivo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 15 – Estratigrafia da T18  
A seta cor de vinho indica a camada 
funerária, com sedimento bem escuro; a área 
pontilhada em azul indica a camada de 
cobertura, composta de vários estratos 
distintos entremeados de lentes de carvão, 
cinzas e ossos de peixe; e a seta amarela 
indica a camada superficial de Terra Preta.  

 

Outro padrão também encontrado nesse locus está relacionado ao posicionamento das 

concreções na estratigrafia. Observando-se o desenho da seção, percebe-se que as concreções 

estão formadas sempre na interface entre a camada de Terra Preta (com muito material 

orgânico) e a camada com presença de conchas, seja de matriz mais arenosa com conchas, ou 

predominantemente conchífera. Tal situação pode ser observada nos seguintes locais: 1.30 (st. 

13), 1.24 (st. 1.25.2), 1.19 (st. 13), 1.04 (st. 22) e 1.00 (st.13). Tal padrão reforça a hipótese de 

que tal formação seja fruto de reações químicas pós-deposicionais entre os elementos da 

camada terrosa e os da camada de conchas, pois não são verificáveis em outras situações, 

como na interface entre camadas de matrizes de conchas, ou de matrizes de conchas com 

matrizes de areia. 
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Em resumo, os padrões construtivos verificados na seção do locus 1 são os seguintes: 

 As estruturas funerárias do pacote conchífero estão sempre presentes nas camadas 

compactadas compostas por muito material orgânico e ossos de peixes, alguns 

artefatos e poucas conchas (camadas funerárias). 

 Os buracos de estaca estão presentes nas camadas que contêm sepultamentos e 

parecem intrinsecamente relacionados a eles. 

 As estruturas de combustão estão sempre próximas às estruturas funerárias, e 

conseqüentemente sua maior freqüência é nas camadas funerárias. 

 As camadas funerárias são, em sua maioria, bastante aplainadas e quase não se 

“empilham” umas sobre as outras. 

 Algumas estruturas funerárias isoladas ou grupos de estruturas funerárias são 

recobertos por montículos formados por estratos do tipo cobertura, que comportam um 

sedimento bastante solto. 

 Pelo menos metade dos montículos dessa seção é formada por estratos de matriz 

conchífera. 

 As camadas de cobertura, bastante soltas e formadas por estratos com matriz de 

conchas ou de areia, estão sempre presentes na base de áreas funerárias e sobre as 

camadas funerárias. 

 As áreas que contêm maior atividade funerária, também comportam maior quantidade 

de camadas de matriz de conchas. 

 As lâminas raramente estão diretamente sobre as estruturas funerárias, e normalmente 

se localizam sobre as camadas de cobertura ou sobre os montículos. 

 As camadas concrecionadas são normalmente formadas na interface entre os pacotes 

conchífero e terroso. 

 Os sepultamentos provenientes da Terra Preta perturbam a estratigrafia do pacote 

conchífero, como os de número 1.05.3, sep 14 e sep 21. 
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O locus 2 

 

 O locus 2 possui uma seção maior que o locus 1, são ao todo 75 metros desenhados. Está 

localizado também na área “central” do sítio, cujo corte estratigráfico revela a organização e 

composição das camadas que estão localizadas entre a base da área escavada (deixada pela 

mineração do sambaqui) e o topo do sítio. Percebe-se nessa seção duas grandes áreas de 

perturbação, além de outras menores, cuja estratigrafia original foi afetada pela mineração, 

pelos desbarrancamentos, e por bioturbação.  

 

 

Foto 16 - A seção do locus 2 

 

Verificar-se-á que a nomenclatura das camadas desse locus é um tanto distinta da do 

locus 1. Além das camadas numeradas com números inteiros, como por exemplo estrato 52 

(st.52) e camadas com numeração composta como 2.15.13, há também camadas que iniciam 

com a letra M e outras com a letra X. As camadas que iniciam com a letra M foram assim 

nomeadas pela equipe de campo, de modo a distinguir os pequenos montículos dentro da 

estratigrafia do sambaqui. Assim como as demais denominações de estratos, optou-se por 
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manter a denominação original de modo a não criar desacordos entre a documentação original 

de campo e a produzida a partir dela. Dessa forma, em eventuais pesquisas futuras com essa 

documentação, tanto primária quanto secundária, não haverá maiores dificuldades na 

identificação das camadas e dos procedimentos adotados em suas análises. 

Já as camadas que iniciam com a letra X não possuíam descrição de composição nas 

fichas originais de campo de controle estratigráfico. As descrições dessas camadas estavam 

anotadas no próprio desenho da seção, por vezes na lateral da folha. Portanto, para que se 

pudesse localizar e identificar as camadas citadas na análise e no texto, optou-se por atribuir-

lhe como nome a letra X acrescida de um número, de modo que ficasse absolutamente 

discernível quais camadas foram numeradas em campo e quais foram numeradas 

posteriormente em laboratório.  

Neste locus foi possível verificar a presença de estratos dos mesmos tipos dos 

encontrados no locus 1 como:  

- Estrato de areia cinza escura com conchas 

- Estrato de areia cinza claro com conchas 

- Estrato de conchas com areia cinza claro 

- Estrato de areia marrom com ossos de peixes.  

 

Além desses tipos, no locus 2 foram definidos novos tipos de estratos de cobertura como:  

- Estrato de areia marrom com conchas 

- Estrato compactado de areia marrom com conchas 

- Estrato compactado de areia cinza com conchas. 
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Estes últimos, apesar de serem compactados possuem todas as outras características 

dos estratos de cobertura, são compostos basicamente por conchas e areia, praticamente sem a 

presença de artefatos ou estruturas em seu interior. Além das camadas de cobertura, também 

nesta seção são encontradas as camadas funerárias, estruturas funerárias e de combustão, 

buracos de estacas, lâminas e a Terra Preta.  

O locus 2, ao contrário do locus 1, possui uma área superficial bastante afetada 

pela mineração e o pacote terroso sobre ele apresenta-se bem menos espesso que em 

outras áreas do sítio. Entretanto, o restante da estruturação interna de suas camadas no 

pacote conchífero é bastante semelhante ao arranjo das camadas do locus 1, apesar de 

haver novos tipos de estratos nessa área. Na realidade, esses tipos novos diferenciam-se 

principalmente em relação ao nível de compactação dos estratos e não à sua composição e 

morfologia. 

Para melhor compreensão da estruturação interna das camadas nessa seção, 

dividiremos a descrição do perfil em três partes: a primeira localiza-se entre os setores 2.00 e 

2.40, a segunda entre 2.40 a 2.55 e a terceira de 2.55 até 2.75. O primeiro trecho é formado 

por camadas de cobertura de formato levemente plano-convexo, não muito espessas. Não 

existem, nesta área da seção, estratos dos tipos: argiloso e de matriz de concha com areia 

cinza escura, mas estão presentes todos os demais estratos de cobertura encontrados no locus 

1, além dos novos tipos já citados.  

Nessa área, em meio aos estratos de cobertura, pode ser verificada a presença de 

diversas camadas funerárias. Assim como no locus 1, essas camadas funerárias são, em sua 

maioria, não muito espessas mas bastante compactadas e com grande quantidade de material 

orgânico. Elas acompanham o formato da camada de cobertura sobre a qual foram 

construídas, e sua morfologia normalmente é levemente plano-convexa tendendo para a 

retilinearidade, mas em alguns locais aparecem também em formato plano-côncavo (camadas 

entre os setores 2.15 e 2.25).  

Neste primeiro trecho da seção verifica-se também a presença de muitos buracos 

de estacas e de estruturas funerárias e de combustão, sempre associados à camada 

funerária. Das 27 estruturas funerárias visíveis nesse locus, 16 estão localizadas no trecho 

entre 2.00 e 2.40, e das 49 estruturas de combustão visíveis na seção, 43 também estão 

nesse primeiro trecho. 
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Foto 17 – As camadas funerárias do locus 2 

 

O segundo trecho, entre os setores 2.40 e 2.55, possui camadas de cobertura mais 

espessas e inclinadas no que a primeira parte da seção e praticamente não há camadas 

funerárias visíveis, com exceção de um pequeno trecho da X.46 (setor 2.45). Por 

conseqüência a quantidade de estruturas de combustão aparente é nula, e apenas quatro 

estruturas funerárias estão expostas. Destas, duas fazem parte de uma camada funerária que se 

orienta em direção ao setor 2.60, as demais partem aparentemente da camada de terra escura 

do topo do sambaqui. Ou seja, essa área é relativamente pobre em estruturas e em camadas 

funerárias.  

Em contrapartida está presente um tipo de camada diferenciado da primeira parte 

desse locus, são as camadas compostas de concha pura. Apesar de não serem tão espessas 

quanto os estratos de cobertura, as camadas de conchas puras não são tão finas como as 

lâminas. Este tipo de camada, a princípio, parece estar relacionado a eventos funerários 

não evidentes nesta parte da seção. Algumas delas estão próximas às camadas funerárias 

da parte superior do corte (setor 2.35), outra está logo abaixo das duas estruturas 

funerárias aparentemente originárias da Terra Preta (seg. 2.48). Há ainda um pequeno 
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montículo (seg. 2.46) formado por concha pura, mas não é possível relacioná-lo a 

qualquer estrutura funerária aparente.  

No terceiro trecho, entre os setores 2.55 e 2.75 percebe-se uma variedade de tipos 

diferentes de arranjo de camadas na estratigrafia: nesse local as camadas de cobertura, 

apesar de apresentarem uma espessura condizente com o padrão que tem sido verificado, 

tanto na seção do locus 1 quanto do locus 2 para esse tipo de camada, são arranjadas na 

estratigrafia de forma bastante distinta. Verifica-se que as camadas de cobertura não 

seguem um arranjo de camadas plano-convexas ou levemente inclinadas apoiadas umas 

sobre as outras intercalando as camadas funerárias, mas parecem pertencer a montículos 

diferenciados construídos em áreas adjacentes que se sobrepõem ou se interpenetram 

perturbando uns aos outros, dando a impressão de uma estratigrafia caótica. Tal situação 

pode ser verificada relacionada aos estratos X.10, X16, X29 e X14 (setor 2.55), estratos 

M.4, M.5, M.6 e X.37 (entre 2.60 e 2.65), e estratos M12, X.26, M11, X.2, X.1 e X.28 

(entre 2.65 e 2.75). Todos esses estratos parecem pertencer a pequenos montículos que, 

sendo construídos lado a lado, e uns sobre os outros (mesmo que parcialmente), acabaram 

por formar essa área do sambaqui.  

As camadas funerárias nesse local (2.55 a 2.75) estão presentes em menor quantidade 

e parecem menos extensas que as da primeira parte da seção.  Algumas estruturas funerárias, 

inclusive, aparentam estar fora da camada funerária, principalmente entre 2.70 e 2.75, porém 

há uma grande porção dessa parte da seção que sofreu perturbações na estratigrafia causadas 

pela mineração, erosão e por animais que fazem tocas em meio às conchas. De qualquer 

forma, não se percebe próximo à “cova 1” e ao sep.18, nenhuma camada funerária no mesmo 

nível e tais sepultamentos parecem feitos em meio a uma camada de conchas queimadas 

relativamente espessa.  

Também as estruturas de combustão estão em menor número neste local, seis ao 

todo, estão todas bastante próximas ou sobre as camadas funerárias. Nos locais com maior 

perturbação estratigráfica não se percebe a presença desse tipo de estrutura. Neste trecho 

do corte também são encontradas camadas de conchas puras além de camadas de conchas 

queimadas. Além disso, há grande quantidade de lâminas de carvão, as quais são mais 

abundantes na estratigrafia do locus 1, e nesta seção são bem mais raras de serem 

encontradas. Essas lâminas são encontradas dentro dos pequenos montículos (por 

exemplo, M.4 e M.9), não se apresentando concentradas em bolsões de cinzas ou em 
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forma de lâminas compridas sobre amplas camadas de cobertura como foi percebido no 

locus 1. Vale lembrar que, apesar desse terceiro trecho ser uma área que comporta uma 

maior quantidade desses montículos, percebe-se que eles estão presentes (em tamanhos 

variados) por toda a seção desse locus, como nos segmentos 2.01, 2.25 e 2.44, por 

exemplo. 

Observa-se ainda na seção do locus 2 a presença de um tipo de bolsão de ossos de 

peixes não existente em concentração na seção do locus 1. Naquela área os ossos de peixes 

eram encontrados primordialmente em meio aos estratos de cobertura, principalmente o de 

areia marrom com ossos de peixes, ou em meio a camada funerária. Neste locus eles são 

encontrados também em forma de bolsões como nos segmentos 2.70, 2.65, 2.55 e 2.34. Dos 

quatro bolsões de ossos de peixes desse corte, um está localizado adjacente ao sepultamento, 

outro em área perturbada, um sobre a camada funerária e o último em meio a camada de 

cobertura, respectivamente. 

Espalhadas por toda a seção do locus 2, estão as lâminas e bolsões de cinzas e carvão, 

concha queimada, concha pura, ou areia queimada. Nota-se inclusive que as lâminas estão 

localizadas preferencialmente sobre as camadas de cobertura, padrão já anteriormente 

verificado no locus 1. Casos como este podem ser vistos nos seguintes segmentos: 2.22 

(lâminas 2.25.7 e 2.25.1), 2.30 (lâminas 2.30.8 e X30), 2.59 (lâmina X21) e 2.63 (X41) entre 

outras. Já os bolsões estão localizados nas camadas funerárias, e comumente, próximos aos 

sepultamentos, como por exemplo, no segmento 2.61 onde há dois bolsões de cinzas ao lado 

do sepultamento (X36 e X50). 

Por fim, verifica-se que a seção do locus 2 é recoberta pela camada de Terra Preta, que 

possivelmente deveria ocupar toda a área, mesmo nos locais onde atualmente já foi removida 

ou se encontra perturbada. Bem como no locus 1, nesta área foi possível encontrar estruturas 

funerárias aparentemente relacionadas à Terra Preta, como no caso do sepultamento 16 e 

estrutura 2.45.2. Entretanto, devido a perturbação presente nessa área fica difícil avaliar se 

elas foram produzidas como resultado de interferências diretas a partir do pacote terroso, ou 

se apenas estão localizadas na superfície do pacote conchífero. Apenas uma área 

concrecionada foi verificada na seção do locus 2 e se encontra em meio a Terra Preta, 

segmento 2.13. 
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Foto 18 – O pacote de Terra Preta que recobre o locus 2. 

 

Os padrões construtivos encontrados 

Observa-se enquanto padrão construtivo, também nesse locus, a associação entre as 

camadas funerárias, as estruturas funerárias e as de combustão presentes no pacote 

conchífero; também se manteve como padrão, a presença de estruturas funerárias no pacote 

terroso. Percebe-se nesta área a presença de buracos de estacas nas camadas funerárias 

freqüentemente localizados próximos aos sepultamentos, o que também configura um padrão 

já verificado no locus 1. As camadas não consideradas do tipo “funerárias”, mas que 

apresentam buracos de estacas, serão tratadas adiante no tópico “exceções”.  

As estruturas de combustão também estão relacionadas às camadas funerárias e aos 

sepultamentos, sempre próximas ou sobre eles. Nesta seção, muitas estruturas funerárias 

apresentam fogueiras exatamente sobre elas, como no caso do sep.14 (segmento 2.002), 

sep.11 (seg. 2.01), sep. 8 (seg. 2.04), sep. 16 (seg. 2.06) e sep.1 (seg. 2.61).  

Nesse locus, as camadas funerárias também apresentam-se relativamente aplainadas, 

ou levemente plano-convexas, somente em uma área restrita (entre 2.12 e 2.21) elas são mais 
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plano-côncavas. Tal morfologia tem configurado um padrão construtivo do sítio, pelo menos 

no que concerne a esta área “central” representada pelos loci 1 e 2. Também neste local, as 

camadas de coberturas presentes estão sempre dispostas sob e sobre as camadas funerárias, de 

modo que estas nunca se sobrepõem umas as outras. Este padrão já fora verificado para o 

locus 1. 

Existem relativamente menos lâminas nesta área do que na seção do locus 1. Porém, 

apesar de estarem em menor quantidade, elas obedecem o mesmo padrão observado naquela 

área, ou seja, nunca estão diretamente formadas sobre as camadas funerárias, e sim, sobre as 

camadas de cobertura e também sobre os montículos. Tal padrão pode ser visto nos 

montículos X.26 (seg. 2.67), M.9 (seg. 2.63), M.4 (seg. 2.58), entre outros. 

No locus 1 foi percebido que a maioria das camadas com matriz de conchas estavam 

principalmente relacionadas aos locais que continham mais estruturas funerárias. No locus 2 

esse padrão só ocorre na segunda e terceira parte da seção; na primeira parte, apesar da 

existência de grande quantidade de estruturas funerárias, as camadas de cobertura são 

formadas normalmente de matriz arenosa com conchas. Entretanto, apesar desse primeiro 

trecho comportar mais camadas de matriz de areia que de matriz conchífera, quase todos os 

montículos visíveis nessa seção (que ao que parece também tem relação estreita com os 

sepultamentos) também são formados predominantemente de conchas.  

Já entre os setores 2.55 e 2.75, percebe-se que praticamente todas as camadas 

funerárias são cobertas por camadas de matriz de conchas com areia cinza clara e algumas 

delas também têm camadas desse tipo como base. A única exceção é a camada funerária 

2.70.2 (seg. 2.67), em cuja base e topo estão presentes estratos de matriz de areia marrom com 

conchas. Porém, mesmo essa camada possui um pequeno bolsão de conchas como parte de 

sua cobertura. 

Outro padrão também encontrado nessa seção refere-se à formação dos montículos 

dentro da estratigrafia. No locus 1 já se percebia uma relação entre a estrutura funerária e o 

montículo, ou seja, os montículos presentes naquela seção pareciam estar relacionados ao 

sepultamento imediatamente “abaixo” dele. Nesta seção, um montículo em especial também 

sugere essa relação. Situado no seg. 2.01, o montículo X.48, recobre não uma, mas três 

estruturas funerárias, além de uma estrutura de combustão e parte de outra. Os demais 

montículos estão presentes, principalmente, na área com muitas perturbações na estratigrafia, 

não sendo possível fazer a mesma inferência com segurança.  Mas devemos atentar para o 
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fato de que, mesmo que a estrutura funerária não esteja visível no corte estratigráfico abaixo 

dos montículos, tornando mais complicada tal associação, nota-se que essas formações 

menores estão sempre assentadas sobre as camadas funerárias. Configura-se assim, mais um 

padrão construtivo verificado até o momento para essa área do sítio.  

Por fim, também no locus 2 a camada de concreção (única dessa seção) está na 

interface entre a camada orgânica do topo do sítio e a camada de matriz arenosa com conchas. 

Ou seja, a posição da camada concrecionada também se manteve como padrão no locus 2. 

 

Em resumo, os padrões construtivos verificados na seção do locus 2 são os seguintes: 

 

 As estruturas funerárias estão sempre presentes nas camadas compactadas compostas 

por muito material orgânico e ossos de peixes, alguns artefatos e poucas conchas. 

 Os buracos de estaca estão presentes nas camadas que contêm sepultamentos e 

parecem intrinsecamente relacionados a eles. 

 As estruturas de combustão estão sempre próximas às estruturas funerárias, e 

conseqüentemente sua maior freqüência é nas camadas funerárias. 

 As camadas funerárias são, em sua maioria, bastante aplainadas e quase não se 

“empilham” umas sobre as outras. 

 As camadas de cobertura estão sempre presentes na base de áreas funerárias e sobre as 

estruturas funerárias. 

 As lâminas raramente estão diretamente sobre as covas, e se localizam sobre as 

camadas de cobertura. 

 A camada concrecionada está localizada na interface entre uma camada de material 

orgânico (topo do sambaqui) e uma camada de cobertura, matriz arenosa com conchas. 

 Os montículos se relacionam às camadas funerárias, e conseqüentemente aos 

sepultamentos. A maior parte dos montículos compõe-se de estratos de matriz de 

conchas. 
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5.2  A base do sítio – locus 2 

 
Trincheira 15  

 Essa trincheira está localizada “dentro” do locus 2, ou seja, na parte interna da grande 

cratera formada pela atividade mineradora desse sambaqui. Ela se estende paralelamente a 

partir do setor 2.10 da seção do locus 2 em direção ao setor 2.40 desse mesmo locus, 

conforme observa-se na planta do sítio. Portanto as camadas estratigráficas evidenciadas com 

essa escavação são referentes à base da área minerada até a base do sambaqui, tendo-se, dessa 

forma documentadas, todas as camadas estratigráficas dessa área do sítio, da base ao topo. 

 

 
Foto 19 – A trincheira 15 
 

Nesta trincheira verificou-se a presença dos mesmos tipos de camadas já encontrados 

tanto no locus 1 como no locus 2, e sua seção comporta menos variações de tipos de estratos.  

As descrições dos tipos encontram-se no capítulo 4 e a descrição individual de cada camada 

na sua respectiva tabela em anexo. Esta seção é composta basicamente por estratos de 

cobertura amplos e extensos, algumas camadas funerárias, quatro estruturas funerárias e 

 98



apenas uma estrutura de combustão, além de alguns bolsões de ossos de peixes. A única 

estrutura de combustão presente nesse local (setor 21) está relacionada à camada funerária, e o 

mesmo ocorre com a maior parte dos bolsões de ossos de peixes (setor 2). 

A camada de base dessa seção, sobre a qual o sítio arqueológico se encontra assentado, 

corresponde à paleoduna. Sobre ela há uma grande extensa camada base arenosa bastante 

compactada, e somente a partir da formação dessa camada, que as camadas funerárias, os 

sepultamentos, as estruturas de combustão e as camadas de coberturas mais soltas foram 

construídas. Não existem nessa seção camadas funerárias construídas diretamente sobre a 

paleoduna, ou mesmo sepultamentos que tenham sido realizados na base do sítio. Os 

primeiros sepultamentos desse local só foram realizados depois que uma extensa e espessa 

camada havia sido construída. 

Os padrões construtivos até o momento verificados na seção do locus 1 e na do locus 2 

parecem servir também a essa seção que abrange as camadas mais antigas. Tal fato nos leva a 

crer que o padrão construtivo do sítio possa ter permanecido, de modo muito semelhante, ao 

longo dos anos de construção desse sambaqui. Nessa seção também observa-se a existência de 

camadas funerárias associadas a buracos de estacas, bolsões de ossos de peixes e estruturas de 

combustão. Tal associação tem se mostrado um padrão construtivo recorrente verificado em 

outras áreas do sítio.  
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Entretanto variações referentes aos tipos de estratos que compõem algumas das 

camadas funerárias dessa área podem ser percebidas. Apesar de serem vistas camadas 

funerárias típicas, como a 2.20.2 (seg. 19), a 2.15.1 (seg.16) e a 2.05.3 (seg. 2), por exemplo, 

os sepultamentos presentes nessa seção estão aparentemente relacionados a camadas formadas 

por tipos de materiais diferenciados. 

O sepultamento 29 parece ter origem em uma camada compactada de areia marrom 

com conchas (estrato 93, seg. 27) cuja composição é típica dos estratos de base, presente por 

toda a trincheira 15. Próxima a esta estrutura funerária verifica-se a presença de um bolsão de 

concha pura. A mesma situação ocorre com os sepultamentos 33 e 28 (segs. 2 e 3) que 

também foram formados a partir do estrato compactado de areia marrom com conchas, 

semelhante ao estrato que recobre o sepultamento 29. Já o sepultamento 31 (seg.18) embora 

muito próximo a duas camadas funerárias (2.15.1 e 2.20.2) parece ter origem no estrato 61, 

que possui marcas de estaca, mas não é formado pelo tipo de sedimento característico das 

camadas funerárias. A presença de buracos de estacas em camadas não funerárias já havia 

sido verificada em outras seções, como nos loci 1 e 2, mas não são constantes em todas as 

áreas.  

Entre os segmentos 1 e 3 dessa trincheira verifica-se a existência de uma camada 

funerária mais espessa (2.05.3) recoberta por uma ampla camada de matriz conchífera 

bastante compactada. Além dos buracos de estacas presentes, verifica-se a presença de um 

grande bolsão de ossos de peixes na base da camada, além de dois bolsões menores logo 

acima dela em meio ao estrato conchífero. Apesar de não evidente na seção, possivelmente 

este local deva conter uma ou mais estruturas funerárias caso siga o padrão que tem sido 

percebido nas seções dos loci 1 e 2. Entretanto a área não foi escavada de modo que tal 

suspeita pudesse ser investigada. 

Algumas camadas de conchas bastante compactadas estão presentes nessa seção, ao 

contrário das seções dos loci 1 e 2, nas quais as camadas de matriz de conchas eram sempre 

bastante soltas. A posição dessas camadas de conchas compactadas dentro da estratigrafia 

reforça a existência de um padrão construtivo verificado no locus 1, no qual percebeu-se que a 

maior parte das camadas com matriz de conchas estava sempre próximas as camadas 

funerárias, seja abaixo ou acima delas. Nessa seção nota-se que apenas as duas menores 

camadas de conchas compactadas não estão associadas a camadas funerárias, mas encontram-

se na base do sítio em meio a areia de duna (setor 7).  
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Neste local existem algumas camadas de sedimento argiloso, porém bem mais 

espessas e aplainadas que as camadas desse tipo presentes na seção do locus 1. Em duas áreas 

dessa seção os depósitos desse tipo aparecem entremeados por lâminas de ossos de peixes 

(vide segmentos 22 e 23). As lâminas presentes na estratigrafia dessa área, assim como nas 

demais seções “centrais” do sítio, freqüentemente estão posicionadas entre as camadas de 

cobertura e não diretamente sobre as camadas ou estruturas funerárias, ao contrário dos 

bolsões que normalmente encontram-se muito próximos dos sepultamentos. 

 

Os padrões construtivos da Trincheira 15 (locus 2): 

 As camadas funerárias são compostas por muito material orgânico e ossos de peixes, 

poucas conchas e são bastante compactas. Entretanto nessa seção há sepultamentos 

que foram realizados em estratos com materiais não típicos dos que compõem a 

camada funerária. 

 Os buracos de estaca estão presentes nas camadas que contêm sepultamentos e 

parecem intrinsecamente relacionados a eles. Apenas uma exceção foi verificada no 

caso do estrato 61 que também contém marcas de estacas. 

 A estrutura de combustão está sempre relacionada à camada funerária. 

 As camadas funerárias são, em sua maioria, bastante aplainadas e quase não se 

“empilham” umas sobre as outras. 

 As camadas de cobertura estão sempre presentes na base de áreas funerárias e sobre as 

estruturas funerárias. São compostas basicamente por conchas e areia e nesta área 

apresentam-se um pouco compactadas. 

 As lâminas raramente estão diretamente sobre as estruturas funerárias, e se localizam 

sobre as camadas de cobertura. 

 Os bolsões estão freqüentemente próximos ou sobre os sepultamentos. Nesta seção 

duas lâminas de ossos de peixes estão próximas a uma estrutura de combustão, 

normalmente localizada ao lado ou sobre os sepultamentos. 

 As camadas com matriz de conchas parecem ter sido preferencialmente construídas 

próximas às camadas funerárias, seja acima ou abaixo dessas. 
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Trincheira 16  

Essa trincheira também está na base da área minerada do locus 2, ou seja, dentro da 

grande cratera, e é perpendicular à Trincheira 15 (vide planta do sítio). Nela estão presentes 

basicamente os mesmos tipos de camadas encontradas na T15, por serem uma perpendicular a 

outra, a estratigrafia verificada em ambas é bastante semelhante. Bem como ocorre na T.15, 

nesta trincheira também se observa a presença da paleoduna, base do sambaqui, seguida de 

uma espessa camada compactada de areia marrom com conchas. Também nesta seção 

verifica-se que somente a partir da formação dessa camada é que as demais camadas, 

estruturas funerárias e lâminas foram formadas.  

 

 

Foto 20 – A intersecção entre a T15 e T16. 

 

Percebe-se ainda a presença de apenas uma camada funerária, com muitos buracos de 

estacas, mas as estruturas funerárias não estão visíveis. No entanto duas pequenas estruturas 

de combustão e um pequeno bolsão de areia queimada estão associados a ela. Observa-se que 

anterior a formação da camada funerária há uma lâmina de ossos de peixes mais extensa e 

espessa do que as lâminas desse tipo encontradas até agora, depositada sobre uma grande 
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camada de conchas bastante compactada. Nota-se então uma exceção em relação ao padrão 

construtivo verificado até o momento em que as lâminas sejam de ossos de peixes, cinzas, ou 

outros, normalmente não se posicionam diretamente sobre as áreas funerárias ou abaixo delas. 

Já os bolsões de ossos de peixes ou cinzas são encontrados sempre próximos às estruturas 

funerárias ou às camadas que as comportam. Como nessa seção não é possível ver a extensão 

dessa lâmina que adentra para uma área não escavada, não é possível determinar sua 

abrangência e se a posição dessa lâmina em relação à camada funerária permanece. Mas já 

parece claro que não se trata de um simples bolsão de ossos de peixes, que seria bem mais 

restrito, mesmo sendo espesso. 

Verifica-se também que a única camada de conchas dessa seção encontra-se muito 

próxima à camada funerária. Bastante compactada, ela se apresenta de forma tabular, bem 

como a camada funerária logo acima dela. Esse tipo de morfologia das camadas próximas às 

áreas funerárias já havia sido observado tanto na seção do locus 1, quanto na do locus 2. 

Sobre a camada funerária há um estrato de cobertura composto por areia compactada com 

conchas, mesmo tipo verificado próximo à base da paleoduna, e também encontrado na 

trincheira 15. A esse estrato seguem outros menores e mais inclinados formados por 

sedimento argiloso e por uma camada de areia cinza claro com conchas respectivamente.  
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Este segundo estrato é de um tipo bastante recorrente na seção do locus 2 (área acima 

dessa trincheira). 

 

Padrões construtivos verificados na T16: 

 Os buracos de estaca estão presentes nas camadas funerárias e parecem 

intrinsecamente relacionados a elas. 

 As estruturas de combustão estão sempre relacionadas às camadas funerárias. 

 As camadas funerárias são, em sua maioria, bastante aplainadas e quase não se 

“empilham” umas sobre as outras. 

 As camadas de cobertura estão sempre presentes na base de áreas funerárias e sobre as 

estruturas funerárias. 

 As áreas funerárias não são construídas diretamente sobre a paleoduna, e sim depois 

de formada uma camada base do sambaqui, composta por elementos típicos das 

camadas de cobertura. 

 As camadas com matriz de conchas parecem ter sido preferencialmente construídas 

próximas às camadas funerárias, seja acima ou abaixo dessas.  
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A base do sítio – locus 1  

 

Na base da área minerada do locus 1 foram abertas duas trincheiras perpendiculares 

entre si, do mesmo modo que fora realizado no locus 2 (vide planta do sítio). As quatro 

trincheiras que abarcam as camadas basais do sambaqui serão apresentadas a seguir. 

 

Trincheira 19  

Essa trincheira foi aberta a partir do setor 1.05 do locus 1 em direção a parte central da 

grande cratera formada pela mineração. Ela possui 14 metros de extensão e une-se à trincheira 

17. A camada superficial dessa trincheira encontra-se bastante perturbada, é formada por 

sedimento proveniente da limpeza da seção do locus 1 e por um sedimento marrom formado 

pela decomposição de material orgânico, depositado no solo ao longo dos anos desde o 

abandono da mineração do sambaqui. 

 

 

Foto 21 – A trincheira 19. 
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Nessa trincheira, bem como na T17, observou-se a presença de um tipo de estrato não 

definido anteriormente, formado por conchas inteiras e fragmentadas misturadas a um 

sedimento arenoso marrom claro bastante solto. Além desse novo tipo, foi verificada a 

presença de camadas formadas pelos seguintes tipos: base de areia pura (paleoduna), camada 

de areia marrom com conchas, camada de areia marrom com ossos de peixes, além de uma 

camada funerária, estrutura funerária e uma fina camada de conchas compactadas misturadas 

com areia. 

O padrão construtivo dessa área tem se mostrado bastante semelhante ao encontrado 

na parte superior de locus 1, já descrito anteriormente. Percebe-se que sobre a areia de duna, 

as camadas de cobertura são construídas de maneira alongada e espessa, assentadas umas 

sobre as outras acompanhando a declividade original do terreno. Apesar de nessa área haver 

uma preponderância de estratos com matrizes de areia marrom, as camadas de conchas 

também estão presentes, todas sempre soltas, havendo apenas uma camada bastante fina 

formada de conchas compactadas.  

Nos setores 1.15 e 1.10 verifica-se a presença de uma camada funerária com buracos 

de estacas, mas sem que haja alguma estrutura funerária ou de combustão à mostra na seção. 

Entretanto a grande quantidade de marcas de estacas associadas à presença de um  
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bolsão de areia queimada no local sugere a possibilidade de haver, pelo menos, uma estrutura 

funerária presente naquela área. Na extremidade da seção (setor 1.15) observa-se parte de uma 

camada funerária na qual é possível evidenciar claramente a presença de uma estrutura 

funerária. Devido ao fato dessa estrutura se localizar praticamente no limite da trincheira, não 

é possível saber se associada a ela encontram-se estruturas de combustão ou bolsões de ossos 

de peixes ou de conchas puras. 

A única lâmina presente nessa seção encontra-se depositada sobre a camada de areia 

pura, e no desenho está representa sem cor porque não foi possível encontrar qualquer tipo de 

descrição referente a sua composição. É interessante notar nessa seção que a camada funerária 

mais antiga (localizada no nível mais profundo), está construída sobre uma camada de 

cobertura e não diretamente sobre a duna, bem como ocorre nas demais áreas basais 

verificadas. 

 Constata-se que a camada funerária desta seção também possui um formato tabular, 

bem como a camada de cobertura sobre a qual se encontra assentada. Tal situação nos leva a 

considerar a possibilidade de que em pelo menos algumas áreas do sítio estivesse havendo um 

aplainamento intencional das camadas pré-sepultamentos, e uma espécie de preparo das áreas 

destinadas aos enterramentos. Já havia sido notado nas demais seções do sítio analisadas até 

então, que a maior parte das camadas funerárias encontra-se aplainada, e normalmente não 

acompanha o formato monticular de grande parte das camadas de cobertura e de pequenos 

montículos dentro da estratigrafia desse sambaqui. Isso se deve principalmente ao fato de que 

as camadas de cobertura localizadas imediatamente abaixo das camadas funerárias também 

são relativamente aplainadas, o que poderia indicar uma escolha intencional do local de 

sepultamentos e um preparo pré-inaugurativo dessas áreas.  

Nessa seção verifica-se que, pelo menos as camadas funerárias à mostra não estão 

próximas às camadas de conchas existentes na estratigrafia. Conforme dito anteriormente, 

como a camada funerária mais recente (parte superior da seção) está próxima da extremidade 

do desenho, em área bastante perturbada, não é possível afirmar que não houvesse camadas de 

conchas nas proximidades. Porém, em relação à camada funerária mais antiga, fica claro que 

o estrato sobre a qual foi construída possui matriz de areia marrom, apesar de também conter 

conchas. Nota-se que entre as camadas funerárias há uma espessa camada com grande 

concentração de ossos de peixes.  
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Padrões construtivos verificados na T 19 

 A estrutura funerária está presente na camada com muito material orgânico e ossos de 

peixes e poucas conchas.  

 Os buracos de estaca estão presentes nas camadas funerárias, que contêm 

sepultamentos e parecem intrinsecamente relacionados a eles. 

 As camadas funerárias são, em sua maioria, bastante aplainadas e quase não se 

“empilham” umas sobre as outras. 

 As camadas de cobertura estão sempre presentes na base de áreas funerárias e sobre as 

estruturas funerárias. 

 As lâminas raramente estão diretamente sobre as estruturas funerárias, e se localizam 

sobre as camadas de cobertura. 

 As áreas funerárias não são construídas diretamente sobre a paleoduna, e sim depois 

de formada uma camada base do sambaqui, composta por elementos típicos das 

camadas de cobertura. 
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Trincheira 17 

Essa trincheira possui 6m de extensão e parte da seção do locus 1 em direção ao centro 

da cratera. Nesse local ela se cruza com a T19, de forma que, o desenho dessa trincheira não 

tem conexão contínua com a estratigrafia daquela trincheira, havendo entre as duas um 

intervalo de 1m (referente exatamente à largura da T19 que foi escada na perpendicular).  

 

 
Foto 22 – A trincheira 17 
 

Apesar desse intervalo entre as trincheiras, a estratigrafia de ambas é bastante 

parecida. A profundidade em que foi escavada a trincheira 17 não atingiu a camada de areia 

pura, base do sítio, o estrato mais profundo evidente nessa seção é formado por um tipo de 

camada de matriz arenosa marrom com conchas. Nota que a numeração de alguns estratos 

dessa seção é a mesma da outra trincheira, pois corresponde exatamente aos mesmos estratos. 

Neste sentido, a manutenção da numeração reforça a idéia de continuidade estratigráfica.  

Nessa seção há um maior número de camadas funerárias, porém elas são mais finas 

que as encontradas na T19 e estão presentes em todo o corte entremeadas por estratos de 

cobertura. Na porção mais baixa do desenho verifica-se a presença de uma lâmina de conchas 
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bem alongada e outra menor, ambas entremeadas por camadas de cobertura de base arenosa 

com conchas. Sobre esses estratos encontram-se camadas de cobertura de matriz conchífera 

permeando camadas aparentemente funerárias. Essas camadas funerárias apresentam-se de 

forma bem fina (quase que como uma lâmina), entretanto contém buracos de estacas. Sobre os 

estratos conchíferos encontram-se uma série de finas camadas escuras, aparentemente também 

se trata de camadas funerárias, intercaladas por estratos de cobertura compostos de areia cinza 

claro com conchas. 

Nota-se que na porção inferior da seção onde não há camadas com grandes 

quantidades de carvão ou matéria orgânica, apenas conchas, as camadas de cobertura 

apresentam coloração marrom. Já na porção superior onde há grande quantidade de camadas 

funerárias, ricas em matéria orgânica e carvão, as camadas de coberturas possuem coloração 

acinzentada. Não foi possível verificar nessa área a presença de estruturas funerárias e de 

combustão, e algumas lâminas (no desenho apresentadas na cor branca) não possuíam 

descrição. O estrato 1 é uma camada que apresenta perturbação, por isso não é possível saber 

ao certo ao qual tipo ela pertence, optou-se por deixá-la em branco. 

 

 

Padrões construtivos verificados na T. 17 

 Os buracos de estaca estão presentes nas camadas funerárias, que contêm 

sepultamentos e parecem intrinsecamente relacionados a eles. 

 As camadas funerárias são, em sua maioria, bastante aplainadas e quase não se 

“empilham” umas sobre as outras. 

 As camadas de cobertura estão sempre presentes na base de áreas funerárias e sobre as 

estruturas funerárias. 

As lâminas se localizam sobre as camadas de cobertura. 
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5.3  Área oeste do sítio 

 

O locus 4  

O locus 4 fica na extremidade sudoeste da estrada, no lado mais afetado pela 

mineração. Pouco sobrou do sambaqui naquele local, sendo possível apenas encontrar 

algumas pequenas seções que preservaram a estratigrafia original. Em uma dessas seções 

preservadas foi realizada a limpeza para desenho da estratigrafia, mas nada foi escavado e 

nem o corte já existente foi ampliado. A seção possui 5 metros de extensão por quase 3 m de 

altura máxima e não atinge a base do sítio.  

Essa seção comporta uma grande quantidade de camadas de matriz conchífera, 

misturadas a diferentes tonalidades de areia. As primeiras quatro camadas são formadas por 

estratos de matriz de conchas, todas bastante soltas e a quinta camada é formada por um tipo 

de sedimento argiloso, rico em material orgânico. Abaixo dele há uma camada relativamente 

espessa de conchas puras. O estrato 7 é formado por uma matriz arenosa, com conchas e é 

bastante compactado, uma camada similar a esta está presente em uma grande área do centro 

do locus 2, T15, na base do sítio. 

A camada da porção inferior dessa seção é formada por uma grande quantidade de cinzas, 

segundo a descrição encontrada na ficha de campo correspondente a esse locus. No entanto é 

possível que se trate de uma camada funerária, não apenas de cinzas, uma vez que não foi vista até 

o momento nenhuma camada de cinzas com espessura tão grande quanto essa. Além disso, a sua 

forma relativamente plana remete a uma característica típica das camadas que contém 

sepultamentos. Por outro lado, poderia tratar-se de uma camada escura, como as que têm sido 

encontradas sobre o pacote da paleoduna. Tais camadas poderiam ter resultado de uma ocupação 

no local imediatamente anterior ao início da construção do sambaqui. É possível ainda, que essa 

camada acinzentada seja parte do sedimento encontrado na área alagadiça envoltória ao sambaqui, 

formado por grande quantidade de material orgânico. Pode ser que nessa área o sambaqui não 

estivesse apoiado sobre a paleoduna, e sim, sobre a área mais charcosa e poderia, assim como foi 

visto em outras trincheiras do sítio, formar a base sobre a qual o sambaqui seria construído. 

Entretanto, para que tal dúvida fosse sanada, seria necessária uma escavação nessa área, ou pelo 

menos um aprofundamento do corte do locus 4, medida que não foi tomada devido ao foco das 

escavações estarem centrados na documentação e limpeza dos loci 1e 2. 
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Existe a possibilidade de que a área localizada a sudoeste da estrada tenha sido 

preferida para mineração devido a grande quantidade de camadas de conchas existente 

naquele local. A estratigrafia dessa seção mostra que essa suposição pode ser plausível, pois 

das oito camadas desse corte, seis são estratos de matriz de conchas bastante soltas. Outra 

possibilidade é de que a mineração poderia ter sido maior nesse local, pelo fato de haver, na 

outra extremidade da estrada, extensas áreas do sambaqui cobertas com pacotes espessos de 

Terra Preta. Entretanto, pelo fato da área sudoeste do sambaqui estar praticamente toda 

minerada, principalmente os pacotes superiores da estratigrafia, torna-se difícil descobrir se 

essa área também continha o pacote terroso.   

Verifica-se nessa seção a existência de duas estruturas funerárias localizadas em meio 

a um estrato de cobertura, fora de uma camada funerária propriamente dita, o que configura 

uma exceção ao padrão de sepultamentos encontrado até o momento. Tal característica 

poderia representar um padrão diferenciado de enterramentos, ocorrido em local e tempo 

distintos dentro de um mesmo sambaqui. A investigação dessa possibilidade poderia ser 

levada a cabo mediante a evidenciação de mais seções estratigráficas no locus 4, de modo que 

se verificasse aonde estão posicionadas as demais estruturas funerárias naquele local.  

Apesar de haver algumas diferenças estratigráficas próprias dessa seção, verificou-se 

como padrão construtivo também no locus 4, a existência de estratos de cobertura amplos e 

espessos com morfologia plano-convexa ou levemente inclinada. Outras características não 

puderam ser verificadas nessa seção devido a ausência de camadas funerárias, estruturas de 

combustão, buracos de estacas e lâminas. 
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5.4  Área norte do sítio 

 

Trincheira 4 

Esta trincheira está localizada na porção norte do sambaqui Jabuticabeira II, com cerca 

de 16 m de comprimento com uma altura máxima de 2 m, revela a organização estratigráfica 

da borda do sítio. A maior parte das camadas é formada pelo estrato de cobertura de matriz 

conchífera com areia cinza claro, intercalando algumas camadas funerárias além de camadas 

finas de um sedimento argiloso com grande quantidade de material orgânico, e também 

lâminas de areia queimada. Percebe-se a presença de algumas camadas funerárias, porém sem 

estruturas funerárias ou de combustão visíveis. 

Verifica-se também nessa seção, que as camadas funerárias não se sobrepõem umas as 

outras. Alguns bolsões de ossos de peixes e de conchas puras estão presentes na estratigrafia, 

além de uma fina lâmina de conchas com areia cinza escura. A maior parte dos bolsões de 

ossos de peixes está sobre as camadas funerárias, repetindo o padrão já verificado para demais 

áreas do sítio. 

A paleoduna sobre a qual o sambaqui se encontra assentado, já pode ser vista nessa 

trincheira, o que revela claramente que as bordas do sambaqui são bem menos espessas que a 

área central, resultado de sua construção em formato plano-convexo. Apesar disso, o padrão 

construtivo é bastante semelhante ao verificado nas áreas centrais do sambaqui, com presença 

de camadas funerárias associadas a lâminas ou bolsões de conchas puras, ossos de peixes, 

areia queimada, entre outros, entremeadas por espessos estratos conchíferos. Ao contrário do 

que ocorre com a extremidade sudeste do sítio, cujo pacote conchífero é recoberto por um 

espesso pacote terroso, nesta trincheira não se percebe a presença da camada de Terra Preta. 

As duas primeiras camadas dessa seção apresentam perturbação, por isso não foram 

caracterizadas dentro dos tipos de estratos estabelecidos para esse sítio.  

Nessa trincheira verifica-se que anteriormente a construção de uma camada espessa 

de cobertura, a partir da qual foram realizadas as atividades funerárias, camadas finas de 

sedimento com bastante matéria orgânica estão presentes sobre a paleoduna. Tal evidência 

sugere a presença de ocupação humana e atividades anteriores à formação do mound 

naquela área. 
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Os padrões construtivos verificados para a área norte do sítio, na T4 são os seguintes: 

 Os buracos de estaca estão presentes nas camadas funerárias. 

 As camadas funerárias são, em sua maioria, bastante aplainadas e quase não se 

“empilham” umas sobre as outras. 

 As camadas de cobertura estão sempre presentes na base de áreas funerárias e sobre as 

estruturas funerárias. 

 As camadas com matriz de conchas parecem ter sido preferencialmente construídas 

próximas às camadas funerárias, seja acima ou abaixo dessas.  

 As áreas funerárias não são construídas diretamente sobre a paleoduna, e sim depois 

de formada uma camada base do sambaqui, composta por elementos típicos das 

camadas de cobertura. 
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5.5  Área leste do sítio – O locus 5  

 

Seção do locus 5.5 

A seção do locus 5.5 fica numa área intermediária entre o centro do sambaqui (loci 1 e 

2) e a extremidade leste do sítio, com grande quantidade de Terra Preta. Bem como nos loci 1 

e 2, foi aproveitado um corte feito pela atividade mineradora para que fosse exposta a 

estratigrafia interna do sítio. A seção desse locus possui 10 m de comprimento por 3 m de 

altura. 

A estratigrafia encontrada nessa área mescla padrões construtivos da área central com 

a peculiar modificação causada pelo acúmulo da Terra Preta e a posterior formação da 

camada concrecionada. A camada superior da seção é a Terra Preta, com uma espessura 

considerável já nesta área, vai se tornando ainda mais espessa em direção sudeste do sítio. 

Bem como foi visto em algumas área o locus 1 e do locus 2, o pacote terroso dessa seção 

também comporta estruturas funerárias, além de grande quantidade de ossos de peixes e 

algumas conchas. Apesar de localizar-se em meio ao estrato concrecionado, a estrutura 

funerária foi formada a partir do pacote terroso, da mesma forma ocorre em outras áreas do 

sambaqui. Abaixo do pacote terroso existe uma ampla e também espessa camada 

concrecionada, entremeada por uma série de lâminas de cinzas. Neste locus esta camada tem 

se mostrado muito mais ampla e grossa do que na área central do sítio, acompanhando o 

também aumento do depósito de Terra Preta. 

 

A estratigrafia do pacote conchífero dessa seção obedece a um padrão de construção 

verificado até o momento em outras áreas do sítio, que inclui a formação de amplas camadas 

de conchas misturadas com areia entremeando as camadas funerárias. Os estratos de cobertura 

de matriz conchífera com areia cinza claro (número 7) recobrem uma ampla camada funerária 

e são permeados por grande quantidade de lâminas de ossos de peixes e de conchas puras. 

A camada funerária está assentada sobre um estrato com maior quantidade de material 

orgânico. Apesar de pouco freqüente nos locus 1 e 2, esse tipo de estrato foi verificado em 

outras áreas do sítio, variando bastante em espessura mas se mostrando sempre bastante 

amplo. O estrato 12 não possui caracterização, pois não foram encontradas informações sobre 

sua composição em nenhuma ficha de descrição estratigráfica ou no  
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próprio desenho da seção, ficando impossível saber de que tipo de material é formado. No entanto, 

nota-se que ele forma um pequeno montículo sobre parte da camada funerária, na qual não é possível 

visualizar sepultamentos, mas há um grande bolsão de ossos de peixes bem próximo a base desse 

montículo. Tal evidência sugere que próximo a ele deva haver uma ou mais estruturas funerárias.  

Sobre o montículo existe uma série de lâminas de conchas puras e sobre elas há uma 

extensa lâmina que recobre todas as lâminas menores, a qual não se tem informação de sua 

composição. No entanto, tanto essas lâminas menores de conchas puras, quanto essa lâmina 

maior, parecem ter relação direta com a formação monticular anterior a elas e o mesmo pode 

estar ocorrendo em relação às lâminas de ossos de peixes. A associação entre a prática 

funerária e a formação de montículos de estratos de cobertura e lâminas, bolsões e estruturas 

funerárias, já fora notada verificada em outras seções do sítio. A composição de algumas 

lâminas presentes entre os estratos 9, 10 e 11 também não pôde ser identificada. 
 

Os padrões construtivos verificados para a seção do locus 5.5 são os seguintes: 

 Os buracos de estaca estão presentes nas camadas funerárias. 

 As camadas funerárias são, em sua maioria, bastante aplainadas e quase não se 

“empilham” umas sobre as outras. 

 As camadas de cobertura estão sempre presentes na base de áreas funerárias e/ou sobre 

as estruturas funerárias. 

 As lâminas se localizam sobre as camadas de cobertura. 

 As camadas com matriz de conchas parecem ter sido preferencialmente construídas 

próximas às camadas funerárias, seja acima ou abaixo dessas.  

 Os estratos de cobertura se caracterizam por serem bastante amplos e espessos, 

seguindo uma morfologia plano-convexa ou levemente inclinado.  

 A camada de Terra Preta também possui estruturas funerárias que invadem a parte 

clara do sambaqui 

 As camadas concrecionadas se formam entre camadas de matriz conchífera e a 

camada de terra preta, portanto se restringem às áreas superficiais do sambaqui. 

 Um pequeno montículo recobre parte da camada funerária, mas nessa área não são 

visualizados sepultamentos em sua base apesar da presença de um bolsão de ossos de 

peixes que normalmente está associado aos enterramentos. 

 As lâminas e bolsões normalmente estão próximos aos sepultamentos ou às camadas funerárias. 
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Trincheira 13 

 

A trincheira 13 está localizada também no locus 5, na porção sudeste do sambaqui. Ao 

contrário das demais trincheiras nas quais as camadas basais do sambaqui estavam assentadas 

sobre a paleoduna, nesta área, o sítio está formado sobre um concheiro natural, cujo contato 

com o sambaqui é visível na seção. 

Justamente sobre esse concheiro natural foi registrada a presença de algumas lâminas 

de sedimento escuro, de difícil caracterização devido ao fato das informações a respeito de 

sua composição serem vagas. Estas lâminas foram formadas anteriormente à construção do 

sítio e comportam conchas fragmentadas, pedaços de carvão e grande quantidade de ossos de 

peixes e material orgânico. Evidências de ocupação na área antes da formação do sambaqui já 

tinham sido verificadas em outras trincheiras. As datações da lâmina inferior e superior 

poderão ajudar na compreensão da ocupação e atividades ocorridas no local anteriores a 

formação do sambaqui (vide capítulo 7). 

 

 
Foto 23 –A trincheira 13.  
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Acima do lençol conchífero natural verifica-se a presença de dois espessos estratos de 

cobertura de um mesmo tipo “matriz de areia marrom com conchas”. Sobre esses dois estratos 

encontram-se alguns estratos de matriz conchífera com areia marrom, entremeando camadas 

funerárias. Nessa área, além das camadas funerárias com seus respectivos buracos de estacas, 

verifica-se a presença de uma estrutura funerária acompanhada de um bolsão de conchas 

puras. Esta estrutura é a única dessa seção. 

O estrato de número 2 é composto por camadas de conchas com areia cinza claro. 

Nelas pode ser verificada a existência de algumas lâminas que não puderam ser caracterizadas 

devido à ausência de informações no que concerne à composição de cada uma. A camada 

superior da seção caracteriza-se por um espesso pacote terroso, típico da área sudeste do sítio. 
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Os padrões construtivos verificados para a T13 são os seguintes: 

 Os buracos de estaca estão presentes nas camadas funerárias. 

 As camadas funerárias são, em sua maioria, bastante aplainadas e quase não se 

“empilham” umas sobre as outras. 

 As camadas de cobertura estão sempre presentes na base de áreas funerárias e/ou sobre 

as estruturas funerárias. 

 As lâminas se localizam sobre as camadas de cobertura (com exceção das lâminas 

formadas anteriormente a construção do sítio). 

 As camadas com matriz de conchas parecem ter sido preferencialmente construídas 

próximas às camadas funerárias, seja acima ou abaixo dessas.  

 Os estratos de cobertura se caracterizam por serem bastante amplos e espessos, 

seguindo uma morfologia plano-convexa ou levemente inclinado.  

 As lâminas e bolsões normalmente estão próximos aos sepultamentos ou às camadas 

funerárias. 

 As áreas funerárias não são construídas diretamente sobre a paleoduna, ou neste caso, 

sobre o concheiro natural, e sim depois de formada uma camada base do sambaqui, 

composta por elementos típicos das camadas de cobertura. 
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5.6 - Área sudeste do sítio – O locus 3 

 

Trincheira 11 

Análises preliminares sobre a estratigrafia do sambaqui Jabuticabeira II revela ao 

observador dois pacotes diferentes de deposição no sítio, um pacote “claro”, assim 

denominado devido a grande quantidade de conchas dos estratos que lhe conferem uma 

coloração esbranquiçada e um pacote “escuro” formado por um tipo de sedimento rico em 

material orgânico, o que lhe confere uma coloração escura. O pacote claro, ou conchífero 

ocupa toda a área do sambaqui, está presente em toda base do sítio, variando em altura de 

locus pra locus. Já o pacote escuro ou terroso, composto pela denominada “Terra Preta”, 

encontra-se assentado sobre o pacote claro, e está presente principalmente na área sudeste do 

sambaqui, nos locus 3, 6 e 5.  

Devido a necessidade de se compreender os processos construtivos envolvidos na 

formação do sambaqui na área da Terra Preta, em 1997 primeiro ano de atividade do projeto 

“Sambaquis e Paisagem”, foi aberta uma trincheira (T10) no locus 3. Medindo 4 metros de 

comprimento, essa trincheira teve as duas seções documentadas, denominadas Perfil Norte e 

Perfil Sul. No entanto, como a documentação dessa trincheira fora feita em momento de 

pouca luz e em período de muita chuva em campo, com solos encharcados, as definições de 

camadas ficaram prejudicadas. 

Com a retomada dos trabalhos de campo em 2003, a trincheira 10 foi novamente 

aberta e redesenhada, numa época de pouca chuva e maior luminosidade. O resultado foi o 

desenho da mesma seção completamente distinto do primeiro. Entretanto, a parte superior da 

estratigrafia, mostrou-se comprometida por uma grande quantidade de intrusões de materiais 

construtivos recentes e lixo doméstico. O que antes fora retratado como um grande pacote 

homogêneo de Terra Preta, agora era visto como uma área com pacotes distintos perturbados 

pela atividade humana recente, sendo então descartados na análise de formação do sítio. 

Na tentativa de se compreender a estratigrafia e os processos formativos que 

resultaram na formação da Terra Preta, optou-se então pela utilização do desenho da seção da 

trincheira 11 reaberta durante a etapa de campo de maio de 2006. O desenho da seção dessa 

trincheira comporta informações a respeito da variabilidade composicional dos  
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estratos e da identificação e posicionamento das estruturas funerárias, bem como bolsões de 

cinzas, ossos de peixes, estruturas de combustão e as lâminas de conchas. 

A documentação dessa área permitiu uma definição mais clara da composição dos 

estratos, revelando que o pacote terroso não é homogêneo ou formado pelo acúmulo de 

sedimento de um só tipo, mas comporta uma variabilidade em termos composicionais. Apesar 

de todos os estratos possuírem uma mesma matriz de Terra Preta, alguns componentes do 

sedimento aparecem em maior ou menor quantidade, e por conseqüência há uma variação não 

apenas na cor como na consistência dos estratos. Verifica-se, portanto a existência de novos 

tipos de camada, além da tradicional “terra preta”, há também o “estrato de terra preta com 

muitos ossos de peixes”, de “terra preta com cinzas” e o de “terra marrom”. Além disso, 

percebe-se que os estratos não são tão espessos como parecem a primeira vista, possuindo 

variações de espessura bastante significativas. Assim como no pacote de concha, os estratos 

presentes na Terra Preta, de um modo geral são bastante alongados e possuem também uma 

forma predominantemente tabular ou plano-convexa. 

Nesta área, a estratigrafia segue o padrão construtivo verificado no pacote conchífero 

do sambaqui, ou seja, estratos diferentes se empilham um sobre os outros, formando pequenos 

montículos dentro da estratigrafia. No desenho da seção percebe-se a presença de dois 

montículos, ambos na parte inferior, formados por diferentes tipos de estratos. No pacote 

conchífero os montículos são mais bem definidos, mesmo porque, o tipo de material do qual 

eles são formados geram construções mais volumosas e mais destacadas dentro da 

estratigrafia. 

A parte superior da seção da T11 mostra-se diferenciada do padrão encontrado na 

parte inferior. Nela, os estratos presentes são mais espessos e alongados, formados 

principalmente por dois tipos de estratos: “terra preta” e “terra preta com ossos de peixes”. 

Outra diferença observada na parte superior está relacionada à própria organização das 

camadas, pois nesse local elas são mais tabulares, diferentemente das camadas em formato 

plano-convexo presentes na porção inferior da seção. Como essa trincheira não atinge a base 

da Terra Preta ainda não é possível saber se a porção basal também mantém o padrão de 

construção em camadas mais estreitas sobrepostas em forma de montículos. Nesse caso, a 

diferenciação estratigráfica da parte superior dessa área poderia evidenciar o início de uma 

alteração no padrão de construção, que ainda necessitaria ser observado em outras áreas do 

sambaqui. 
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Apesar de nessa seção não ser possível perceber camadas funerárias, como concebida 

para o pacote de conchas, verifica-se a permanência da associação entre elementos próprios 

dela, tais como estruturas de combustão e as estruturas funerárias e os bolsões de ossos de 

peixes. A maior parte das estruturas de combustão dessa área está próxima aos sepultamentos, 

e o mesmo se dá em relação aos ossos de peixes em concentração.  

Em relação a ordenação e posicionamento das camadas de concha pura dessa seção, 

verifica-se que mesmo havendo uma redução drástica na quantidade de concha utilizada como 

material construtivo nessa área, os dois maiores estratos de conchas existentes estão próximos 

às estruturas funerárias. Outras duas lâminas de conchas são encontradas compondo a 

formação de um dos pequenos mounds. Tal associação entre uma maior concentração de 

conchas e a proximidade das sepulturas já havia sido observada na área conchífera do sítio, 

mas o fato deste padrão se manter na área de Terra Preta, onde está clara a mudança no 

material utilizado na construção do sambaqui, é ainda mais significativo, pois reforça a 

hipótese do material conchífero possuir um significado simbólico importante para este grupo. 

Mesmo não constituindo o material predominantemente utilizado para a formação do sítio 

nesse momento, manteve assim mesmo sua relação estreita e cada vez mais clara e direta com 

as atividades funerárias. 

Por fim, nota-se que as cinco estruturas funerárias visualizáveis nessa seção não 

possuem um formato semicircular como as representadas nas seções dos demais locus e 

trincheiras, mostrando-se no desenho mais alongadas e estreitas. Durante as escavações no 

sítio Jabuticabeira II, pude perceber que na realidade as estruturas funerárias são bem mais 

rasas (como as visualizadas nessa seção), do que as representações dos desenhos das seções 

dos loci 1 e 2 sugerem. Nos desenhos daqueles loci elas parecem bem mais profundas do que 

são na realidade. No entanto, devido a grande quantidade de material gráfico que é usado 

nesta dissertação, torna-se inviável a realização de uma nova limpeza, reavaliação das seções 

e re-elaboração dos desenhos de todas as áreas do sítio para que fossem efetuados as 

correções e ajustes no material.  
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Foto 24 – A trincheira 11 
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Concreções 

A observação dos desenhos das seções produzidas para este trabalho até o momento 

tem mostrado uma relação direta entre a camada de Terra Preta e a camada concrecionada. 

Nos loci onde a camada concrecionada está presente, ela se encontra posicionada 

predominantemente no contato do pacote terroso com o pacote conchífero. Um processo 

diferenciado de formação das concreções ocorre dentro do pacote terroso, como o que vemos 

na trincheira 11, cujo estrato 56 é formado principalmente por uma matriz de Terra Preta com 

cinzas e grânulos de concreção. É necessária ainda a realização de análises sedimentológicas 

mais detalhadas, mas já é possível perceber que o processo pós-deposicional que gera esse 

tipo de alteração no estrato é mais significativo quando o pacote conchífero e o pacote de 

Terra Preta são amplos espessos e estão em contato.  

 

 
Foto 25 – A camada concrecionada.  

 

Nota-se ainda que a formação da concreção parece resultar diretamente de um 

processo físico-químico entre a camada de Terra Preta e as camadas de conchas, e não sendo 

encontrada no contato entre os demais tipos de estratos. Por exemplo, camadas funerárias e 
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argilosas (também com grande concentração de material orgânico) estão em contato direto 

com camadas com grande quantidade de conchas sem que se perceba a formação de 

concreções entre elas. O estudo da formação das camadas concrecionadas necessita de um 

aprofundamento maior, incluindo análises detalhadas de composições e processos pós-

deposicionais não abordadas pelo presente trabalho20. 

                                                 
20 O mestrado que vem sendo desenvolvido pela aluna Ximena Soárez Villágran envolve de maneira detalhada 
questões relativas à formação da Terra Preta sob uma ótica geoarqueológica. 
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6.  O PADRÃO CONSTRUTIVO DO SÍTIO JABUTICABEIRA II 

 
 
6.1  Análises comparativas entre as seções 

 

A observação de trincheiras e seções de diferentes áreas do sítio Jabuticabeira II, bem 

como a comparação entre a estratigrafia de cada uma delas, permitiu constatar a existência de 

um padrão construtivo generalizado para todo o sambaqui, muito embora algumas exceções a 

esse padrão também pudessem ser encontradas. O sambaqui Jabuticabeira II, sítio de médio 

porte, encontra-se assentado pelo menos em parte sobre uma paleoduna e parte sobre um 

concheiro natural. A área no seu entorno é plana, extensa e ainda encharcável na época de 

chuvas. As datações até o momento mostraram que este sítio foi construído em uma época em 

que outros sambaquis da região também estavam ativos, seja em início ou final de construção, 

como o Garopaba do Sul, Morrote, Jabuticabeira I, Mato Alto I, Congonhas 3, Congonhas 2 e 

Carniça I. 

O sambaqui Jabuticabeira II é formado grosso modo por dois espessos pacotes: o 

pacote conchífero que está apoiado sobre o terreno original, e o pacote terroso apoiado sobre 

o pacote conchífero, variando em espessura dependendo do local do assentamento. O pacote 

conchífero é formado por estratos classificados por tipos diferentes, porém são todos 

formados por matriz conchífera ou arenosa. A concentração e cor da areia, somada a 

quantidade, teor de compactação e fragmentação das conchas e ainda à quantidade de 

fragmentos de carvões, cinzas e ossos de peixes presentes na camada é que determinam as 

variações de tipos de estratos. Esses estratos são normalmente soltos, amplos e espessos, 

ocupando grande parte da estratigrafia, ou em alguns casos, possuem formato plano-convexo, 

inclinado ou monticular e sempre recobrem camadas funerárias, por isso foram denominados 

estratos de cobertura. Praticamente não são encontrados artefatos associados a esse tipo de 

camada, em contrapartida, grande quantidade de artefatos está presente nas camadas 

funerárias associados aos sepultamentos. 
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Foto 26 – Interface entre os pacotes do sítio. 

 

Sobre as camadas de cobertura e sobre os montículos que recobrem áreas funerárias, 

estão presentes as camadas laminares menores e mais restritas a determinadas áreas da seção. 

Formadas pela concentração de alguns elementos como ossos de peixes ou concha pura, 

muitas delas também são resultados de atividades que envolvem o uso do fogo, como as 

lâminas de conchas queimadas, areia queimada ou cinzas e carvão. Bolsões desses mesmos 

tipos de materiais também são encontrados por todo o pacote claro, normalmente próximos as 

estruturas funerárias. 
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Foto 27 – Montículo e lâminas. 

 

As estruturas funerárias e as estruturas de combustão estão sempre associadas entre si 

e inseridas dentro de uma camada relativamente estreita e compactada, composta por 

sedimento orgânico escuro, grande quantidade de ossos de peixes, poucas conchas e alguns 

bolsões de sedimento argiloso (camada funerária). As fogueiras normalmente localizam-se ao 

lado ou sobre os sepultamentos que podem conter um ou mais indivíduos, além do mobiliário 

funerário que o acompanha. É comum a presença de grande quantidade de restos de fauna, 

artefatos ósseos ou líticos e eventualmente algum adorno como contas de colar e ocre 

espargido associado aos sepultamentos, além de seixos normalmente localizados sobre o 

crânio. 

Um tipo de estrutura bastante freqüente na camada funerária, apesar de eventualmente 

ser encontrada em outros tipos de camadas, é o buraco de estaca. Caracterizadas por pequenas 

fossas de comprimento e diâmetro variados, estas marcas são normalmente encontradas ao 

redor dos sepultamentos e também circundam áreas com grande concentração de 

enterramentos.  
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Foto 31 – Exemplo da organização do 
estaqueamento. 

Foto 28 – Sepultamento com adorno de contas. 
 
 
Foto 29 Buracos de estaca circundando a estrutura funerária. - 

 
 
 
 
 
Foto 30 – Organização dos buracos de 
estacas em torno da área funerária. 
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Estudos iniciais realizados na camada funerária 2.15.13 já haviam apontado para a existência 

de uma variedade de depósitos que compunham essa camada, percebidos em profundidades 

diferentes (Karl, 2000). Nesse sentido, a retomada das escavações nessa mesma área em 2003, 

trouxeram a luz aspectos ainda desconhecidos de sua microestratigrafia interna. Após a 

escavação da base de uma das estruturas funerárias presente na camada 2.15.13, verificou-se a 

existência de uma espécie de camada de conchas aparentemente “arrumadinha” abaixo do 

corpo sepultado. Tal camada foi inicialmente denominada “caminha de conchas”, pois parecia 

restrita a área do sepultamento. Composta principalmente de berbigões, a grande maioria das 

conchas apresentava a convexidade voltada para cima, aparentando uma organização 

intencional da camada.  

Com a retirada dos sepultamentos daquela área, todo o sedimento orgânico 

característico da camada funerária foi removido, sendo possível verificar a ocorrência dessa 

camada por toda a área e, não apenas, restrita à estrutura funerária. 

A presença de um “piso de conchas” por toda a área funerária, basicamente formado 

por berbigões aparentemente organizados, levou a uma decapagem minuciosa desse local. A 

partir dela, verificou-se que na realidade a maioria das conchas depositadas ainda preservava 

o bivalve fechado, ou seja, não foram consumidas como alimento. Pelo fato das conchas 

terem sido depositadas inteiras, a camada apresentava uma aparente organização proposital 

com a convexidade da concha voltada para cima, conferindo um aspecto ladrilhado à camada. 

O indivíduo presente na estrutura funerária onde primeiramente foi verificada a 

presença dessa camada estava depositado diretamente sobre ela, revelando que não apenas a 

camada fora construída pouco antes do sepultamento ser realizado, como também não houve a 

escavação de uma cova para depositá-lo, o que teria alterado a formação original dessa 

camada. Verifica-se, entretanto, que buracos de estacas parecem ter se originado nessa 

camada e foram fincados depois de sua formação, pois alteraram a organização das conchas 

onde estiveram presentes. O então denominado “piso de conchas” foi encontrado em toda a 

área escavada dessa camada funerária e está diretamente relacionado a ela e às atividades de 

cunho mortuário nela ocorridas. A presença de evidências de queima verificadas em algumas 

partes do piso indica a existência de atividades que envolvem o uso do fogo sendo realizadas 

diretamente sobre o “piso de conchas”. 
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Foto 32 - A base da estrutura 
funerária “piso de conchas”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 33 – Decapagem do piso 
de conchas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 34 - Detalhe da camada de 
conchas sob a área funerária.
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 Apesar de grosso modo a camada funerária ser formada por um sedimento bastante 

escuro com grande concentração de ossos de peixe, verificou-se através de uma pequena 

seção escavada nela, que camadas mais finas se intercalam em sua formação. Essas camadas 

finas são ora compostas por sedimento escuro com mais ossos de peixe que conchas, ora por 

mais concha e menos fauna. Essa pequena seção aberta na camada 2.15.13 revelou também 

que outros “pisos de conchas” como esse, são verificados em níveis diferentes da mesma 

camada funerária, mostrando que esse tipo de evento relacionado aos sepultamentos é 

realizado de maneira periódica e recorrente num mesmo local. Também no fundo de outras 

estruturas funerárias da camada 2.15.13, que estavam em profundidades diferentes, foi 

encontrado o “piso de conchas”, demonstrando claramente sua relação com as atividades 

funerárias que iriam ocorrer quando ele foi construído. 

Em outras áreas do sítio, como a base da trincheira 18 (locus 1), também foi verificada 

a presença de conchas na base de um sepultamento, como uma camada preparatória para 

receber o morto. A presença desse tipo de piso em outras áreas do sítio parece indicar uma 

função construtiva ou simbólica que relaciona a presença de conchas inteiras e os rituais 

funerários, aspecto que será abordado mais adiante. 

 

 
Foto 35 – Piso de conchas sob o sepultamento da T18. 
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Dentro da camada funerária, algumas estruturas funerárias isoladas ou grupos de 

estruturas funerárias são recobertos por montículos de tamanhos variados que preservaram sua 

geometria ao longo do tempo. Esses montículos são formados pelo mesmo tipo de 

composição dos estratos de cobertura, basicamente concha e areia e também são bastante 

soltos. A observação das seções aponta para uma preferência no uso das conchas como 

material construtivo de camadas de cobertura e montículos em áreas com maior concentração 

de sepultamentos.  

Para uma melhor compreensão da dispersão e freqüência das camadas conchíferas, 

bem como de sua predominância na formação dos montículos nas áreas com maior 

concentração de atividades funerárias, elaborou-se para este trabalho um desenho comparativo 

das seções dos loci 1 e 2. Este desenho desconsidera as diferenças mínimas de composição 

das camadas de cobertura, atendo-se principalmente à sua matriz predominante, de modo que 

as camadas de cobertura com matriz conchífera receberam uma cor, e as de matriz arenosa 

outra cor, independente da variação de concentração de outros elementos dentro dos estratos, 

como ossos de peixes, carvões e cinzas. 

A partir da observação do desenho comparativo das seções fica claro que a grande 

massa construtiva do sítio é formada por estratos predominantemente de areia e conchas, 

alongados e espessos que geram volume ao sambaqui. Visualiza-se mais claramente as 

formações monticulares (algumas pontilhadas em vermelho) diretamente associados às áreas 

funerárias por vezes recobrindo mais de um sepultamento. Enquanto que no locus 1 parece 

clara a associação das camadas de matriz conchífera com as camadas funerárias, no locus 2 

essa associação não é evidente. A formação das camadas funerárias em ambos os loci é 

observada recorrentemente ao longo do tempo de construção do sítio e está diretamente 

relacionada à concentração de atividades de cunho mortuário num mesmo local. A observação 

do desenho comparativo das seções sugere que alguns locais do sítio eram preferidos para a 

realização de atividades funerárias, uma vez que se percebe áreas de concentrações de 

camadas funerárias em ambas  as seções.  

O padrão construtivo verificado na parte basal do assentamento revela que as mesmas 

camadas e estruturas presentes na parte superior do pacote conchífero, também estão 

presentes naquela área. Desde os primórdios da construção do sambaqui, camadas funerárias 

estiveram freqüentemente associadas aos sepultamentos e as estruturas de combustão, buracos 
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de estacas e bolsões. Da mesma maneira, as camadas funerárias da área da base, também eram 

envolvidas por camadas de cobertura de matriz arenosa ou conchífera. Entretanto, na área da 

base, essas camadas funerárias e os sepultamentos somente começam a aparecer na 

estratigrafia do sítio, após a construção anterior de um espesso pacote formado por areia e 

concha sobre a paleoduna. Observa-se pacotes como esse em todas as trincheiras de base do 

sítio, com exceção da T4 que se encontra na periferia do assentamento.  

Também através desse desenho, fica claro que, em ambos os loci, as concreções se 

formam principalmente na interface entre os estratos de matriz arenosa ou conchífera e o 

sedimento orgânico (Terra Preta). O mesmo tipo de padrão de formação é observado nas 

demais seções dos loci com presença do pacote terroso. Segundo as análises preliminares a 

composição da concreção é basicamente a mesma dos estratos de cobertura, além de conchas 

e areia comportam lâminas de cinzas e carvões e de ossos de peixes. Alguns sepultamentos 

que foram escavados de locais próximos das camadas concrecionadas apresentam também 

alterações tafonômicas causadas pelos processos pós-deposicionais que resultaram na 

formação da concreção. 

Por fim, verificou-se que o pacote terroso é formado por estratos compostos por 

variações de um mesmo tipo de matriz sedimentar com grande quantidade de material 

orgânico denominado Terra Preta. Esses estratos, alguns com maior concentração de 

cinzas e carvões, outros com maior concentração de ossos de peixes, ou com tonalidades 

variadas, sobrepõem-se um aos outros de maneira bastante similar ao padrão construtivo 

verificado no pacote conchífero, mantendo inclusive uma morfologia predominantemente 

plano-convexa. A grande quantidade de conchas dá lugar a sedimentos com grande 

quantidade de ossos de peixes e artefatos líticos que também aparecem em grande 

quantidade.  

A estratigrafia da T11 revela ainda a manutenção da associação entre 

sepultamentos, estruturas de combustão, bolsões e estratos com grande concentração de 

cinzas e carvões. Apesar de não ser possível perceber a presença de uma camada funerária 

estruturada como encontrada no pacote conchífero, outras trincheiras abertas na Terra 

Preta indicam que este padrão também se mantém neste pacote. É possível que o 

aprofundamento das escavações nessa área revele a presença de camadas funerárias 

organizadas, ainda não perceptíveis. 
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Foto 36 – Camadas funerárias na Terra Preta. 
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6.2 As exceções 

Algumas exceções em relação ao padrão construtivo encontrado na formação do sítio 

Jabuticabeira II foram notadas em algumas das seções analisadas. Tais exceções serão 

descritas nesta parte do capítulo.  

 

O locus 1 

Neste locus, a formação ou localização de algumas camadas ou estruturas representa 

exceção em relação ao padrão construtivo encontrado até o momento. A primeira situação 

singular está relacionada à localização de uma estrutura funerária (1.45.1) no setor 1.50. 

Apesar dessa estrutura encontrar-se situada bastante próxima a uma camada fina (st. 51), e a 

princípio parecer se relacionar a ela, essa camada não possui qualquer característica 

composicional que a configure como uma camada funerária, apesar de se assemelhar em 

termos morfológicos. Esta estreita camada é formada por areia cinza escuro com concha, 

totalmente diferente da composição típica da camada funerária, com grande concentração de 

material orgânico e ossos de peixes.  

Apesar de estar situada próxima da estrutura funerária, o desenho elaborado em campo 

sugere que o sepultamento tenha origem na camada de areia com ossos de peixes (st. 37) logo 

acima da estrutura funerária, e não na camada 51. Nenhuma camada funerária é perceptível 

nessa área da seção, e a não ser que essa estrutura funerária relacione-se a alguma outra 

camada não evidente no corte. Caso contrário ela configuraria uma exceção ao padrão de 

sepultamento e de construção verificados até o momento. 

Por outro lado, na etapa de campo de 2004 durante a escavação de uma grande área 

com pacotes espessos de camadas de cobertura (locus 1.75/ lateral da Trincheira L1/L2, entre 

loci 1 e 2) , foi encontrado um sepultamento isolado. Tal indivíduo estava enterrado em 

posição dorsal numa camada de matriz de concha bastante solta, com quase nenhum carvão, 

praticamente sem acompanhamento funerário e com a presença de um único buraco de estaca 

próximo à cabeça. Este sepultamento estava relativamente distante de qualquer camada 

funerária e fugia completamente ao padrão encontrado até então, em que os indivíduos são 

sepultados normalmente em decúbito lateral, hiper-fletidos, com grande quantidade de fauna, 

buracos de estacas ao redor e pelo menos um seixo que parece servir como marcador tumular 

(freqüentemente disposto sobre o crânio), tudo isso organizado sobre uma camada funerária. 
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Neste caso, a camada funerária mais próxima e observável está a mais de um metro abaixo da 

área onde está este sepultamento, depositado em meio a camadas de cobertura. Portanto, o 

sepultamento (1.45.1) poderia também representar uma exceção como esta. 

Foto 37 - Sepultamento 
em meio à camada de 
cobertura da TL1/L2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 38 – Detalhe do sepultamento.
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 Em relação às camadas laminares, duas delas (42 e 1.10.4) diferem em termos 

composicionais das demais lâminas dessa seção. A de número 42 está localizada no 

setor 1.30 é composta por um sedimento de matriz de conchas com areia cinza claro. Já 

a lâmina 1.10.4 está situada no segmento 1.07 e é composta por areia cinza escuro com 

conchas; observa-se que ambas estão relacionadas à composição típica dos estratos de 

cobertura e não da composição típica das lâminas. Nesse caso, não fica claro se a lâmina 

possui uma composição variada (exceção), ou se se refere a uma camada de cobertura 

com morfologia e dimensões atípicas, o que também configuraria uma exceção ao 

padrão construtivo. 

Outra situação peculiar é encontrada no setor 1.05 da seção, onde há uma grande 

concentração de lâminas de cinzas e carvões sobrepostas paralelamente formando um 

montículo. Em meio a essa estrutura única na seção verifica-se a presença de duas estruturas 

funerárias intrusivas de números 1.05.3 e 14. Percebe-se que estes sepultamentos foram feitos 

a partir da Terra Preta e acabaram por afetar o arranjo das camadas laminares de cinzas logo 

abaixo. Porém, apesar de perturbarem a estratigrafia do sítio naquele local, a presença de 

sepultamentos na Terra Preta é bastante comum, como se percebe através da documentação da 

estratigrafia do sítio, bem como através dos dados obtidos por intermédio das decapagens 

realizadas nos loci 06 e 03. 

Por fim, a camada 1.30.1 (setor 1.30), inicialmente caracterizada como camada 

funerária devido à presença de sepultamentos e buracos de estacas, possui uma composição 

sedimento argiloso diferente das demais camadas funerárias, enquanto que estas são formadas 

por sedimento orgânico bem escuro e mais arenoso. Além disso, ao contrário da maior parte 

das camadas funerárias que são razoavelmente horizontalizadas, esta camada acompanha a 

declividade das camadas de cobertura daquela área do sítio. Não fosse a presença de 

sepultamentos e buracos de estacas associados a bolsões de concentração de material, essa 

camada seria enquadrada no tipo de camada argilosa, como as camadas 33 e 1.20.2. 

Entretanto, pelo fato da caracterização de uma camada como camada funerária estar 

diretamente relacionada à presença desses elementos optou-se por enquadrar a camada 1.30.1 

nessa categoria. 
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O locus 2 

Considerando a extensão dessa seção, notadamente não há tantas exceções em relação 

ao padrão construtivo verificado até o momento. A primeira das exceções tem relação com o 

grau de compactação de algumas camadas de cobertura. Os estratos de cobertura, além de 

serem amplos e espessos e estarem localizados entre as camadas funerárias, em todo o locus 1 

caracterizavam-se também por serem bastante soltos e de fácil remoção.  

Na seção do locus 2, entretanto, dois novos tipos estratos de coberturas bastante 

compactados estão presentes. São os estratos formados por areia marrom com conchas e por 

matriz de areia cinza com conchas, que tem a mesma composição de outros tipos de estratos 

de cobertura, porém se diferenciam em nível de compactação. Um amplo estrato compactado 

de areia marrom com conchas está situado no setor 2.05 (st. 52) outro no segmento 2.09 (st. 

44) e mais um no segmento 2.29 (st. 9). Estratos compactados de areia cinza com conchas 

estão entre os setores 2.00 e 2.10 (st.49).  

Apesar de configurarem uma exceção em relação ao padrão construtivo da parte 

superior e central do sítio (da base da área minerada até o topo do assentamento), verifica-se 

que esse tipo de estrato é bastante comum nas áreas basais do sambaqui Jabuticabeira II. Tal 

evidência sugere que algumas camadas de cobertura se tornem compactadas devido ao peso 

das camadas e estrutura sobre os estratos inferiores. Estratos de cobertura comuns, ou seja, 

compostos por tipos de sedimento típicos e bastante soltos, estariam sofrendo uma pressão 

que resultaria na compactação de alguns deles, e na base do sítio, de quase todos. 

Verifica-se inclusive, que as camadas compactadas presentes na parte superior da 

estratigrafia do locus 2 estão todas imediatamente abaixo de camadas funerárias (vide 

desenho da seção). Como já foi apresentado anteriormente, as camadas funerárias foram 

bastante utilizadas em rituais de enterramentos e apresentam-se bastante compactadas devido 

possível pisoteamento ocorrido sobre ela. É comum verificarmos nas fichas de descrição das 

camadas observações a respeito de indícios pisoteamento da camada escura da área funerária. 

Nesse sentido é possível que algumas camadas de cobertura localizadas abaixo delas, na parte 

superior da estratigrafia, também tenham sofrido compactação não tanto pelo peso, mais sim 

pelas atividades realizadas nas camadas funerárias.  
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Outra exceção encontrada tanto nessa seção, quanto na seção do locus 1, refere-se a 

composição das camadas laminares. Observou-se no locus 1 que algumas lâminas são 

compostas por tipos de composição própria dos estratos de cobertura e não pelos tipos 

laminares comuns como cinzas, conchas queimadas, ou areia queimada, por exemplo. Nessa 

seção tal fato se repete com algumas lâminas: 2.00.1 (seg. 2.00) formada por matriz de areia 

marrom com conchas, lâmina 2.10.13 (seg. 2.06) formada por sedimento compactado de 

matriz de areia marrom com conchas, lâmina 2.15.6 (seg. 2.12) formada por sedimento 

compactado de areia acinzentada com conchas e lâminas 2.25.1 e 2.25.2 (seg. 2.22) formadas 

por matrizes compactadas de concha com areia marrom e de areia marrom com conchas, 

respectivamente. 

Nota-se, neste caso, que além das lâminas citadas possuírem uma composição típica 

das camadas de coberturas e não das lâminas, a maioria delas apresenta-se compactada. Tal 

característica sugere que também sobre essas respectivas áreas, ocorreram atividades que 

acabaram por alterar o grau de compactação da camada. Verifica-se inclusive que as três 

lâminas que estão compactadas, também apresentam buracos de estacas. Tal evidência sugere 

que as atividades ali realizadas, provavelmente de cunho ritualístico de culto aos mortos 

possam ter gerado tal alteração na compactação dos estratos. Essa hipótese baseia-se na 

localização das lâminas em relação aos “montículos” os quais estão sob as camadas funerárias 

e possuem relação direta com os sepultamentos.  

Também configura uma exceção a caracterização de uma outra camada formada por 

areia marrom com conchas (st. 43) no segmento 2.70, que apesar de ser composta elementos 

típicos das camadas de cobertura, é muito mais fina que esse tipo de estrato. Além disso, em 

termos morfológicos, ela parece pertencer a uma continuação da camada funerária 2.70.2, e 

neste caso, a associação entre o estrato 43 e a estrutura funerária acima dele não causaria 

estranheza. Entretanto, nas fichas de campo, esse estrato aparece diferenciado da camada 

funerária 2.70.2, e a sua descrição composicional caracteriza-o como uma camada de 

cobertura. Como a descrição de campo feita dessa camada é diferenciada da camada funerária 

2.70.2, optou-se por mantê-la caracterizada segundo as informações obtidas da documentação 

original. 

Por fim, algumas estruturas funerárias presentes nessa seção, sep.18 e covas 1, 2 e 3 

(entre os setores 2.65 e 2.70), não parecem ter ligação direta (aparente) com camadas 
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funerárias, como fora percebido enquanto padrão construtivo do sítio. No entanto, essas áreas 

apresentam muitas perturbações na estratigrafia, de modo que não é possível afirmar com 

certeza que elas não tenham ligação com qualquer camada funerária. Tal relação pode estar 

mascarada pela desestruturação de parte da estratigrafia da área, ou ainda, pela falta de 

visibilidade e acessibilidade que se tem em relação à parte “interna” da seção. Além disso, 

outros padrões construtivos relacionados às atividades funerárias estão presentes, como a 

existência de bolsões de ossos de peixes nas proximidades da estrutura funerária (cova 2), 

presença de camadas laminares diferenciadas de concha pura ou concha queimada próxima 

aos sepultamentos (covas 1 e 2 e sep. 18) e ainda, a presença de montículos formados por 

estratos de cobertura sobre os sepultamentos (cova 3). 

 

 

 

A base do sambaqui – área central 

Nesta área, representada pelas trincheiras 15, 16, 17 e 19, somente a 15 e 19 

apresentaram alguma exceção ao padrão construtivo verificado para a base do sítio. Na 

trincheira 19 verificou-se que a camada funerária (1.10.1) localizada na porção inferior da 

seção não possui qualquer tipo de estrato de cobertura com matriz conchífera próximo a ela. 

Em sua base verifica-se a presença de um estrato de matriz arenosa com conchas e sobre ela, 

um estrato de cobertura de matriz arenosa com muitos ossos de peixe. Apesar de haver 

estratos com matriz de conchas visualizáveis na seção, eles não parecem ter relação direta 

com a camada funerária 1.10.1. Já a camada funerária da porção superior da seção que 

comporta o sepultamento, está assentada sobre uma camada de matriz conchífera, no entanto, 

não é possível saber se ela era coberta ou não por camadas desse tipo. Isso porque, a porção 

superior da trincheira 19, logo acima da camada funerária, encontra-se totalmente perturbada. 

É possível que o estrato originalmente depositado sobre a camada funerária fosse formado 

predominantemente por conchas. 

Na trincheira 15 algumas exceções ao padrão construtivo também estão presentes. 

Primeiramente verifica-se a presença de uma camada de matriz de areia cinza clarp com 

conchas (st 61, segmento18), com presença de buracos de estacas e a partir da qual 

aparentemente se origina o sepultamento 31. Entretanto, esse tipo de composição é referente 

às camadas de cobertura e não às camadas funerárias e possivelmente tenha havido uma 
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inadequação na confecção do desenho e que na realidade esse sepultamento tenha origem na 

camada funerária 2.20.2 ou 2.15.1. Não se descarta a possibilidade de que o enterramento 

tenha origem na camada argilosa 2.20.3, pois a presença de um sepultamento numa camada 

bastante similar (1.30.1) já foi verificada na seção do locus 1. 

Nesse sentido, poderia haver uma possível variação ocasional da composição de 

algumas camadas funerárias, cuja composição típica inclui a presença de bolsões de 

sedimento argiloso (vide tabela anexa). Assim sendo, é possível que algumas dessas camadas 

funerárias possuam mais sedimento argiloso do que a média, resultando numa camada 

predominantemente argilosa, mas que comporta as demais características das camadas 

funerárias. 

Ainda relacionada às exceções presentes na T15, verifica-se a existência de três 

sepultamentos realizados em meio a camadas de cobertura, sem qualquer relação aparente 

com camadas funerárias visíveis na seção. Um deles está localizado no segmento 26 (sep. 29) 

e aparenta ter sido formado a partir da camada de cobertura logo acima dele. Apesar de haver 

sobre essa área uma camada com presença de buracos de estacas e sepultamento, resta dúvida 

acerca da caracterização tipológica daquele estrato descrito a pouco (st.61), o qual não 

configura uma camada funerária típica. Dois outros sepultamentos (33 e 28) localizados entre 

os segmentos 1 e 4 representam o mesmo tipo de situação. Ambos foram formados em uma 

área que apesar de estar próxima a uma camada funerária (neste caso bem caracterizada), 

encontram-se em meio a estratos de cobertura. 

Interessante notar que, a seção do locus 1 com seus 50 metros de comprimento contém 

apenas um sepultamento fora de contexto da camada funerária e nos 75 metros  de 

comprimento do locus foram encontrados 4 sepultamentos nessas condições. Entretanto na 

base do sítio, que representa uma área bem menor, três estruturas funerárias estão 

aparentemente fora de qualquer camada funerária. 

Além disso, enquanto no locus 2 as quatro estruturas funerárias parecem relacionar-se 

com outras estruturas típicas das atividades envolvidas nos rituais fúnebres, nesta seção 

verifica-se que dos três sepultamentos, apenas um deles acompanha um pequeno bolsão de 

conchas puras. O bolsão de ossos de peixes próximo aos sepultamentos 33 e 28 parece ter 

ligação com a camada funerária 2.05.3, que comporta também outros tipos de estruturas 

associadas a ela, e não com os ditos sepultamentos. 
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O locus 5 

Na seção 5.5 do locus 5 não foram encontradas exceções ao padrão construtivo. 

Apesar da camada funerária estar assentada sobre um estrato argiloso, ela é recoberta por uma 

espessa e ampla camada de conchas, seguindo o padrão associativo verificado na construção 

do sítio que relaciona camadas funerárias e estratos de cobertura conchíferos. Uma única 

ressalva se faz em relação à espessura dessa camada argilosa, pois até o momento não tinha 

sido verificada nas seções do pacote conchífero desse sítio, a existência de camadas argilosas 

tão largas quanto a que foi aqui registrada. Entretanto, como se verá adiante, o mesmo tipo de 

camada espessa também está presente na seção do locus 4, área oeste do sambaqui. 

Na trincheira 13, também no locus 5, não há exceções em relação ao padrão 

construtivo verificado neste sítio. Apenas uma observação faz-se necessária a respeito do fato 

de, nessa área, a formação das camadas iniciais de construção do sítio se dar diretamente 

sobre um concheiro natural e não sobre a paleoduna como na maioria das áreas basais 

verificadas. 

 

O locus 4 

Nesta seção há duas ocorrências principais que configuram exceção ao padrão 

construtivo. A primeira está relacionada à presença de dois sepultamentos em estrato de 

cobertura de matriz conchífera. Exceções como essa já foram verificadas em outras seções do 

sítio, entretanto, como a área do locus 4 corresponde a uma porção muito destruída do sítio, é 

interessante notar que tal exceção também se faz presente nessa área.  

Tal situação remete a possibilidade de que tal tipo de prática de enterramento em 

camadas de cobertura possa configurar um tipo de evento não tão incomum no sítio, o que, 

entretanto se diferencia do padrão construtivo e funerário encontrado na maioria das áreas. 

Isso porque a quantidade de sepultamentos realizados nas camadas funerárias é 

incomparavelmente maior que a quantidade de sepultamentos existentes fora delas, pelo 

menos nas áreas escavadas e documentadas até o momento do sambaqui Jabuticabeira II. Sem 

levar também em consideração que a significativa concentração de estruturas e bolsões de 

acompanhamentos funerários, vestígios de atividades associadas aos rituais fúnebres, está 

freqüentemente associada aos sepultamentos presentes nas camadas funerárias. 

Outra exceção ao padrão construtivo encontrado no sítio tem relação com a camada 

número 8. Este estrato é formado por cinzas e carvão, entretanto é muito mais espesso e 
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alongado do que as lâminas finas que normalmente são formadas por esses elementos. Não 

foram encontradas em outras áreas das demais seções, camadas de cobertura que fossem 

formadas por cinzas, componente típico das lâminas. Neste caso, pode ter ocorrido uma 

inadequação na descrição da camada estratigráfica presente na documentação original de 

campo, ou realmente possa se tratar de uma exceção que merece ser melhor investigada. 

Isso porque, além dessa seção ser um dos poucos testemunhos remanescentes da 

estratigrafia original da parte oeste do sítio, as demais seções analisadas indicam que a 

presença de cinzas e carvões está diretamente associada aos sepultamentos. Nesse sentido a 

investigação dessa camada poderia contribuir com informações a respeito do padrão de 

sepultamento e sua associação com camadas de cinzas também nesse local. Além disso, esta 

camada está posicionada logo abaixo de um tipo de camada freqüentemente encontrado na 

base do sambaqui (st 7), e poderia revelar de que modo se deu o início da construção do sítio 

nessa área.  

 

Área norte do sítio- Trincheira 4 

Na seção da T4 somente a existência de uma camada argilosa relativamente espessa 

seguida de uma também espessa camada de areia queimada sobre a paleoduna, não está de 

acordo com o padrão construtivo do sítio. Nas demais seções da base do sambaqui, a camada 

inferior sobre a paleoduna é formada por uma camada do tipo cobertura e a paleoduna sob a 

qual o sítio foi construído, contém lâminas escuras resultantes da ocupação periódica daquela 

área anteriores a formação do sambaqui. Entretanto, tais lâminas eram completamente 

distintas dessas camadas espessas presentes na T.4.  

Por outro lado, todas as seções da base do sítio que foram analisadas estão presentes 

na área central do sambaqui, ao contrário desta trincheira localizada numa extremidade. É 

possível que, devido à localização dessa trincheira, os estratos dessa área tenham sofrido 

processos pós-deposicionais constantes ocorridos durante a construção do sambaqui e após 

seu abandono, resultando no tipo de deposição diferenciado. É possível ainda, que tal 

formação configure realmente um padrão construtivo diferenciado, pois nessa seção há uma 

maior concentração de camadas argilosas que no restante das seções analisadas.  
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O locus 3 

A maior exceção ao padrão construtivo do sítio é referente à alteração do tipo de 

material utilizado na construção das camadas finais do sambaqui, que resultou na formação de 

todo o pacote terroso presente neste e em outros loci. Ainda não se sabe ao certo a 

composição e a origem do material terroso, entretanto é possível que o sedimento utilizado 

para formar essas áreas tenha sido retirado de áreas charcosas adjacentes ao sítio, com grande 

quantidade de material orgânico. Além da denominada Terra Preta que compõem a matriz dos 

estratos terrosos, verifica-se a presença de grande quantidade de ossos de peixes e cinzas nos 

estratos, entretanto a freqüência de conchas se reduz drasticamente. 

Apesar de na seção da T11 (locus 3) não ser possível verificar a existência de camadas 

funerárias organizadas, como as do  pacote conchífero, outras seções abertas na área de Terra 

Preta (locus 6) revelam que a formação desse tipo de estrato permanece na área terrosa. Nessa 

seção, porém se mantém presentes as demais características existentes no pacote conchífero, 

como: camadas de formato lenticular ou plano-convexo, estruturas de combustão, bolsões de 

ossos de peixes, camadas com cinzas e artefatos associados aos sepultamentos. 
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7.  CRONOLOGIA E RITMO DE CONSTRUÇÃO DO SAMBAQUI JABUTICABEIRA II 

 

Ao longo das pesquisas desenvolvidas no âmbito do projeto temático “Sambaquis e 

Paisagem”, uma série de amostras de diferentes áreas do sambaqui Jabuticabeira II foi 

coletada para datações, resultando em 36 datas21. Destas, 25 datas referentes às seções que 

são utilizadas neste trabalho têm o local de retirada de suas amostras devidamente plotados 

nos desenhos das estratigrafias. As trincheiras 16, 04, 15, e 11, além das seções dos loci 4 e 

5.5 não possuem informações referente a sua cronologia. 

Até o momento, a datação mais antiga verificada para esse sítio, foi retirada da base da 

T0122, no locus 2. Essa data é referente à área central do sambaqui (vide planta do sítio), e 

indica que o assentamento começou a ser construído naquele local por volta de 2880 ± 75 AP. 

Uma datação equivalente (2880 ± 80 AP) foi obtida na T1823, locus 1, mas não referente a 

camada basal, como acontece na T01, revelando que a área da T18 (locus 1) é mais antiga que 

a da área da cratera do locus 2. Outrossim, o fato das duas datas mais antigas estarem entre o 

locus 1 e o locus 2, permite inferir que provavelmente a porção central do sambaqui tenha 

sido o local onde a construção do sítio teve início. 

Uma datação de 2890 ± 55 AP foi obtida da base da trincheira 13, no locus 5, porção 

sudeste do sambaqui. Entretanto, a camada datada é formada pelo lençol conchífero 

imediatamente abaixo do sítio, composto somente por conchas e areia, sem nenhuma 

evidência de ocupação humana. Logo acima dele verificou-se a presença de lâminas de 

sedimento escuro com grande quantidade de material orgânico, pequenos fragmentos de 

Anomalocardias, pedaços de carvão e muitos ossos de peixes, reflexo de ocupações por 

períodos curtos antes da construção do sítio. Estas lâminas apresentam-se intercaladas por 

camadas de areia de duna, que indicam haver um lapso temporal entre essas ocupações. As 

duas datas obtidas daquela área, referentes a primeira e a última lâmina formada, datadas em 

2890 ± 55AP e 2310 ± 70AP respectivamente, revelam que durante aproximadamente 580 

anos houve cinco eventos de uso do local anteriores à formação do sambaqui naquela área. 

                                                 
21 Pelo fato de algumas datações não estarem calibradas, principalmente as referentes às primeiras coletas de 
campo, optou-se por utilizar todas as datas não calibradas.  
22 A documentação da Trincheira 1 estava incompleta, por isso não foi utilizada neste trabalho. Entretanto é aqui 
citada por ter sido observada naquela área a datação mais antiga do sambaqui. 
23 A documentação da Trincheira 18 também apresentou problemas, por isso só a datação daquela área foi 
considerada nesse trabalho. 
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Indicam também que praticamente na mesma época em que se deu a primeira ocupação neste 

local, a área central do locus 2 (T.01 – 2880 ± 75 AP) estava começando a ser formada, e a 

área do locus 1 (T.18 – 2880 ± 80 AP) já estava em construção. A partir da formação da 

última lâmina, ou seja, a partir de 2310 ± 70 AP, tem início a construção das camadas basais 

dessa área do sambaqui, enquanto que nesta mesma época, outros locais do sítio já eram 

formados por várias camadas. 

Outra área em que camadas de ocupação pré-sambaqui são encontradas é a porção 

central do sítio, trincheira 19 (locus 1). Nela é verificada a presença de uma camada formada 

pela paleoduna que também possui lâminas de sedimento escuro, intercaladas por camadas de 

areia com poucas conchas. A descrição da camada aponta para a presença de “superfícies”, 

principalmente entre os setores 1.05 e 1.10 da seção. Entretanto, nessa área a datação é de 

2165 ± 75 AP, bem mais recente que a data da ocupação pré-sambaqui no locus 5 e também 

bem mais recente que a ocupação de uma área próxima (T18), cuja camada que não é basal 

apresentou uma data de 2880 ± 80 AP. Nesse sentido, a datação dessa trincheira indica que 

áreas relativamente próximas, dentro de um mesmo locus, tiveram o início de sua construção 

em momentos bastante distintos e também que, em momentos bastante espaçados, duas áreas 

(locus 5 e locus 1) foram ocupadas anteriormente à formação do pacote conchífero, ao mesmo 

tempo que outras porções do sambaqui já estavam sendo construídas. Verifica-se ainda, que 

os locais adjacentes às áreas em construção no sítio não eram ocupados de maneira contínua 

ao longo da construção do sambaqui, e sim, eram intervalados por períodos relativamente 

curtos, verificados através da presença de depósitos naturais de areia sobre as lâminas.  

A partir da observação das datações presentes no loci 1 e 2 (vide desenho comparativo 

das seções) percebe-se que vários “momentos funerários” estavam ocorrendo na área que 

corresponde atualmente à cratera do locus 2. Pelo fato da seção desse locus possuir um 

formato circular, verifica-se que pelo menos parte daquela área estava em atividade num 

mesmo período de tempo; o que não é possível precisar, é a extensão que essas atividades 

concomitantes aconteciam.  

No segmento 2.58 do locus 2 há uma datação de 2270 ± 75 AP, referente à um 

montículo construído sobre uma área funerária, ou seja, representa o momento em que 

atividades relacionadas a um ou mais sepultamentos estavam sendo desempenhadas. Já no 

segmento 2.44 a datação revela que o final da construção de um outro montículo se deu em 
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2295 ± 90 AP, mesmo período em que se realizavam as atividades funerárias em área 

relativamente próxima (2.58). No segmento 2.11 dessa mesma seção, uma outra data de 2285 

± 45 é relativa à estrutura de combustão inserida em uma camada funerária. Essas três 

datações bastante próximas são referentes a porções diferentes da seção, todas diretamente 

relacionadas às atividades funerárias, revelando que esse tipo de atividade foi realizado 

concomitantemente em locais distintos, porém não muito distantes.  

A distância em metros de uma área a outra não corresponde à distância real, uma vez 

que a seção do locus 2 é curva. Por não sabermos a real abrangência das camadas funerárias, e 

pelo fato de essa área ter sido inteira minerada em sua parte interior, não é possível 

estabelecer uma conexão direta entre essas atividades. Porém, verifica-se que, se as atividades 

de caráter funerário foram realizadas em áreas distintas numa mesma época, por 

conseqüência, a construção do sambaqui se deu em vários locais ao mesmo tempo. Como a 

grande maioria dos enterramentos e das atividades a eles relacionadas era realizada nas 

camadas funerárias, isso mostra que camadas funerárias, aparentemente distintas, estavam em 

atividade ao mesmo tempo. 

Atividades construtivas concomitantes não se deram somente em áreas próximas, 

como é o caso das datações apresentadas do locus 2. Ao verificarmos a seção do locus 1, no 

segmento 1.36 há uma data de 2210 ± 60 AP muito aproximada às verificadas para o locus 2. 

Essa datação é referente a uma camada de cobertura, e não a um montículo diretamente 

construído sobre uma área funerária e mostra que também essa área do sítio estava sendo 

formada enquanto atividades funerárias eram realizadas no locus 2.  

Ainda no locus 1 verifica-se no segmento 1.32 uma data de 2170 ± 95 AP, referente a 

uma lâmina formada por areia queimada, bem próxima do fim da área escavada (que 

entretanto não corresponde à base do sítio nesse local). Próxima essa lâmina, no segmento 

1.25 uma estrutura funerária foi datada em 2170 ± 45 AP, praticamente a mesma data da 

lâmina de areia queimada. A partir da visualização da estratigrafia nessa área, a princípio 

verifica-se que tal lâmina aparentemente não tem relação direta com a estrutura funerária. 

Seguindo o padrão construtivo verificado até o momento, ela parece ter relação com alguma 

camada funerária localizada abaixo da camada de cobertura sobre a qual ela está assentada. 

Sendo assim, ao mesmo tempo em que atividades possivelmente relacionadas aos 
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sepultamentos localizados abaixo da camada de cobertura estivessem sendo realizadas, outros 

enterramentos estariam acontecendo em áreas muito próximas.  

 Duas datações provenientes da camada funerária 2.15.13 (locus 2), revelam que uma 

mesma área com grande quantidade de enterramentos foi bastante utilizada durante um 

período de tempo relativamente curto. Nesta camada dois sepultamentos foram datados, um se 

encontrava na porção mais baixa e outro na mais alta porção da camada. As datas obtidas, 

2340 ± 50 AP e 2320 ± 50 AP respectivamente, mostra que os sepultamentos são 

contemporâneos. O espaço curto de tempo entre as datações dos sepultamentos presentes na 

base e no topo dessa camada funerária, revela que ela foi construída bem rapidamente 

enquanto outras áreas do sítio eram construídas concomitantemente e também utilizadas como 

áreas funerárias.  

Ainda não é possível saber se uma determinada área funerária era utilizada para 

enterrar apenas indivíduos contemporâneos, pois somente através da datação de grande 

quantidade de esqueletos de uma mesma camada isso seria possível determinar. Entretanto, a 

concomitância na construção e uso de diferentes camadas funerárias em várias áreas do sítio, 

aliada a contemporaneidade dos esqueletos de uma mesma camada, sugere que diferentes 

grupos utilizavam o sambaqui ao mesmo tempo. A presença de buracos de estacas com 

diâmetros muito espessos ao redor de uma área com grande quantidade de enterramentos, 

parece delimitar o local de atividades funerárias de um grupo afim, utilizada por um curto 

período de tempo. Nesse sentido, ao longo da construção do sambaqui, camadas funerárias 

distintas estariam em atividade, umas sendo encerradas e recobertas, outras sendo preparadas 

ou iniciadas em locais distintos, resultando na construção concomitante de diferentes áreas do 

sítio. 

 

O ritmo de formação 

Três datações de uma mesma área da seção do locus 2 (entre os segmentos 2.11 e 

2.14), ajudam a compreender o ritmo de construção desse sambaqui. Das três, a data mais 

antiga, referente a uma estrutura de combustão da porção inferior da seção é 2345 ± 105 AP e 

revela o momento em que as atividades funerárias estavam ativas naquele local. 

Aproximadamente 60 cm acima daquela camada datada uma outra estrutura de combustão, 
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também inserida numa camada funerária, foi datada em 2285 ± 45 AP e aproximadamente 90 

cm acima dessa segunda estrutura de combustão, a datação de 2115 ± 65 AP refere-se a uma 

camada de cobertura de matriz conchífera. 

Mesmo que de um modo aproximado, essas datas revelam que o ritmo construtivo 

variou bastante, pois os 60 cm de sedimento construídos entre as duas primeiras estruturas 

parecem ter levado um tempo menor para serem construídos do que os outros 90 cm de 

sedimento existente entre a segunda e terceira camada datada. O mesmo tipo de situação está 

presente no locus 1, entre os segmentos 1.10 e 1.03. No segmento 1.10 uma estrutura de 

combustão, inserida na camada funerária, foi datada em 1975 ± 95 AP e 1metro acima dela, 

no segmento 1.03, um sepultamento intrusivo feito a partir da camada de Terra Preta foi 

datado em 1895 ± 185 AP. Apesar da distância horizontal de aproximadamente 6 m entre as 

áreas datadas, percebe-se que um tempo muito curto (≅ 80 anos) foi necessário para que 1 m 

de sedimento que separam essas duas camadas datadas fosse depositado. Por outro lado, 

percebe-se que mesmo havendo uma distância aproximada de apenas 60 cm entre a camada 

de cobertura do segmento 1.04 datada em 2500 ± 155 AP e a estrutura de combustão da 

camada funerária datada em 1975 ± 95 AP (segmento 1.10), também aproximados 525 anos 

de construção as separam. Verifica-se que entre essas duas camadas datadas apenas camadas 

de cobertura foram construídas, não sendo possível perceber através do rebaixamento da 

escavação realizado naquele setor, a presença de nenhuma camada funerária. 

Uma outra situação como essa é observável ainda no locus 1, entre os segmentos 1.44 

e 1.36. Nessa área duas datações obtidas de camadas de cobertura bastante próximas, que 

possuem inclusive o mesmo tipo de composição e número, foram datadas em 2210 ± 60 AP 

na porção inferior da seção e 2060 ± 85 AP na porção superior. Apesar da distância vertical 

mínima existente entre elas e da relativa proximidade horizontal (6 m), percebe-se um 

intervalo de ≅ 150 anos entre a construção de tais camadas, intervalo esse muito maior que em 

outras áreas com grande concentração de atividades funerárias. Tais evidências sugerem que, 

áreas que possuem uma atividade funerária intensa são alvo de construção mais acelerada do 

que áreas que não estejam sendo usadas com fins funerários diretos. Nestes locais, as camadas 

parecem ser construídas mais lentamente, com camadas de coberturas amplas e espessas até 

que novamente alguma camada funerária seja iniciada.  
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Duas datações foram obtidas de camadas distintas da T17, base do sítio, uma referente ao 

momento em que uma camada de cobertura formada por matriz conchífera começou a ser 

construída (2655 ± 105 AP) e outra relativa ao período pouco posterior ao término de formação 

dessa camada de conchas (2180 ± 105 AP). Entre essas duas áreas datadas percebe-se a presença 

de uma série de lâminas escuras, cuja composição e a presença de buracos de estaca caracterizam 

camadas funerárias, apesar de não ser possível notar a presença de sepultamentos ou estruturas de 

combustão. Nesse local, entretanto, um espaço de apenas 1m de camadas foi construído em 475 

anos, ou seja, muito mais lentamente do que fora verificado em outras áreas que contém muita 

atividade funerária. Tal situação nos leva a ponderar duas possibilidades: 1) as camadas escuras 

desse local, apesar de conterem buracos de estacas, poderiam estar mal caracterizadas (outras 

camadas que contém buracos de estacas, mas não são camadas funerárias já foram identificadas 

nas seções dos loci 1 e 2). 2) é possível que o ritmo de construção dos sambaquis num período 

mais remoto se desse de maneira mais lenta que num período tardio.  

Por fim, datações retiradas na área entre os loci 1 e 2, denominada TL1/L2 (vide planta do 

sítio), mostram claramente um ritmo de construção acelerado e uma concomitância temporal no 

uso de uma área funerária. Na extremidade direita do desenho dessa seção (imagem a seguir), a 

camada escura representa a camada funerária 2.15.13, localizada no locus 2 (adjacente a TL1/L2). 

Desta camada foi retirada uma série de sepultamentos, incluindo dois deles representados no 

desenho que parecem ter sido contemporâneos. Ainda não se sabe se a camada 2.15.13 é a mesma 

que no desenho da TL1/L2 foi denominada camada 16, também funerária, na qual já foram 

encontrados sepultamentos. De qualquer forma, a datação da camada 16 (2020 ± 40 AP) é a 

mesma do sepultamento localizado na parte inferior da camada 2.15.13, de maneira que 

possivelmente se trate da parte mais profunda de uma mesma camada. As escavações na camada 

2.15.13 revelaram que ela se inclina na direção da TL1/L2, cuja base, com presença de camadas 

funerárias e sepultamentos ainda não foi escavada. É possível também que simplesmente haja 

uma camada funerária muito próxima da outra, construídas em épocas muito próximas. 

Uma camada 14 está localizada um pouco acima da camada funerária 16 é datada em 

1950 ± 70 AP, revelando que a cobertura dessa área funerária foi construída rapidamente. 

Revela ainda que possivelmente uma outra camada funerária teve início depois da formação 

da camada 16 e está diretamente abaixo da camada 14. Neste caso, um ritmo construtivo 

bastante acelerado estaria sendo empregado na formação dessa área com camadas funerárias, 
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da mesma forma que fora verificado em outras seções do sítio. Outra datação retirada de uma 

lente de cinzas na parte superior da seção, denominada camada 4, foi construída a 1970 ± 40 

AP, evidenciando a manutenção de um ritmo construtivo acelerado neste local. 

Essa lâmina de cinzas está localizada num ponto alto da seção, num local em que as 

camadas de cobertura apresentam-se inclinadas e entremeadas por grande quantidade de lâminas 

deste tipo. A orientação dessas camadas sugere que sobre a área onde se localiza a camada 

2.15.13 houvesse uma formação monticular ou inclinada formada por camadas de cobertura e 

lâminas, bem como verificado em outras áreas do sítio. Apesar de não sabermos a real extensão 

da camada funerária 2.15.13 devido a mineração ocorrida tanto no locus 2 quanto no locus 1, a 

organização e inclinação das camadas e lâminas de cobertura evidentes na seção da TL1/L2, que 

se projetam naquela área, indicam que ela fora em sua origem significativamente ampla. 

Por fim, verifica-se que a camada datada próxima à superfície da trincheira foi construída 

há 2070 ± 60 AP, época em que, pelo menos nessa área do sítio, estava sendo encerrada a 

formação do pacote conchífero para início da construção do pacote terroso. Da camada funerária 

16 até o topo do pacote conchífero foram apenas 50 anos de construção de camadas de cobertura e 

lâminas sobre uma área funerária. Também nessa área, tal evidência revela que as áreas 

destinadas a intensas atividades funerárias são recobertas mais rapidamente do que as demais 

áreas do sítio que não estão diretamente associadas às atividades funerárias em desenvolvimento. 

 

 

 

Foto 39 – Seção da TL1/L2. 
 
 

Foto 40 – Presença de camadas funerárias na base da TL1/L2.
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Figura 6 – Seção da TL1/L2. 
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8- CONCLUSÃO 

 

A partir da observação, análise e comparação entre as várias seções estratigráficas 

utilizadas no presente trabalho, constata-se a existência de um padrão construtivo 

generalizado em todo o sambaqui Jabuticabeira II, aspecto de fundamental importância no 

entendimento dos processos que resultaram na formação desse tipo de sítio. O presente 

trabalho não tem a pretensão de esclarecer todas as questões que envolvem a formação dos 

sambaquis, uma vez que considera a existência de uma variação composicional e 

possivelmente também funcional entre os diferentes sambaquis, mas através dele e de outros 

recentes trabalhos que vêm sendo desenvolvidos nesse tipo de sítio, é possível lançar um novo 

olhar a respeito da população sambaquieira e seus legados.  

Definitivamente a construção desse sambaqui revela em todas as seções e áreas 

estudadas uma intencionalidade construtiva. A existência de um padrão construtivo 

generalizado e de uma organização estratigráfica complexa deixa claro que a formação desse 

sítio não se deu como fruto do acaso, através do acúmulo não intencional de areia, conchas e 

restos de fauna, entre outros elementos já descritos, como se considerou ao longo de anos de 

pesquisas com os sambaquis. Ao contrário, a estratigrafia exposta através das seções de todas 

as áreas do sítio revela uma organização intencional das camadas, com relações diretas e 

associações entre estratos, lâminas e estruturas que se repetem de forma recorrente e 

incremental ao longo de todo o período de sua construção. A intencionalidade construtiva é 

observada inclusive através das seções abertas na Terra Preta, que revelam, através da 

organização estratigráfica, a permanência do padrão construtivo verificado no pacote 

conchífero. 

Além disso, a variação composicional dos diferentes tipos de estratos, bem como uma 

maior concentração de vestígios de atividades funerárias em algumas áreas em detrimento a 

outras, revela diferenciações e preferências relacionadas ao uso do material construtivo e do 

espaço interno do sítio. Tais preferências são resultados diretos de escolhas com fins 

específicos, reflexos da cultura dos sambaquieiros e não de mero acaso. 

A intencionalidade construtiva é também verificada anteriormente à formação das 

camadas basais. A presença de lâminas finas sobre a paleoduna indica que a área foi ocupada 

por curtos períodos de tempo antes da formação do sambaqui naqueles locais. Depois disso, 

uma camada formada basicamente por conchas e areia que se compactou com o peso do 
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sambaqui, foi construída como base para a construção de todas as demais camadas do 

assentamento. Essa camada de espessura bastante significativa isola as camadas funerárias do 

contato com a paleoduna ou com as áreas encharcáveis dos terrenos adjacentes ao sítio. A 

grande espessura da camada, aliada à inexistência de qualquer tipo de estrutura ou vestígios 

de atividades cotidianas, indica que elas tenham servido como um alicerce para as demais 

construções no sítio, pois é somente partir da formação de camadas desse tipo, que as 

camadas funerárias com grande concentração de vestígios de atividades começam a se formar. 

A presença de uma camada basal que antecede a formação do sambaqui deixa claro que houve 

uma escolha no uso do espaço destinado à construção do sítio, bem como revela uma 

preparação propositada da área sobre a qual o sambaqui seria construído. 

No decorrer da formação do pacote conchífero, camadas construtivas que possuem 

variações sutis de composição e morfologia intercalam as camadas funerárias que apresentam 

uma organização e associação de estruturas muito próprias. A presença de áreas com grande 

quantidade de vestígios de atividades mortuárias diretamente associadas à formação das camadas 

funerárias e em contrapartida, a presença de camadas formadas por materiais construtivos que não 

parecem remeter a qualquer tipo de atividade, que não o simples acúmulo de conchas e areia, 

revelam diferentes funções e diferentes propósitos na formação dos estratos. A grande 

concentração de atividades realizadas no sítio está claramente centrada nas camadas funerárias. 

São elas que regem a formação de todo o sambaqui e que servem de referência para a formação 

das camadas que as sucedem e também para as camadas que as antecedem.  

As camadas funerárias estreitas e compactadas comportam evidências de uma série de 

atividades relacionadas aos enterramentos e ao culto aos mortos. Nelas a presença de 

sepultamentos associados a estruturas de combustão, buracos de estacas e artefatos revelam a 

existência de intensas atividades funerárias realizadas de modo recorrente ao longo do tempo 

de construção do sambaqui. Todas as características presentes nas camadas funerárias 

permitem afirmar que se trata de paleo-superfícies bastante utilizadas em atividades com fins 

exclusivamente funerários. Até o momento não foram encontrados quaisquer tipos de 

vestígios de atividades cotidianas e habitacionais nestas camadas do sítio e mesmo os buracos 

de estacas, que poderiam ser interpretados como vestígios de cabanas, estão intrinsecamente 

relacionados aos sepultamentos e suas ordenações e distanciamentos na área não permitem a 

sua interpretação como marcas de alicerces de residências.  
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É possível perceber a função funerária dessa camada não apenas pela ausência de 

evidência de moradia e a presença de sepultamentos, mas também, através de toda a 

ordenação de estruturas em associação presentes nela.  As estruturas funerárias encontram-se 

associadas a grande quantidade de restos de fauna em forma de bolsões que parecem ter sido 

ofertadas aos mortos no momento dos enterramentos. Muitos desses bolsões possuem 

vestígios de queima e parecem ter sido utilizados para consumo alimentar durante o evento 

mortuário. Artefatos líticos e ósseos praticamente só são encontrados nas camadas funerárias 

e na Terra Preta e a sua associação com os sepultamentos deixa claro que se trata de 

mobiliário funerário e não de vestígios de áreas de descarte, oficinas líticas ou residências. 

Localizadas sempre ao redor ou sobre estruturas funerárias, as estruturas de combustão 

variam em forma e tamanho, mas nunca são muito espessas. Em meio às cinzas e carvões 

podem ser encontrados restos de fauna e eventual presença de artefatos. Recobrindo estas 

estruturas é comum haver lâminas finas de areia pura que parecem ter sido jogadas para 

apagar o fogo e a grande maioria apresenta sua estratigrafia própria muito bem preservada, o 

que indica que não ficaram expostas às intempéries, sendo rapidamente recobertas. Essas 

evidências revelam que as fogueiras possuem uma função cerimonial que está diretamente 

relacionada às atividades funerárias ali desempenhadas.  

Uma série de buracos de estacas rodeia os sepultamentos presentes nas camadas 

funerárias, mas ainda não se sabe ao certo se essas estacas tinham por função: a delimitação 

da estrutura funerária, a proteção da área e dos corpos, a demarcação de território ou que 

tivessem um propósito ritualístico. É possível, inclusive, que tais estacas possuíssem mais de 

uma função, uma vez que a delimitação de sepultamentos e áreas funerárias pelas estacas 

parece ter impedido que elas se interpenetrassem, situação praticamente inexistente no sítio e 

que reforçaria a função da estaca como marcador de uso do espaço. Por outro lado, elas 

parecem também ter servido como obstáculo para animais carniceiros, pois todos os 

esqueletos retirados da camada 2.15.13 estavam bem preservados e as desconexões 

anatômicas presentes são frutos de intervenções antrópicas na disposição do corpo 

(sepultamento secundário). Outra hipótese é de que as estacas poderiam ter como função a 

sustentação de um estrato, ou montículo de cobertura depositado diretamente sobre um ou 

mais sepultamentos no momento do encerramento das atividades funerárias, pois além de 
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circundarem os sepultamentos individualmente, percebe-se na camada 2.15.13 buracos de 

estacas bastante espessos que parecem circundar todas as estruturas presentes naquela área. 

Entretanto, a ausência desse tipo de estruturas nas demais camadas do sítio (com 

exceção de algumas lâminas), formadas principalmente por estratos de cobertura, sugere que 

possivelmente a função principal das estacas não esteja diretamente relacionada à sustentação 

desse tipo de camada. Por outro lado, as datações obtidas das áreas com grande concentração 

de atividades funerárias revelam que as camadas de cobertura nesses locais foram depositadas 

muito rapidamente. A rapidez com que as camadas funerárias foram cobertas sugere que as 

próprias camadas de cobertura tenham impedido a intervenção dos corpos por animais 

carniceiros, e sugere inclusive que este seja um dos propósitos de sua construção.  

Nesse sentido, por se tratar de uma área exclusivamente dedicada às atividades 

mortuárias a presente pesquisa propõe que as estacas estejam relacionadas primordialmente a 

fins ritualísticos. Considera que a construção de verdadeiros cercamentos ao redor dos corpos 

tenha um propósito ritual relacionado às crenças que envolvem a questão mortuária e sua 

relação com os vivos. Sugere-se que as estacas tenham uma finalidade simbólica, construída 

de modo a separar e proteger o mundo dos vivos do mundo dos mortos, criando uma barreira 

que impeça os espíritos de deixar o local a que foram destinados. Por isso, não apenas as 

estruturas funerárias individuais, mas toda uma área possui marcas de estacas que a 

delimitam, isolam e encerram. 

Conforme já anteriormente apontado por Fish et al. (2000), essas camadas foram, no 

passado, superfícies aparentemente bastante utilizadas para rituais funerários. A formação 

desse tipo de camada funerária parece estar relacionada a áreas de ocorrência do que se 

convencionou chamar em campo de “momentos funerários” (termo inicialmente proposto pela 

Profa. Dra. Maria Dulce Gaspar). Os “momentos funerários” seriam episódios de 

enterramentos ocorridos em uma mesma área durante um determinado período de tempo e 

posteriormente encerrados, dando início a um próximo “momento funerário” em outro local 

do sítio.  Tal definição está baseada não apenas na observação das seções estratigráficas, que 

mostram claramente a concentração de sepultamentos em uma mesma camada (camada 

funerária), como também, nas evidências encontradas na área de decapagem (camada 

2.15.13). Neste local muitos indivíduos foram sepultados em intervalos de tempo 

relativamente pequeno, todos concentrados em uma área circunscrita pelas estacas.  
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Os “momentos funerários” correspondem a episódios de atividades relacionadas aos 

rituais de sepultamento desenvolvidos por um mesmo “grupo de afinidade” (conceito também 

formulado pela Profa. Dra Maria Dulce Garpar). Um “grupo de afinidade” consiste em uma 

unidade sociológica formada possivelmente pelas de relações de parentesco, cujos membros 

afins utilizavam-se se uma mesma área circunscrita para sepultar seus mortos durante um 

determinado período de tempo, os “momentos funerários”. Acredita-se que diferentes 

“momentos funerários” presentes em áreas distintas do sambaqui, resultaram na formação das 

camadas funerárias, como tem revelado os cortes estratigráficos. 

As camadas funerárias foram construídas a partir da grande quantidade de atividades 

de caráter mortuário concentradas num mesmo local. Tais atividades deixaram como vestígios 

a presença dos sepultamentos e de artefatos e estruturas diretamente relacionados aos fins 

funerários. Constatou-se também que as demais camadas de cobertura do sítio estão 

diretamente relacionadas à formação ou encerramento dessas áreas. Nesse sentido, verifica-se 

que o sambaqui Jabuticabeira II foi todo construído a partir de um propósito funerário, ou 

seja, este sambaqui é na realidade um sítio cemitério. Mesmo com a mudança no material 

construtivo verificado com a formação do pacote terroso, a função funerária neste sítio 

permanece inalterada. 

Nos momentos finais de construção do sítio, algum fator de extrema importância 

resultou na alteração do uso do material construtivo utilizado na sua formação. As pesquisas 

iniciais no sítio cogitaram a possibilidade de o pacote de Terra Preta ter sido formado a partir 

de uma ocupação constante daquela área como local de moradia. Entretanto, as escavações no 

pacote terroso mostram que o padrão construtivo do sítio se manteve e não revelam vestígios 

de atividades cotidianas ou de áreas de habitação. A permanência do padrão construtivo numa 

época tardia da construção do sambaqui pode ser entendida então, como reflexo de 

permanência cultural e de uma organização social que mantém vivos os hábitos e costumes ao 

longo de tanto tempo.  

Nesse sentido, considera-se a hipótese de que a alteração do material construtivo 

utilizado na parte superior do sítio e que resultou na formação do pacote terroso, seja 

resultado de alterações na oferta do material conchífero, possivelmente como conseqüência de 

alterações no ambiente. Tal alteração teria se dado em toda a região e não com o esgotamento 

de um ou outro banco de moluscos, uma vez que outros sítios da região apresentam esse 
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mesmo tipo de pacote terroso nos momentos finais de sua construção. Entretanto, essa 

hipótese ainda carece de investigações aprofundadas centradas principalmente nas variações 

estratigráficas entre as seções abertas na Terra Preta.  

Apesar de ter se verificado uma permanência nos padrões construtivos, reflexos de 

uma certa permanência cultural, o presente trabalho não considera a inexistência completa de 

variações e mudanças culturais ao longo do tempo de construção desse sítio, bem como a 

ausência de diferenciações culturais regionais. Pelo contrário, considera-se não apenas 

possível, mas também provável a existência de diversidades culturais regionais, diretamente 

influenciadas pelo meio e pelas relações entre as populações sambaquieiras das várias áreas 

ocupadas.  Considera-se também provável que mudanças culturais tenham ocorrido ao longo 

do tempo, envolvendo de modos distintos toda a população sambaquieira, inclusive as 

responsáveis pela construção do sambaqui Jabuticabeira II. Entretanto, tais alterações não 

foram significativas o suficiente, a ponto refletirem modificações no padrão construtivo 

encontrado nesse sítio. É possível que diferenciações e mudanças na cultura desses povos 

possam ser melhor investigadas com a escavação de áreas amplas, como superfícies funerárias 

formadas em locais e momentos distintos em um mesmo sítio, ou entre sítios distintos. Desse 

modo, permitiria observar variações, mesmo que mínimas, na confecção dos artefatos, no 

padrão de sepultamento, ou arranjo espacial das estruturas, entre outros. 

O sítio Jabuticabeira II, intencionalmente construído com um propósito funerário, 

comporta também um grande volume de material conchífero e de areia depositados em forma 

de camadas de cobertura. Essas camadas representam a maior parte dos estratos encontrados 

no sítio e servem como base e como cobertura de áreas funerárias, variando em termos de 

tamanho e composição de uma maneira bastante sutil. Através da presença dessas camadas 

sobre as áreas funerárias é possível saber que um “momento funerário” foi encerrado em 

determinado local. E somente após o encerramento das atividades de cunho mortuário numa 

área é que outros “momentos funerários” serão iniciados naquela área, de forma que as 

atividades de um momento e de outro raramente se interpenetrem, misturem ou invadam uma 

a outra. Com o encerramento de um momento funerário, o conseguinte recobrimento da área 

por uma camada de cobertura, permite a utilização daquele mesmo espaço para a realização 

de um novo “momento funerário” e por conseqüência, a formação de uma nova camada 

funerária. A repetição dessas atividades ao longo do tempo, estampada na estratigrafia, 
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resultou no crescimento horizontal e vertical do sítio, mas a responsabilidade pelo grande 

volume que esse sambaqui apresenta está a cargo dos estratos de cobertura. 

Uma das funções das camadas de cobertura, além de recobrir áreas funerárias, está 

relacionada à intenção de se erigir uma construção de destaque da paisagem. Através de 

episódios sucessivos de deposição de material, que dá à maioria das camadas aspecto 

laminado, a formação de camadas amplas e espessas demandava uma série de atividades que 

envolviam gastos com tempo e energia, principalmente no transporte do material para as 

porções mais elevadas do sítio. Esse esforço despendido se justifica também pela necessidade 

de adicionar volume ao sítio através da formação de camadas com grande quantidade de 

conchas inteiras, camadas que não serviam como palco de atividades  constantes, constatadas 

através da ausência de artefatos e estruturas e a pouca compactação do sedimento.  

O padrão construtivo verificado no sítio mostra que o sambaqui “cresce para cima”, ou 

seja, suas camadas apoiadas umas sobre as outras, adicionam volume e altura ao sítio, mesmo 

quando se dispõem de áreas livres para que crescesse horizontalmente. Além disso, as 

estruturas presentes no sambaqui são em sua maioria formadas da paleo-superfície para cima, 

e não para baixo, em forma de escavações. Mesmo as estruturas funerárias são rasas, e ao meu 

ver, não foram escavadas para a formação de uma cova. Um estudo mais detalhado do padrão 

funerário poderá esclarecer melhor essa questão. 

Através das datações obtidas para esse sambaqui, verificou-se ainda que algumas áreas 

são construídas verticalmente ao longo do tempo enquanto que áreas muito próximas 

demoraram a ser aproveitadas na construção. Tal evidência revela a importância de se 

adicionar altura ao sambaqui e torná-lo visualmente destacado na paisagem. Devido ao grande 

volume a altura que atingem os sambaquis, principalmente na região de Santa Catarina, 

tornaram-se verdadeiros marcos paisagísticos e referências de territorialidade. É possível que 

a necessidade de se adicionar volume ao sítio cemitério estivesse ligada não apenas ao 

significado ritualístico e religioso que esse sítio comporta, como também estivesse 

relacionada a questões de cunho simbólico. Outra possibilidade é que este tipo de sítio serviria 

como marcadores de ocupação territorial reflexo direto de sociedades complexas social e 

politicamente, estáveis territorial e economicamente, cuja complexidade cultural se manteve 

ao longo do tempo e resultou na formação de cemitérios como este. 
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A morfologia original da maioria das camadas de cobertura deveria se assemelhar a 

montículos de tamanhos variados sobre a área funerária, sendo que alguns deles mantiveram 

seu formato original preservado. Os montículos são bastante didáticos no sentido de mostrar 

como se dava a deposição das camadas de cobertura no sítio. Compostos por estratos de 

cobertura de matriz principalmente conchífera, alguns deles são encontrados cobrindo um ou 

mais sepultamentos. Após o término de um “momento funerário” ou mesmo de um 

enterramento, montículos de tamanhos diferenciados foram depositados sobre as camadas de 

funerárias selando e encerrando as atividades relacionadas àquele episódio.   

Por haver “momentos funerários” acontecendo concomitantemente em várias áreas do 

sítio, conforme se observou através das datações, a presença de vários montículos daria a 

impressão da existência de pequenos “sambaquizinhos” que se tocavam e sobrepunham nas 

extremidades, sem que as camadas funerárias se confundissem ou interpenetrassem. A 

presença de vários montículos sobrepostos teria um aspecto de meias esferas que com o 

tempo e o peso dos estratos sobre eles, foram gradualmente sendo achatados, resultando no 

formato aplainado que se vê em algumas camadas. É possível também que tenha ocorrido um 

aplainamento intencional de algumas camadas de cobertura, pois se observa, principalmente 

abaixo das áreas funerárias, a presença de estratos bastante horizontalizados. É possível ainda 

que o próprio peso das estruturas e grande intensidade de atividades ocorrendo nas camadas 

funerárias apoiadas sobre algumas camadas de cobertura, resultasse em seu aplainamento e 

também em alguns casos, em sua compactação. Algumas, entretanto, mantiveram seu formato 

original monticular, principalmente próximas à superfície da seção, comportando um peso 

menor de sedimento. 

A ação de recobrimento das áreas funerárias após o encerramento de um “momento 

funerário” se deu de forma bastante rápida, conforme pode ser percebido através das datações. 

As camadas de cobertura diretamente apoiadas sobre camadas funerárias foram construídas 

muito mais rapidamente do que as camadas de cobertura apoiadas sobre outras camadas de 

cobertura, em locais do sítio em que estes momentos há muito já haviam sido encerrados. A 

existência de uma atividade construtiva intensa nas áreas funerárias e diretamente associadas 

a ela, só vem a confirmar a funcionalidade deste sítio enquanto cemitério, bem como revela 

que o ritmo de crescimento do sambaqui está diretamente relacionado à existência 

concomitante de áreas funerárias em atividade e em encerramento. 
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A constatação de um ritmo construtivo acelerado, aliado ao caráter monumental de 

alguns dos sambaquis, remete a questão demográfica relacionada à população sambaquieira. 

A existência de monumentos desse tipo deriva da presença de uma população 

demograficamente expressiva e estabilizada territorialmente. Alguns cálculos a respeito da 

demografia da população que construiu o sambaqui Jabuticabeira II já foram efetuados (Fish 

et al. 2000), baseados na proporção do número de indivíduos sepultados por metro cúbico de 

sedimento. Entretanto, a partir da análise da estratigrafia desse sambaqui constata-se que a 

distribuição de sepultamentos na área do sítio não é homogênea, havendo uma maior 

concentração em algumas camadas e locais do sítio em detrimento de outras, preenchidas 

apenas por material construtivo. Sendo assim, faz-se necessário uma reavaliação da 

metodologia de cálculo empregada no estudo da demografia desse tipo de sítio, que considere 

a as variações de concentrações de sepultamentos nas diferentes áreas de um sambaqui. 

Através das análises das seções verificou-se que algumas camadas de cobertura 

formadas primordialmente por conchas são encontradas, com mais freqüência, próximas às 

áreas com grandes concentrações de enterramentos. Observou-se também que a maior parte 

dos montículos preservados nas seções é formada por estratos de matriz conchífera, e que as 

camadas de conchas puras estão localizadas normalmente logo abaixo das camadas funerárias. 

Além disso, observa-se a presença de um piso de conchas inteiras sobre a área funerária 

2.15.13, revelando a importância desse material no processo de enterramento, além de 

evidenciar um claro processo preparatório intencional para receber o morto. Outros pisos de 

conchas, em profundidades diferentes, foram encontrados na estratigrafia da camada em 

questão, revelando uma prática recorrente que relaciona a presença de conchas inteiras com as 

atividades funerárias. 

Tal associação entre a prática funerária e a presença de grande quantidade de conchas 

sugere que o material conchífero possua uma importante função construtiva, uma vez que a 

presença de camadas de conchas em meio ao material orgânico e a areia que formam as 

camadas funerárias, e mesmo em meio às camadas de cobertura, tenham sido depositadas com 

um propósito construtivo funcional de modo a impedir a erosão das áreas em atividade no 

sítio. O material conchífero inclusive pode ter servido de modo a dar sustentação aos 

montículos que recobrem as áreas funerárias e que são depositados rapidamente após o 

encerramento do momento funerário. 
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Não se pode, entretanto, deixar de atentar para o fato de que a formação do sambaqui e 

a organização de sua estratigrafia envolvem questões de caráter simbólico e não apenas de 

caráter construtivo e funcional. Nesse sentido, a presença de grande concentração de material 

conchífero em áreas de atividades funerárias intensas deve possuir, além de uma função 

construtiva, um significado simbólico importante para esse grupo. Esta hipótese é reforçada 

pela presença de associações entre as atividades mortuárias e uma maior concentração de 

conchas em outras áreas do sítio, inclusive no pacote terroso onde a quantidade desse tipo de 

material é bem mais reduzida. Conchas, às vezes de grandes dimensões, foram encontradas 

como acompanhamento funerário em alguns sepultamentos escavados na Terra Preta. Soma-

se a isso a grande freqüência de bolsões ou lâminas de conchas inteiras e queimadas também 

associados aos sepultamentos, que reforçam a hipótese das conchas possuírem um forte valor 

simbólico. 

Conforme dito anteriormente, as camadas de cobertura praticamente não comportam 

vestígios de atividades intensas ou pisoteamento, entretanto a presença de lâminas de areia 

queimada, ossos de peixes, conchas queimadas e de cinzas e carvões indicam a existência de 

atividades realizadas sobre elas durante um curto espaço de tempo. As lâminas não possuem 

função construtiva, pois não conferem volume ao sambaqui, tampouco são áreas funerárias, 

pois não comportam nenhum sepultamento. Devido a sua localização, composição e 

morfologia, as lâminas parecem ter se formado a partir da realização de atividades 

diretamente associadas aos sepultamentos realizados anteriormente à formação do montículo 

ou camada de cobertura que a sustenta. A grande quantidade de fauna e evidências de queima 

presentes parece indicar a existência de um tipo de celebração aos mortos que incluía o uso do 

fogo e o consumo ou oferenda de alimentos. Tal celebração teria ocorrido de maneira 

localizada, referente a indivíduos ou grupos específicos, e de maneira bastante rápida, 

verificável através da pouca espessura das lâminas. Verifica-se ainda que, bem como as 

estruturas de combustão, as áreas de queima presentes nessas lâminas foram rapidamente 

recobertas por sedimento, o que permitiu a preservação de lâminas com cinzas muito finas 

que não foram expostas às intempéries por muito tempo.  

As camadas laminares argilosas, pouco mais espessas que as demais lâminas, 

encontram-se freqüentemente depositadas também sobre as camadas de cobertura, apesar 

disso, este tipo de camada não está em associação direta com os montículos, podendo ser 

encontrado em pontos diferentes da estratigrafia. Inicialmente pensou-se na a possibilidade de 
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se tratar de um possível intervalo construtivo do sítio, pois apesar das datações não indicarem 

intervalos construtivos significativos, não se pode descartar a possibilidade de que pequenas 

pausas na deposição de estratos em uma área tão ampla tenham acontecido. Nesse sentido, 

tendo ficado essas áreas algum tempo expostas, poderiam começar a acumular um tipo de 

sedimento distinto dos demais encontrados no sítio, e em não sendo palco de atividades, essas 

camadas não comportariam os materiais tão comumente encontrados nas demais áreas do sítio 

Jabuticabeira II.  

Entretanto, muitos dos locais nos quais elas se formaram não parecem propícios à 

sedimentação, e sim, à erosão. Muitas camadas argilosas estão apoiadas sobre camadas 

inclinadas, além disso, o sambaqui está assentado em uma área mais elevada que a planície 

que o rodeia, estando bastante exposto a erosão. A observação mais minuciosa desse tipo de 

camada mostrou que ela comporta ainda uma série de vestígios de atividades como bolsões de 

fauna, restos de cinzas e carvões e algumas lâminas ou concentrações de conchas. Verifica-se 

então que estas camadas argilosas são resultados de atividades humanas, mas sua função 

dentro do sítio ainda não está clara. Sua composição é parecida com a das camadas funerárias, 

mas ao invés de possuir um sedimento orgânico e escuro, é composta por barro avermelhado 

ou esverdeado. Além disso, a maioria delas não comporta buracos de estacas, fogueiras e 

sepultamentos, não sendo possível associá-las diretamente as atividades funerárias. 

Através da observação da estratigrafia do sítio e das datações de cada área, foi possível 

perceber a existência de preferências de uso do espaço destinado a construção do sambaqui. 

Verificou-se com as escavações na trincheira 13, no locus 5, que enquanto naquela área ainda 

não havia se iniciado a construção do sítio, outras áreas próximas já estavam em pleno 

desenvolvimento. A datação das lâminas que resultaram de ocupações anteriores à formação 

dos espessos pacotes conchíferos naquele local mostra que, enquanto o sambaqui estava sendo 

construído, áreas fora do pacote conchífero também eram ocupadas. 

Os vestígios de atividade humana, encontrados nas áreas adjacentes ao sítio, formam 

lâminas com grande quantidade de ossos de peixes e carvão que estão espaçadas por camadas 

estreitas de areia pura e umas poucas conchas, resultado de processos aparentemente naturais 

e não antrópicos. Essas lâminas intercaladas por estratos arenosos, e que depois também 

foram posteriormente recobertos para dar lugar às camadas construtivas do sambaqui, revelam 

períodos curtos de permanência no local, ocorridos em episódios periódicos. Nesse sentido, a 
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estratigrafia do sítio, formada principalmente por camadas espessas de areia e conchas, 

poderia estar mascarando episódios curtos de intervalo construtivo, pelo menos num período 

inicial de sua formação.  

A presença de lâminas formadas por grande quantidade de restos de fauna, carvão e 

cinzas não associadas a qualquer estrutura funerária, indica que algumas áreas adjacentes ao 

sítio eram utilizadas como acampamentos temporários durante a construção do sambaqui ou 

durante a realização de enterramentos ou celebrações. A formação desses vestígios, 

aparentemente não está relacionada com atividades desenvolvidas em locais de moradia 

permanente, que até o momento não foram encontrados. A exclusão de atividades cotidianas 

da área do sítio confere um caráter sagrado ao sambaqui, que comportaria apenas evidências 

de atividades de cunho ritualístico. 

O presente estudo a respeito do processo formativo do sambaqui Jabuticabeira II 

conclui que este sítio é resultado da formação vários pequenos monumentos funerários 

erigidos num mesmo local. A existência de “momentos funerários” concomitantes revela que 

grupos de afinidades distintos pertencentes a uma população culturalmente homogênea, 

compartilhavam uma mesma área destinada aos rituais fúnebres. A morfologia atual do 

sambaqui nada mais é do que o resultado da construção de pequenos “sambaquizinhos” 

agrupados lado a lado e sobrepostos uns aos outros, que ao longo do tempo resultaram nessa 

construção maior, o próprio sambaqui. Construção essa que foi posteriormente moldada pelos 

processos pós-deposicionais a que esteve sujeita. 

A existência de um cemitério comum construído e utilizado por diferentes grupos de 

afinidade, só se justifica pela existência de uma organização social e política estável e um 

modo de vida economicamente viável destes grupos afins. A existência de um padrão 

construtivo que perdura ao longo de 1000 anos revela que a unidade cultural de maneira geral 

também permaneceu ao longo do tempo, constantemente reforçada pela manutenção das 

práticas mortuárias. Nesse sentido, supõe-se que grupos que compartilhavam da mesma 

cultura, um mesmo território e possivelmente as mesmas áreas de captação de recursos, 

atingiram um elevado patamar de desenvolvimento das atividades econômicas e de 

complexidade da organização social e política que permitiram a construção e manutenção do 

sambaqui enquanto um elemento de forte valor simbólico. 
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Associação entre as evidências materiais deixadas ao longo do tempo e sua relação 

com atividades rituais relacionadas à crença e religião é muito difícil, talvez impossível de ser 

comprovada. Por esse, e outros motivos, a questão ritual, religiosa e simbólica foi sempre 

relegada a um segundo plano, quando não totalmente ignorada pela maioria dos estudos 

arqueológicos. Entretanto, a própria constatação da função do sambaqui enquanto sítio 

cemitério e a existência de evidências de atividades intrinsecamente relacionadas ao culto aos 

mortos ao longo de sua construção, deixam claro que esse tipo de abordagem precisa ser 

revista. O receio da comunidade científica em propor modelos explicativos a respeito de 

questões simbólicas, rituais e religiosas de difícil constatação não deve ser maior do que a 

necessidade cada vez mais clara de se abordar esses assuntos. Nesse sentido, não se pode 

considerar que sambaquis tenham sido erigidos com um simples propósito de destinar aos 

corpos um local para se decompor. Mas, antes de tudo foram construídos com base num 

sistema de crenças que define uma forma de tratamento aos mortos que implica na construção 

do sítio como um monumento funerário.  

Os estudos arqueológicos com sambaquis têm se beneficiado, principalmente nas 

últimas décadas, de uma série de pesquisas com o material lítico, faunístico, esqueletal e 

paleoambiental, entre outros. Esses estudos vêm contribuindo para o entendimento das 

questões relacionadas principalmente a organização social e econômica dos sambaquieiros, 

revelando que foram fundamentais para a formação dos sambaquis. Entretanto, a existência de 

uma religiosidade e um sistema de crenças e simbologias, que parece ter sido fundamental e 

igualmente importante, necessita ser incluída nessas novas frentes de investigação. 

Pesquisas arqueológicas futuras em outros sambaquis desta e de outras regiões, 

poderão revelar se este padrão construtivo e funcional se repete, sendo ainda arriscado fazer 

qualquer tipo de generalização. Desse modo, faz-se necessário que estudos sistemáticos como 

os que foram realizados no sítio Jabuticabeira II sejam expandidos para outros sítios do litoral 

brasileiro, contribuindo para o estabelecimento de um possível padrão construtivo regional. 

De qualquer forma, parece claro que estes enormes sambaquis encontrados no litoral 

de Santa Catarina, com sua morfologia externa simples, na verdade escondem uma complexa 

organização de estratos, comportam uma série de sepultamentos e artefatos cuidadosamente 

arranjados nas camadas; pode se dizer que encerram em sua existência monumental o passado 

e a cultura de um povo que deixou nessa construção o vestígio de sua existência.  
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ANEXOS 
 

TABELAS DE COMPOSIÇÃO E TIPOS DE ESTRATOS 

TABELA DE DATAÇÃO 

 



TABELA 1  –  COMPOSIÇÃO E TIPOS DE ESTRATOS  –  LOCUS  1. 
 

Perfil Estrato Cor Matriz Descrição Tipo de camada 

1.05 1 Preta Sedimento Matriz orgânica preta com areia, raízes e muito osso de 
peixes aumentando em quantidade na base da camada. 
Poucas conchas fragmentadas, a maioria de 
Anomalocardia. 

Terra preta 

1.05 11  Concha 3-10cm de espessura da camada composta por 
Anomalocardias inteiras e fragmentadas cobrindo a 
feição 1.10.2. 

Concha pura 

1.05 12  Cinzas Similar ao estrato 11 com 5-12 cm de espessura de 
camada de cinzas, conchas inteiras e fragmentadas de 
Anomalocardias onde a feição 1.10.2 é cortada. 

Camada de conchas 
com areia cinza escuro 

1.05 22 Cinza Areia 
concrecionada

Concreção de mistura de areia, cinzas e conchas 
fragmentadas. A textura é muito dura, semelhante a 
rochas do estrato 13. Ocorre na base do estrato 1. 

Concreção 

1.05 23 Cinza Concha Principalmente conchas inteiras, Anomalocardia, com 
marisco fragmentado e areia cinza claro. 

Camada de concha com areia 
cinza claro 

1.05 24  Conchas Espesso depósito de conchas Anomalocardia inteiras, 
porção leste do perfil cortado pela feição 1.10.2; coberta 
pelo estrato 13. 

Camada de concha com areia 
cinza claro 

1.05 24   Conchas inteiras, Anomalocardia, concha fragmentada 
agregada numa concreção muito dura. Matriz é tão 
compactada que sugere pedra calcária. A extensão da 
rede torna impossível a verificação. 

OBS: Essa é outra 
descrição da mesma 
camada. Possivelmente foi 
descrita uma área da 
camada mais próxima da 
concreção logo acima dela 
(camada 13). 

 



1.05 25  Carvão Osso de peixe, cinzas, areia, matriz de carvão. Ossos de 
peixes estão principalmente fragmentados com poucos 
pedaços intactos. Esse estrato é o menor mound registrado 
no locus 1.05 cobrindo os sepultamentos 14 e 15. 

Cinzas e carvão 

1.05 26 Preto Areia Sedimento preto e macio e areia, poucos ossos de peixe, 
conchas e raízes. Estrato 22 cobre essa camada, estrato 
26 é o acúmulo imediatamente acima da cobertura 
monticular de ossos de peixes, estrato 25. 

Terra Preta 

1.05 27 Cinza Areia Areia acinzentada e conchas fragmentadas com algumas 
metades de Anomalocardias, não inteiras. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

1.05 28 Prata Areia Areia prateada clara com conchas de Anomalocardia e de 
mariscos fragmentados (~25% de Anomalocardia intactas) 
e pedaços de carvão. Laminado. Fragmentos delicados de 
conchas indicam paleo-superfície pisoteada. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

1.05 29  Carvão Carvão escuro multi-laminado, ossos de peixe e 
algumas camadas de conchas fragmentadas. 

Cinzas e carvão 

1.05 30  Concha Conchas fragmentadas compactadas, alguns ossos de 
peixes, pedaços de carvão e areia cinza claro. 

Camada de concha com areia 
cinza claro 

1.05 XI BH1 Cinza Concha Conchas fragmentadas pretas/ cinza escuro com 
aproximadamente 50% de Anomalocardias inteiras. Camada de conchas com 

areia cinza escuro 

1.05 XIV 
BH1 

Cinza Areia Areia cinza, 75%, com concha fragmentada e15% de 
Anomalocardia inteira igual estrato XIV da trincheira. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

1.05 XVI 
BH1 

Branco Concha Concha branca fragmentada. Estratos XX – areia branca estéril 
e concha na base do mound = estrato XVI da trincheira 

Camada de concha com areia 
cinza claro 

 



1.10 10  Mound Pequeno mound na camada 1.10, composto por conchas 
fragmentadas, um pouco de conchas inteiras – Lucina 
Anomalocardia. O pequeno mound foi inteiro construído 
em múltiplos episódios com camadas de conchas 
separadas por camadas queimadas (como as feições 4, 5, 8 
e 9) e camadas de cinzas (tem mais camadas do que 
números dados às feições). Todas as camadas de conchas 
são em maioria de conchas fragmentadas – indicando uso 
como superfície de ocupação. Sobre a terceira camada 
mais alta do mound contém mais sedimentos cinza do que 
as camadas de baixo. Pelo menos 27 camadas são 
evidentes sobre ou próxima à feição 1.10.19 (cova). 

Camada de conchas 
com areia cinza escuro 

1.10 2 Cinza Areia Areia de grão fino cinza escuro; mistura homogênea 
com bastante Anomalocardia fragmentada e um pouco 
de inteiras e fechadas. Nível se comprime nos metros 
1.09 e 1.08 e torna-se progressivamente misturado com 
o sedimento do estrato 1. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

1.10 7 Preto 
escuro 

Areia Camada com espessura de 17 a 25 cm de areia queimada e 
osso de peixe. Ao longo do topo e da base oeste há 
descontínuas camadas de conchas inteiras e fragmentadas e 
lâminas descontínuas de cinzas. A camada é mais densa e 
escura na metade oeste. A metade leste tem menos areia 
queimada – é cinza e não preta, não tem cinzas e a camada de 
conchas superior é mais completa e contínua. Continua para 
leste abaixo do nível da escavação. No setor 1.05 apresenta-
se como continuação do estrato de areia preta e conchas 
fragmentadas definido em 1.10.  Aqui fica a parte mais alta 
da metade leste do perfil 1.10 com uma espessura de 10 a 15 
cm de camada com conchas de Anomalocardias inteiras 
misturadas com delicadas conchas fragmentadas de mariscos. 
Aqui a cor do estrato não é preta, assim como no perfil 1.10, 

Camada de areia cinza escuro 
com conchas 

 



mas de cinza a cinza claro. No setor 1.15 apresenta lentes 
marrons escuras/ estrato possui camadas (descontinuas), ou 
superfícies de areia entremeada com lentes de marisco e 
Anomalocardia fragmentados. 

1.15 3   Bastantes conchas fragmentadas, mas com freqüentes 
conchas inteiras, muitas Anomalocardias, mariscos, 
algumas Lucinas e algumas conchas estão fechadas 
(Anomalocardias). Algumas camadas escuras finas 
foram superfícies temporárias formadas por acumulação 
e interpassadas das camadas intactas que mantiveram o 
mesmo ângulo. 

Camada de conchas com 
areia cinza escuro 

1.15 4   Maioria de conchas, marisco fragmentado, Anomalocardias 
sem conchas intactas e não há ossos de peixes. 

Concha pura 

1.15 5 Escuro Lente Conchas fragmentadas com bolsões de maior 
quantidade de conchas intactas e lentes escuras finas 
que se inclinam para baixo no sentido leste. 

Camada de conchas 
com areia cinza escuro 

1.15 6   Conchas fragmentadas (predominantemente marisco) sem 
aparente organização, as conchas parecem colocadas ao acaso. 

Concha pura 

1.15 8   Camadas de marisco e Anomalocardia fragmentados. Concha pura 

1.15 9   Grandes amontoados de Anomalocardias inteiras e 
alguns mariscos fragmentados; algumas conchas estão 
fechadas e nunca foram abertas. 

Concha pura 

1.20 13 Cinza Areia Grãos finos, concreção dura e cinza de conchas 
fragmentadas e ossos de peixes. 

Concreção 

1.20 14 Marrom 
escuro 

Areia Concha muito fragmentada (Anomalocardia e Lucina), 
muitas raízes pequenas com muita areia pura, faixas 
escuras lado a lado com camadas marrons. Amplas áreas 
de ossos de peixes. Formada sobre o sepultamento 9. 

Camada de areia marrom 
com ossos de peixes 

 



1.20 15  Areia Camadas de areia com conchas fragmentadas e alguns 
mexilhões, entremeadas com camadas de puros ossos de 
peixes fragmentados. Muitas Anomalocardias inteiras, 
algumas foram cortadas para remover a carne, soltas, 
não compactadas por pisoteamento; provavelmente resto 
de alimentação. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

1.20 16 Marrom Osso Marrom, muitos ossos de peixe, conchas fragmentadas e 
inteiras, provavelmente não foram pisoteadas, muito 
soltas. A maioria de Anomalocardia. 

Camada de areia marrom com 
ossos de peixe 

1.20 17  Concha Bastante quantidade de conchas soltas, predominando as 
conchas inteiras, muitas das quais estão intactas, bivalves 
fechadas. As Anomalocardias são mais comuns, seguidas 
dos mariscos e algumas Lucinas. Áreas de terra preta no 
estrato. Também camadas de areia, conchas fragmentadas, 
ossos de peixes como no estrato 15. 

Camada de conchas 
com areia cinza escuro 

1.20 18 Cinza Arenoso Sedimento arenoso cinza, Anomalocardia e mariscos 
fragmentados com pedaços de carvão. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

1.20 19  Concha Concha fragmentada e areia entremeada com finas 
faixas escuras, a maioria Anomalocardias, alguns 
mariscos e pedaços de carvão. 

Camada de conchas 
com areia cinza escuro 

1.20 20 Marrom Concha Concha marrom fragmentada, a maioria Anomalocardia 
com pedaços de carvão, mariscos queimados 
localizados, lentes de areia entremeando as conchas 
marcando superfícies temporárias. 

Camada de conchas 
com areia cinza escuro 

 



1.20 21   Quase igual ao estrato 20, com menos superfícies 
temporárias pronunciadas, com pouca Lucina. Faixas de 
mariscos queimados e fragmentados. Ossos de peixes 
fragmentados com areia marrom clara e areia branca 
com pedaços fragmentados de carvão. 

Camada de conchas com 
areia cinza escuro 

1.25 32 Cinza Areia Areia cinza escura com fragmentos de marisco 
queimados e Anomalocardias com pedaços de carvão. 

Areia queimada 

1.25 33 Multi  A maioria composta de Anomalocardias inteiras, 
algumas com bivalve intacto. Alguns fragmentos de 
marisco, bolsões de barro arenoso esverdeado, bolsões 
de ossos de peixes, e bolsões de carvão. O estrato é bem 
pouco compactado, não fora pisoteado. A partir de 
aproximadamente a metade do caminho do bloco 2 
(1.21), para a direita esse estrato é principalmente 
argiloso esverdeado com conchas ocasionais. Abaixo da 
camada de conchas inteiras a mariscos fragmentados e 
queimados. Areia cinza escura e pedaços de carvão. 

Camada argilosa 

1.25 34   Anomalocardias inteiras a maioria está oxidadas, pouco 
compactadas, não pisoteadas, passa por baixo de uma 
cova funerária no lócus 1.2. 

Concha pura 

1.25 35 Cinza Areia Maioria de matriz arenosa cinza escura com ossos de 
peixe, algumas Anomalocardias inteiras e pedaços de 
carvão; com faixas de: 1. mariscos fragmentados e 
Anomalocardias, 2. Ossos de peixes e Anomalocardia e 
bolsões de areia cinza clara. 

Camada de areia cinza escuro 
com conchas 

1.25 36   Matriz de areia do cinza claro ao branco com marisco frag-
mentado e conchas fragmentadas e lentes de Anomalocar-
dias e Lucinas inteiras. Faixas de areia marrom com ossos de 
peixes e pedaços de carvão. Camadas brancas fortemente 
compactadas com alguns bolsões de ossos de peixe. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

 



1.30 37 Marrom Sedimento Sedimento arenoso marrom acinzentado com muitas 
raízes e ossos de peixes, Anomalocardias inteiras e 
fragmentadas bastante esparsas, poucos fragmentos de 
mariscos e poucos pedaços de carvão. 

Camada de areia marrom 
com ossos de peixes 

1.30 38   Estrato composto principalmente de conchas de 
Anomalocardias, mas há 5 camadas distintas neste estrato: 
1. argila arenosa esverdeada com Anomalocardias inteiras, 
pedaços de carvão, alguns fragmentos de mariscos e alguns 
ossos de peixes;  tudo de algum modo compactado. 2. 
Anomalocardias e Lucinas inteiras bastante soltas com 
algum osso de peixe e fragmentos de marisco com bolsões 
de argila arenosa verde e marrom. 3. Camada fina de osso 
de peixe e carvão com fragmentos de marisco. 4. Conchas 
de Anomalocardias bastante soltas. 5. Matriz de areia 
escura com Anomalocardias inteiras, fragmentos de 
marisco, e ossos de peixes, tudo moderadamente 
compactado. ** Nota do estrato 38: Este estrato é bem 
grande, presumindo-se tratar-se de um episodio construtivo 
bem rápido. Faixas escuras no estrato indicam superfícies 
temporárias. O estrato inteiro, principalmente no locus 1.4 é 
bem solto e todas as conchas (Anomalocardia e Lucinas 
pequenas) estão inteiras, muitas com bivalves intactos. Não 
há evidencias de que foi pisado sobre este estrato: não há 
fragmentação ou compactação. 

Camada de conchas com 
areia cinza escuro 

1.30 39 Escuro Areia Matriz de areia escura com a maior parte de 
Anomalocardias inteiras oxidadas, um pouco de 
Anomalocardias fragmentadas, mariscos e ossos de peixes. 

Areia queimada 

1.30 40 Listrado  Listrado de areia cinza e branca com fragmentos de 
mariscos e Anomalocardias, algumas Anomalocardias 
inteiras e Lucinas, pedaços de carvão, alguns ossos de 
peixe; tudo moderadamente compactado. 

Camada compactada de areia 
cinza com conchas 

 



1.30 41 Cinza Areia A maior parte de Anomalocardias inteiras numa matriz 
de areia cinza escura com muitos ossos de peixes e 
pedaços de carvão, e uma faixa de Anomalocardias 
inteiras e oxidadas. 

Camada de areia cinza escuro 
com conchas 

1.35 42   Uma camada de Anomalocardias muito solta (inteiras e 
com bivalves fechados) com quase nenhuma mistura de 
areia nela (isto para os primeiros dois quadrantes do 
perfil 1.30 e 1.31). No 1.32, muitas Anomalocardias 
com areia branca, muitas radículas, ossos de peixes e 
carvão; tudo ainda muito solto. No locus 1.3 
Anomalocardias inteiras mais juntas e compactadas com 
mariscos inteiros e fragmentados, alguns ossos de 
peixes e um pouco de areia marrom claro. 

Camada de concha com areia 
cinza claro 

1.35 43 Listrado  Listado, camada de Anomalocardias inteiras e 
fragmentadas muito soltas, camada de areia com 
fragmentos de mariscos, osso de peixe, e fragmentos 
de Anomalocardias. Camada de areia marrom com 
Anomalocardias inteiras e ossos de peixes. Camada 
de areia branca com Anomalocardias inteiras, 
fragmentos de mariscos, osso de peixe e pedaços de 
carvão. As camadas arenosas são moderadamente 
compactadas e as camadas de conchas são bastante 
soltas. 

Camada de areia cinza escuro 
com conchas 

1.35 44 Branco Areia Matriz de areia branca com a maior parte de 
Anomalocardias inteiras (algumas fragmentadas) osso 
de peixe, fragmento de marisco e áreas de pura areia 
branca. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

1.35 45 Preto Areia Queimado. Fragmentos de mariscos com algumas 
Anomalocardias queimadas, osso de peixe, pedaços de 
carvão e areia preta. 

Areia queimada 

 



1.40 47 Marrom Areia Camada de mariscos fragmentados queimados com 
algumas Anomalocardias queimadas, pedaços de 
carvão; tudo com uma matriz de areia marrom. 

Areia queimada 

1.40 49 Branco Areia Camadas alternando areia com Anomalocardias soltas e 
inteiras: 1) muitas com bivalves fechados, 2) fragmentos 
de mariscos bastante compactados e conchas numa 
matriz de areia branca com pedaços de carvão, e 3) areia 
argilosa marrom com osso de peixe e muitos carvões. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

1.45 48 Preto Areia Superfície de areia preta, carvão, marisco fragmentado e 
queimado e Anomalocardias inteiras. 

Camada funerária 

1.45 50 Marrom Areia Areia marrom com algumas Anomalocardias inteiras 
(algumas intactas e algumas fragmentadas) e alguns 
ossos de peixes. 

Camada de areia marrom 
com conchas 

1.50 51 Branco Areia Anomalocardias inteiras soltas e compactadas com 
fragmentos de mariscos e ossos de peixes; algumas 
áreas de areia branca com algumas Anomalocardias 
bivalves fechadas. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

1.50 52   O mesmo que o de cima com um pouco mais de 
fragmentos de mariscos e algumas Anomalocardias 
estão quebradas. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

1.50 53 Escuro Areia Camada de areia escura com matéria orgânica, 
fragmentos de mariscos, ossos de peixes. (possível 
superfície temporária) 

Areia queimada 

1.50 54 Cinza Areia Camada pouco compactada de Anomalocardias inteiras 
e fragmentadas, um pouco de fragmentos de mariscos, 
algumas ostras numa matriz de areia cinza. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

 

FONTE: Fichas de descrição estratigráficas produzidas em campo no âmbito do projeto “Sambaquis e Paisagem”, etapas de campo de 1997-99. 

 



TABELA 2  –  COMPOSIÇÃO E TIPOS DE FEIÇÕES  –  LOCUS  1  
 

Perfil Feição Cor Matriz Descrição Tipo de estrato ou estrutura 

1.05 1.05.1   Fogueira. A maior parte da fogueira foi removida pela 
abertura original do perfil. 18 cm por 28 cm tem os 
remanescentes da superfície da fogueira com uma 
profundidade de 7 cm. Cinzas estão depositadas em uma 
camada de 4 cm de sedimento preto e conchas 
fragmentadas. A fogueira/cova está de 15 a 18 cm acima 
do sepultamento 15/16. 

Estrutura de combustão 

1.05 1.05.1  Osso de peixe Fogueira assentada na base de uma cova intrusiva, 
(feição 1.05.3) está no topo do mound de matriz de osso 
de peixe. A fogueira tem 46 cm de largura por 10 cm de 
profundidade. Amostra para datação de rádio carbono 
coletada da porção leste da fogueira. 

Estrutura de combustão 
(OBS: essas duas descrições 
foram feitas para a mesma 
estrutura, como elas são 
distintas optei por manter 
ambas as descrições na tabela). 

1.05 1.05.2   Fogueira 44 cm de lar  gura por 12 cm de profundidade. 
A feição está a 7 cm abaixo de uma cobertura de ossos 
de peixe (estrato). Fogueira situada no topo da camada 
de conchas fragmentadas, estrato 11. 

Estrutura de combustão 

1.05 1.05.3   Cova intrusiva cortando o estrato 25 (cobertura de ossos 
de peixe do mound). A cova tem 63 cm de largura por 52 
cm de profundidade. A cova intrusiva é coberta pelo 
estrato 26 (material concrecionado duro). O 
preenchimento é composto de sedimento marrom escuro, 
areia cinza, cinzas e carvão; o material está em camadas, 
sugerindo sucessivos episódios. A feição 1.05.1 é a base 
dessa cova. O preenchimento é uma mistura do estrato 
25 e 26, todos misturados desordenadamente. 

Estrutura funerária 

 



1.05 1.05.4  Fogueira Fogueira, 52 cm de largura por 12 cm de profundidade. 
Feição está situada no topo do estrato 25 (cobertura de 
ossos de peixes do mound) e está 9 cm acima do 
sepultamento 17 A  e 17 B. A fogueira também está em 
contato com a projeção do estrato 13 do lado leste. 

Estrutura de combustão 

1.05 1.05.5 Clara Sedimento Cova cortando o estrato (conchas fragmentadas). Cova 
está abaixo da feição 1.10.2. Preenchida com sedimento 
claro e concha fragmentada e areia com poucos 
fragmentos de carvão. 

Estrutura funerária 

1.05 1.10.2 Cinza a 
preto 

Areia 
concrecionada

Concreção bastante dura como a da superfície onde se 
encontra repousado o sep. 17. Muda de concreção na 
parte leste para uma camada arenosa escura na porção 
oeste. Termina no perfil 1.05 onde fica por baixo do 
estrato 13. Cobre o mound. 

Concreção 

1.10 1.10.1  Fogueira 15 x 75 cm - base de 4 cm de osso de peixe queimado e 
areia preta, seguida de 11 cm de cinzas. 

Estrutura de combustão 

1.10 1.10.10  Cova 1,4 x 0,4 m cova cortada pelo sedimento  da feição 
1.15.6. Provável cova do sepultamento 7. 

Estrutura funerária 

1.10 1.10.11  Fogueira Tamanho 18x60 cm – base tem de 2-3 cm de carvão, 
seguido de 4 cm de cinzas, depois 5 cm de cinzas cinza 
escuro  e carvão, depois 4 cm de cinzas cor cinza. 

Estrutura de combustão 

1.10 1.10.12  Fogueira 11x50 cm – a base é de 3 cm de areia preta queimada, 
seguido de 4 cm de cinzas na feição 6. 

Estrutura de combustão 

1.10 1.10.13  Fogueira 15x75cm – base 1-2 cm areia preta queimada, seguido de 
6 cm de cinzas depois 3 cm de areia queimada e cinzas 
misturadas. 

Estrutura de combustão 

1.10 1.10.14  Fogueira 15x70 cm – somente cinzas, sem base de areia queimada
preta. 

Estrutura de combustão 

 



1.10 1.10.2  Fogueira 10x25 cm - somente cinzas. Laminada com areia preta 
na base com 2 cm. de espessura Esta é realmente a 
continuação da fogueira 1.10.1. 

Concreção 
(OBS: essas duas descrições 
foram feitas para a mesma 
estrutura, como elas são 
distintas optei por manter 
ambas as descrições na tabela. 
Aparentemente trata-se de uma 
camada em parte concrecionada 
e parte queimada. No entanto, 
no desenho foi caracterizada 
como concreção) 

1.10 1.10.3 Escuro Cinzas Lentes com espessura de 4 cm de conchas fragmentadas 
queimadas. – 50 cm de comprimento - similar a feição 
1.15.2. 

Concha queimada 

1.10 1.10.4 Cinza 
escuro 

Areia Camada de 11 cm de espessura de sedimento cinza a 
cinza escuro. Com abundantes conchas fragmentadas e 
ossos delicados de peixes. A parte mais alta 3 a 5 cm é 
cinza preto escuro. Na superfície com o estrato 10 a 
camada tem 7 cm de espessura com bastante conchas 
escuras, adultas e pequenas, tanto inteiras, quanto 
fragmentadas. 

Areia cinza escuro com 
conchas 

1.10 1.10.5  Areia Camada com 7 cm de espessura. Essa camada tem três 
unidades, a base é uma mistura de areia queimada e 
ossos de peixes; a do meio são cinzas, conchas e ossos 
de peixes; e a mais alta é composta de areia queimada e 
ossos de peixes, esta é a superfície com estrato 10. 

Areia queimada 

1.10 1.10.6  Fogueira Lentes de areia cinza – 4x2 cm e extremidade leste da 
camada. 

Estrutura de combustão 

1.10 1.10.7  Fogueira 10 x 25 cm – somente cinzas.  Não é uma cova, forma o 
topo de um pequeno mound. 

Estrutura de combustão 

 



1.10 1.10.8 Preto Areia Camada com espessura de 3 cm composta de areia 
queimada e cinzas no topo da feição 1.15.1. Buracos de 
estacas cortam através dele. Feição 8 divide a feição 9 no 
lado leste. 

Areia queimada 

1.10 1.10.9  Areia Camada com espessura de 2 a 3 cm composta de areia 
queimada e ossos de peixes. Passa a ter 6 cm de 
espessura na porção leste onde ela forma a base da 
fogueira divide a feição 1.10.8 que tem  rochas presentes 
nela. 

Areia Queimada 

1.15 1.15.1 Preto  Superfície inclinada com buracos de estacas se 
estendendo para baixo, preto a cinza escuro; porções da 
área de ossos de peixes fragmentados e conchas 
incorporados à superfície escura; conchas de mariscos e 
Anomalocardias; ossos estão paralelos e achatados como 
se estivessem sido pisados. 

Camada funerária 

1.15 1.15.2   Camada ao longo do limite do mound, 2 a 3 cm de 
concha queimada, quase todos mariscos e pequenos 
amontoados de ossos de peixes (não queimados). 

Concha queimada 

1.15 1.15.3   Superfície inclinada com buracos de estacas 
estendendo para baixo; aparecem como lentes escuras 
com conchas fragmentadas gradativamente passando 
para conchas queimadas a direita do limite do 
quadrado; as conchas são Anomalocardias e mariscos 
misturados. 

Camada funerária 

1.15 1.15.4 Escuro Areia Cova contornada por lentes de areia escura; a feição é 
uma das temporárias superfícies escuras do estrato 3. 

Areia queimada 

1.15 1.15.5 Preto Cinzas/barro Superfície preta escura com bastante osso de peixe, 
cinzas, barro; ossos de peixes em porções ao longo da 
camada. 

Camada argilosa 

 



1.15 1.15.6 Preto Queimada Superfície preta com buracos de estacas e sepultamentos. 
Lentes pretas com algumas conchas fragmentadas e áreas 
com ossos de peixe, principalmente ao redor dos buracos 
de estacas. Os buracos de estacas se estendem para baixo 
tanto os da direita como os da esquerda do perfil.  Formam 
a superfície da área monticular que termina a esquerda 
nesta unidade, e no primeiro metro na unidade da direita. 

Camada funerária 

1.15 1.15.7 Preto Lente Lentes pretas; superfície com menos de 5 cm de 
espessura com buracos de estacas e se estendendo a 
partir da superfície; covas e buracos de estacas possuem 
apenas poucas conchas dentro deles. 

Estrutura funerária 

1.15 1.15.8   Fogueira. Estrutura de combustão 

1.15 1.15.9 Preto Areia Camada de areia queimada preta com Anomalocardias
quebradas e inteiras em dois níveis: o de cima tem 4 cm de 
espessura e o de baixo tem 3 cm de espessura separados 
por dois centímetros de conchas, a maioria fragmentada 
(90%), as conchas desaparecem no centro aonde a camada 
de cima e de baixo se fundem. Então elas se separam 
novamente na porção oeste com mais anomalocardias do 
que na porção leste. Essa feição tem muitos buracos de 
estacas partindo dela. A feição 1.15.7 tem origem a partir 
do nível mais baixo da feição 1.15.9, enquanto a camada de 
cima passa sobre o topo da cova 1.15.7. 

Camada funerária 

1.20 1.20.1 Escuro  Lucina, a maioria fragmentada, algumas conchas 
inteiras, lentes escuras com bastantes fragmentos de 
carvão, algumas áreas arenosas, achatadas em linhas 
paralelas indicando pisoteamento. 

Areia queimada 

1.20 1.20.2 Marrom Barro Camada distinta de mariscos queimados (todos 
fragmentados) barro queimado marrom-avermelhado, 
áreas de cinzas brancas. 

Camada argilosa 

 



1.20 1.20.3   Similar a 1.20.2 menos o barro vermelho queimado e a areia. Concha queimada 

1.20 1.20.4 Cinza Cinzas Cinza claro, superfície de cinzas compactadas algo como 
um bolsão, pedaços de carvão. 

Cinzas 

1.20 1.20.5 Cinza Cinzas Mesmo tipo da superfície de 1.20.4. Cinzas 

1.20 1.20.6 Escuro carvão Camada de carvão escuro assentado sobre o topo de 
conchas soltas e inteiras. 

Cinzas 

1.25 1.25.1 Cinza  Superfície com buracos de estaca. Cinzas cinza 
compactada com pedaços de carvão. 

Cinzas 

1.25 1.25.2 Cinza Sedimento Possível cova com sedimento arenoso cinza escuro com 
algumas Anomalocardias inteiras, muitas raízes 
pequenas logo abaixo da camada de topo (estrato 1). 

Em branco 

1.25 1.25.3 Cinza Cinzas Lentes de cinzas (cor cinza). Cinzas 

1.25 1.25.3 a Cinza Cinzas Superfície com buracos de estaca (ver feições do locus
1). Cinzas cinza compactada com pedaço de carvão. 

Cinzas 

1.25 1.25.4   Cova com acúmulo de areia preta com alguns ossos de 
peixe, algumas Anomalocardias inteiras e fragmentadas, 
pedaços de carvão. 

Estrutura funerária 

1.25 1.25.5   Superfície com buracos de estacas, areia cinza, cinzas. 
No locus 1.30 a feição é interrompida por bancos de 
areia. Buracos de estacas são vistos em ambos os perfis 
principais, com bancos de areia indicando a linha de 
buracos de estacas existente na feição. 

Camada funerária 

1.25 Feat 1   Cova Estrutura funerária 

1.30 1.30.1 Verde Barro Superfície com barro arenoso esverdeado e áreas de 
ossos de peixes no topo de camada arenosa muito escura, 
com material orgânico, presença de buracos de estaca. 

Camada funerária 

 



1.30 1.30.2   Superfície da cova do sepultamento 13 é como a camada 
acima, menos o barro esverdeado. 

Camada funerária 

1.30 1.35.1 Marrom Sedimento Cova acumulada com terra arenosa marrom escuro e 
poucas conchas. 

Estrutura funerária 

1.30 Feat. 3   Superfície com buracos de estacas EM BRANCO 
A descrição dessa camada não 
corresponde ao tipo de 
camada presente na seção 

1.35 1.35.2 Verde Barro Superfície com buracos de estacas, superfície temporária 
bastante fina de barro esverdeado e solo orgânico. 

Camada argilosa 

1.35 1.35.3 Verde Barro Superfície com possível buraco de estaca, barro 
esverdeado e solo orgânico, com osso de peixe e
Anomalocardias oxidadas. Superfície temporária. 

Camada argilosa 

1.35 1.35.4 Escuro Areia Faixa fina de flocos de areia escura com carvão e algum 
marisco. Superfície temporária em associação com 
possíveis buracos de estaca. 

Areia queimada 

1.40 1.40.1 Escuro Areia Cova com terra arenosa escura (possível cova funerária. 
Há um mound sobre ela), Anomalocardias inteiras. 

Estrutura funerária 

1.40 1.40.2 Marrom Areia Cova com terra arenosa marrom acinzentada com 
algumas Anomalocardias inteiras. 

Estrutura funerária 

1.45 1.45.1 Escuro Areia Cova funerária (perturbada), sedimento arenoso escuro e 
acúmulos de conchas Anomalocardias e Lucina. 

Estrutura funerária 

1.50 1.50.1 Preto Areia Superfície com buracos de estacas. Matriz de areia preta. Camada funerária 
 

FONTE: Fichas de descrição estratigráficas produzidas em campo no âmbito do projeto “Sambaquis e Paisagem”, etapas de campo de 1997-99. 

 



TABELA 3  –  COMPOSIÇÃO E TIPOS DE ESTRATOS  –  LOCUS  2 
 

Perfil Estrato Cor Matriz Descrição Tipo de camada 

2.00 57B Marrom  Areia marrom bastante solta com Anomalocardias
inteiras, muito solto, sem muitos mariscos. Muito solto. 

Camada de areia marrom com 
conchas 

2.00 58   Alternando faixas de conchas inteiras e muito soltas, com 
areia marrom e carvão não muito compactado, as 
Anomalocardias estão inteiras, claras porções de 
mariscos fragmentados e Anomalocardias. 

Camada de areia marrom com 
conchas 

2.00 59   Areia marrom pouco compactada, muitos ossos de peixes 
em bolsões, Anomalocardias inteiras e mariscos 
fragmentados e algumas conchas queimadas. 

Camada de areia marrom com 
ossos de peixes 

2.00 X.48   Anomalocardias – conchas soltas Camada de conchas com areia 
cinza claro 

2.00 X.49   Camada construtiva de conchas Camada de conchas com areia 
cinza claro 

2.05 52   Matriz de areia marrom muito compactada, mariscos 
fragmentados e Anomalocardias inteiras, não são muitas 
as Anomalocardias que estão fragmentadas. 

Camada compactada de areia 
marrom com conchas 

2.05 53A   Areia marrom bem pouco compactada, a maior parte de 
Anomalocardias inteiras, um pouco de (???) e mariscos 
fragmentados. Isso acontece em locais diferentes. 

Camada de areia marrom com 
conchas 

2.05 53B   Algumas Lucinas, muitas Anomalocardias inteiras e 
fragmentadas. Camada clara sobre essa seção. 

Camada de conchas com areia 
cinza claro 

2.05 54   Areia marrom pouco compactada, muitas 
Anomalocardias inteiras, poucas Lucinas inteiras com 
bolsões de areia. 

Camada de areia marrom com 
conchas 

 



2.05 55   Matriz de areia marrom claro com muitos mariscos 
fragmentados, muitas Anomalocardias. Há mais conchas 
fragmentadas que inteiras. 

Camada de areia marrom com 
conchas 

2.05 56   Matriz de areia marrom claro, mais concha fragmentada 
do que inteira, tem uma faixa preta na camada, há outras 
espécies de conchas nela. 

Camada de areia marrom com 
conchas 

2.05 57A   Faixas de areia marrom claro com muitos mariscos 
fragmentados. Parece ter sido bastante pisoteada. Com 
algumas Anomalocardias, ocasionalmente inteiras. 

Camada compactada de areia 
marrom com conchas 

2.10 44   Mariscos fragmentados, muitas conchas, matriz de areia 
marrom, bastante compactada, áreas muito densas de ossos 
de peixes queimados, poucas Anomalocardias inteiras. 

Camada compactada de areia 
marrom com conchas 

2.10 44   Matriz de areia marrom com faixas escuras, muitos 
mariscos fragmentados e Anomalocardias bastante 
compactados.  Há Anomalocardias inteiras e bolsões de 
ossos de peixes. 

Camada compactada de areia 
marrom com conchas 

2.10 45   Areia cinza pouco compactada, áreas de marisco e 
Anomalocardias, poucas Anomalocardias inteiras, 
pedaços de carvão. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

2.10 46   Alternando faixas de conchas de Anomalocardias inteiras 
pouco compactadas e marisco em uma matriz de areia 
cinza, faixas de areia bem clara nela. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

2.10 47   Conchas de Anomalocardias pouco compactadas, marisco 
fragmentado numa matriz de areia marrom a cinza. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

2.10 48   Predominantemente areia branca, mais areia do que 
concha, alternando faixas de conchas fragmentadas, 
paralelas (???) somente poucas Anomalocardias inteiras, 
mariscos todos fragmentados. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

 



2.10 49   Areia cinza, muito marisco fragmentado e 
Anomalocardias, algumas Anomalocardias inteiras, mas 
é razoavelmente compactado, não soltas. 

Camada compactada de areia 
cinza com conchas 

2.10 50   Matriz de areia cinza, a maioria de conchas fragmentadas 
muito compactada, poucas Anomalocardias inteiras, a 
maioria dos fragmentos são de mariscos, poucas áreas de 
ossos de peixes. 

Camada compactada de areia 
cinza com conchas 

2.10 51   Matriz de areia escura, muitas Anomalocardias e 
mariscos fragmentados e queimados, é razoavelmente 
compactada. 

Camada compactada de areia 
cinza com conchas 

2.15 20   Definido previamente, mas em 2.15 – faixas com finas 
camadas escuras entre predominantemente Anomalocardias
inteiras, alguns mariscos fragmentados, poucas Lucinas
inteiras, Thais – muito osso de peixe, carvão. 

Camada de areia marrom com 
ossos de peixes 

2.15 35  Concreção Matriz de granulação fina concrecionada em uma massa 
dura com conchas e inclusões de ossos de peixe - cinzas 
escuras nessa unidade. 

Concreção 

2.15 36   Faixas apóiam a construção de um pequeno mound,  a 
metade de cima é de areia marrom com faixas de ossos 
de peixes e marisco queimado; alternando camadas com 
Anomalocardias inteiras (muitas fechadas) e marisco 
fragmentados com muitos pedaços de carvão. 

Camada de areia marrom com 
ossos de peixes 

2.15 37   O mesmo que o estrato 20 (somente em cima) nessa 
unidade de perfil. 

Camada de areia marrom com 
ossos de peixes 

2.15 38   Matriz pouco compactada de areia marrom com marisco 
fragmentados e muitas conchas de Anomalocardias
inteiras (a maior parte das Anomalocardias está inteira) e 
ocasionais Lucinas inteiras e pedaços de carvão. 

Camada de areia marrom com 
conchas 

 



2.15 39   Matriz pouco compactada de areia marrom - O mesmo 
que estrato 38. 

Camada de areia marrom com 
conchas 

2.15 40   Areia marrom um pouco compactada, a maior parte das 
conchas está fragmentada, Anomalocardia e marisco com 
pedaços de carvão. 

Camada de areia marrom com 
conchas 

2.15 40   Areia marrom bastante solta com marisco fragmentado e 
conchas brancas de Anomalocardias, as duas conchas 
ainda juntas. 

Camada de areia marrom com 
conchas 

2.15 41   Matriz arenosa marrom, quase todas as conchas estão 
fragmentadas, Anomalocardias e mariscos. 

Camada de areia marrom com 
conchas 

2.15 42   Alternando porções de Anomalocardias e mariscos 
inteiros e fragmentados numa matriz de areia marrom 

Camada de areia marrom com 
conchas 

2.15 43   Matriz de areia marrom alternando conchas inteiras e 
fragmentadas, maioria Anomalocardias e mariscos. Em 
muitos lugares há mais areia comparada às conchas 
(bastante arenoso comparando com a base). 

Camada de areia marrom com 
conchas 

2.20 32   Definida no perfil 2.20: laminada, mas não muito 
compactada. Camadas de ossos de peixes, pequenas 
conchas de Anomalocardias inteiras alguns bivalves e 
mariscos fragmentados. Estende para o perfil 2.15. 

Camada de conchas com areia 
cinza claro 

2.20 34   Matriz de concha branca e cinza com Anomalocardias 
fragmentadas e inteiras, mariscos e alguns pedaços de carvão. 
Este estrato situa-se imediatamente acima da superfície. 

Camada de conchas com areia 
cinza claro 

2.25 18   Alternando faixas de matriz de areia cinza e branca, maioria 
de conchas fragmentadas, algumas Anomalocardias inteiras, 
algumas com bivalves inteiros e mariscos fragmentados. 
Densas áreas de ossos de peixes em todas as camadas, pouco 
compactadas. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

 



2.25 19   Mesma descrição do estrato 18 Camada de areia cinza claro 
com conchas 

2.25 20   Matriz de areia marrom, maioria de conchas 
fragmentadas, Anomalocardias e mariscos, com muitos 
ossos de peixes fragmentados em porções. 

Camada de areia marrom com 
ossos de peixes 

2.25 21   Matriz de areia cinza, pouco compactada, muitas 
Anomalocardias inteiras, muitos ossos de peixes. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

2.25 22   Alternando faixas de conchas inteiras e fragmentadas. 
Conchas fragmentadas de ambos: mariscos e 
Anomalocardias. Das inteiras a maioria é de 
Anomalocardias com Lucinas ocasionais. 

Concha pura 

2.25 23   Matriz de areia cinza, bem pouco compactada, a maior 
parte é de Anomalocardias inteiras, alguns mariscos 
fragmentados, pouco osso de peixe. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

2.25 24   Matriz de areia marrom, bem pouco compactada, com 
Anomalocardias inteiras, algumas conchas fragmentadas 
e mariscos. 

Camada de areia marrom com 
conchas 

2.25 25   Como o estrato 24, exceto a matriz de areia cinza. Camada de areia cinza claro 
com conchas 

2.25 26   Matriz de areia marrom clara com mariscos e 
Anomalocardias fragmentados, algumas Anomalocardias
inteiras, poucas Thais, bem pouco compactada, poucas 
Lucinas inteiras, fragmentos de carvão. 

Camada de areia marrom com 
conchas 

2.25 27   Como o extrato 26, sem Thais. Camada de areia marrom com 
conchas 

2.25 28   Matriz de areia cinza com conchas fragmentadas e 
mariscos, algumas Anomalocardias inteiras. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

 



2.25 29   Matriz de areia marrom – branca, com uma mistura de 
Anomalocardias inteiras e fragmentadas, mariscos 
fragmentados, porções de ossos de peixe, fragmentos de 
carvão e poucos mariscos inteiros. 

Camada de areia marrom com 
ossos de peixes 

2.30 1   Areia marrom bem pouco compactada, a maior parte de 
Anomalocardias inteiras interpenetrando com faixas de 
sedimento escuro e osso de peixe. Nas faixas escuras há 
bolsões de mariscos queimados. 

Camada de areia marrom com 
ossos de peixes 

2.30 10   Areia cinza escura, material orgânico com pedaços de carvão, 
muitas Anomalocardias inteiras e muitos bivalves fechados. 

Camada de areia cinza escuro 
com conchas 

2.30 11   O mesmo que o estrato 10, exceto que a matriz é de areia 
marrom esbranquiçada, não cinza, com algumas conchas 
fragmentadas e mariscos sendo alguns inteiros. 

Camada de areia marrom com 
conchas 

2.30 2   Areia branca com conchas fragmentadas e poucas Anomalo-
cardias inteiras. Principalmente Anomalocardias e mariscos.

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

2.30 3   Areia cinza, pobremente compactada, com 
Anomalocardias inteiras. Predomina areia. Lentes de 
pura areia branca e clara estão inclusas. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

2.30 4   Unidade deposicional singular com muitos componentes: areia 
cinza, com Anomalocardias inteiras, não quebradas, não 
compactadas e pisoteadas; ossos de peixes, conchas 
fragmentadas, com algumas Anomalocardias inteiras; areia 
bastante solta com Anomalocardias inteiras (da base ao topo). 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

2.30 5   Matriz de areia cinza, com Anomalocardias inteiras, 
poucas Lucinas inteiras, alguns mariscos, com faixas 
paralelas de conchas fragmentadas, mariscos 
fragmentados e areia branca com muitos mariscos; 
bolsões de carvão e sedimento escuro; faixas de conchas 
fragmentadas indicando superfícies temporárias. 

Camada de areia cinza escuro 
com conchas 

 



2.30 6   Matriz de areia cinza a branca, bastante solta, com 
Anomalocardias inteiras, ocasionais Lucinas interias. 
Predomina areia, com áreas de maior concentração de 
conchas fragmentadas. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

2.30 7   Areia branca, Anomalocardias inteiras, com conchas 
fragmentadas e mariscos. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

2.30 8   Alternando faixas de areia branca com faixas de areia 
cinza escuro, bem pouco compactada com ambas as 
conchas fragmentadas, a maioria marisco, e algumas 
Anomalocardias inteiras, fragmentos de carvão. 

Camada de areia cinza escuro 
com conchas 

2.30 9   Camada com faixas de Anomalocardias e mariscos 
fragmentados, com Anomalocardias ocasionais numa 
matriz de areia marrom esbranquiçado. Bastante 
compactada. 

Camada compactada de areia 
marrom com conchas 

2.35 12   Areia cinza clara, pobremente compactada, com 
Anomalocardias inteiras, algumas com o bivalve 
fechado, conchas fragmentadas (Anomalocardias) com 
marisco. Estrato laminado, alguns dos quais são espessas 
lentes de ossos de peixe, alguns dos quais são terra (???), 
concha quebrada e ossos de peixes fragmentados. Mais 
ossos de peixes na porção final do perfil 2.35. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

2.35 13   Matriz de areia cinza com lentes de Anomalocardias
inteiras e de Anomalocardias fragmentadas. As camadas 
fragmentadas têm mais mariscos. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

2.35 14   Alternando faixas de matriz de areia cinza e branca, com 
Anomalocardias inteiras, algumas com bivalves intactos, 
ocasionais Lucinas inteiras, conchas fragmentadas e 
mariscos aumentando em direção ao topo, tudo pouco 
compactado. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

 



2.35 15   Maior parte de conchas fragmentadas com conchas 
inteiras ocasionais em uma matriz de areia marrom, 
Anomalocardias e mariscos, com poucas e pequenas 
ostras e uma pequena Thais, um pouco de Lucina –
bastante variada. 

Camada de areia marrom com 
conchas 

2.35 16   Areia preta a cinza, bem pouco compactada, com 
Anomalocardias inteiras, entremeando camadas de 
conchas fragmentadas, mais matriz amarronzada do lado 
direito (NE). 

Camada de areia cinza escuro 
com conchas 

2.35 17   Mistura de areia marrom clara com a maioria de conchas 
fragmentadas, poucas Anomalocardias inteiras, marisco 
quebrado. 

Camada de areia marrom com 
conchas 

2.40 30   Pura concha – 80% Anomalocardias inteiras, 20% 
conchas fragmentadas. Em partes há lentes com 100% de 
conchas inteiras, muitas das quais tem coloração – não 
apenas bem branca – misturada com areia branca da praia 
– Camada com depósito de material local. 

Camada de conchas com areia 
cinza claro 

2.40 31   Concha com areia. Camada com laminas de pura areia, 
25% de ossos de peixes, 50% de Anomalocardias
inteiras, conchas bem brancas, 25% de conchas 
Anomalocardia fragmentadas. As conchas inteiras 
aumentam em quantidade sentido porção final sul. 

Camada de conchas com areia 
cinza claro 

2.40 33   Camada multi-laminada, com 80% de conchas de 
Anomalocardias fragmentadas misturadas com areia 
cinza claro com ossos de peixe 20%. Uma lente com 
Lucinas inteiras no (???). 

Camada de conchas com areia 
cinza claro 

2.40 X.30   Conchas queimadas e pretas fragmentadas. Concha queimada 

2.40 X.31   Conchas branca a cinza Concha pura 

 



2.40 X.32   Conchas queimadas e fragmentadas Concha queimada 

2.40 X.33   Concha queimada Concha queimada 

2.40 X.47   Camada funerária Camada funerária 

2.45 X.46   Matriz de areia preta, 80% das conchas fragmentadas e 
20% das conchas inteiras. 

Camada funerária 

2.45 X.9   Anomalocardias inteiras com poucas linhas de conchas 
fragmentadas e ossos de peixes. 

Camada de conchas com areia 
cinza claro 

2.50 X.11   90% de conchas fragmentadas, areia cinza claro e ossos 
de peixe. 

Camada de conchas com areia 
cinza claro 

2.50 X.13   Intencional acúmulo de areia pura da praia e conchas 
inteiras, finas lâminas de ossos de peixes. 

Camada de conchas com areia 
cinza claro 

2.50 X.15   75% de conchas fragmentadas e 25% de ossos de peixes Camada de conchas com areia 
cinza claro 

2.50 X.34   Areia, ossos de peixes e conchas fragmentadas. Camada de areia cinza claro 
com conchas 

2.50 X.8   20% de conchas inteiras e 80 % de conchas fragmentadas Concha pura 

2.55 X.10   Camadas inclinadas para baixo, de Anomalocardias
inteiras com mariscos fragmentados. 

Camada de conchas com areia 
cinza claro 

2.55 X.12   Areia marrom, ossos de peixes, conchas fragmentadas e 
algumas conchas inteiras. 

Camada de areia marrom com 
ossos de peixes 

2.55 X.14   Sucessivas lentes de conchas muito fragmentadas 
entremeadas por camadas de conchas inteiras e fragmentadas 
e ossos de peixe e camadas de conchas fragmentadas. 

Camada de conchas com areia 
cinza claro 

2.55 X.16   Três níveis: 1) Linha horizontal de conchas 
fragmentadas, 2) linhas de conchas inteiras e 
fragmentadas 3) 100% conchas fragmentadas. 

Concha pura 

 



2.55 X.17   Areia preta e poucas conchas fragmentadas Camada de areia cinza escuro 
com conchas 

2.55 X.20   Areia cinza escuro com conchas fragmentadas Camada de areia cinza escuro 
com conchas 

2.55 X.29   Três linhas de mound: 1) superfície 8 cm com conchas 
fragmentadas 2) Camada de 10 cm de conchas 
fragmentadas, areia cinza 3) conchas inteiras misturadas 
com conchas fragmentadas, areia cinza. 

Camada de conchas com areia 
cinza claro 

2.55 X.35   100% lentes de cinzas Cinzas 

2.55 X.44   Cobertura do mound – camada funerária Camada funerária 

2.55 X.45   Cobertura de areia escura e conchas fragmentadas Camada funerária 

2.60 X.18   Cinzas com lentes de conchas brancas inteiras e 
fragmentadas, sedimento cinza claro e areia. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

2.60 X.19   Areia cinza escuro com conchas fragmentadas Camada de areia cinza escuro 
com conchas 

2.60 X.21   Conchas queimadas e pretas Concha queimada 

2.60 X.23   Areia preta com ossos de peixes Camada funerária 

2.60 X.36   Cinzas misturadas com areia marrom Cinzas 

2.60 X.37   Conchas brancas e fragmentadas, conchas prateadas, 5% 
de Anomalocardias inteiras. 

Camada de conchas com areia 
cinza claro 

2.60 X.38   Camada funerária Camada funerária 

2.60 X.41   Conchas inteiras queimadas Conchas queimadas 

2.60 X.50   Cinzas misturadas ao sedimento do sepultamento 1 Cinzas 

2.65 X.22  Fogueira Estrutura de combustão Estrutura de combustão 

 



2.65 X.3   Areia branca e conchas inteiras Camada de conchas com areia 
cinza claro 

2.65 X.4   Lentes de cinzas, areia, sedimento e conchas pequenas. Camada de areia cinza claro 
com conchas 

2.65 X.5   Conchas inteiras e fragmentadas misturadas com areia 
marrom clara e ossos de peixe 

Camada de areia marrom com 
ossos de peixes 

2.65 X.6   75% de ossos de peixes misturados com sedimento 
marrom claro e conchas fragmentadas 

Camada de areia marrom com 
ossos de peixes 

2.70 X.25   Areia cinza, sedimento, conchas fragmentadas, 10% de 
conchas inteiras. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

2.70 X.26   Areia cinza, sedimento, cinzas, conchas fragmentadas 
(10% de conchas inteiras) 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

2.70 X.39   Concha preta fragmentada Concha queimada 

2.70 X.40   Mistura de sedimento marrom e cinza, areia e conchas 
fragmentadas, ossos de peixes. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

2.70 X.42   Areia preta e conchas fragmentadas Camada Funerária 

2.70 X.7   Anomalocardia queimada Concha queimada 

2.75 X.1   Osso de peixe/ areia marrom com ocasionais conchas 
inteiras e ocasionais conchas fragmentadas 

Camada de areia marrom com 
ossos de peixes 

2.75 X.2   Abundantes conchas fragmentadas misturadas com areia 
cinza a marrom, mais fragmentada e prateada do que a da 
camada acima. 

Camada de areia cinza claro 
com conchas 

2.75 X.24   Areia marrom, ossos de peixes e conchas muito 
fragmentadas. 

Camada de areia marrom com 
ossos de peixes 

2.75 X.27   Areia marrom, conchas inteiras, e ossos e peixes. Camada de areia marrom com 
ossos de peixes 

 



2.75 X.28   Muitas conchas fragmentadas misturadas com areia 
marrom acinzentado. 

Camada de areia marrom com 
conchas 

2.75 X.43   Areia marrom 80% mais conchas muito fragmentadas Camada de areia marrom com 
conchas 

 

FONTE:  Fichas de descrição estratigráficas produzidas em campo no âmbito do projeto “Sambaquis e Paisagem”, etapas de campo de 1997-99. 

 



TABELA 4  –  COMPOSIÇÃO E TIPOS DE FEIÇÕES  –  LOCUS  2 
 

Perfil Feição Cor Matriz Descrição Tipo 

2.00 2.00.1  Superfície Areia marrom escura, mariscos e Anomalocardias
inteiras pouco compactados, não indica pisoteamento. 

Camada de areia marrom com 
conchas 

2.00 2.00.2  Fogueira Cinzas branca, queimou o suficiente que aglomerou, 
bastante espessa concentração de ossos de peixes no 
topo, contornado cinzas preta e branca, assentada numa 
rocha e vai (??)  para a direita, os ossos de peixes estão 
no topo, não há muitos na base. 

Estrutura de combustão 

2.00 2.00.3  Fogueira Faixas de cinzas marrom, contornada do topo a base por 
cinzas preta, muitos ossos de peixes queimados no topo 
da fogueira. 

Estrutura de combustão 

2.00 2.00.4  Fogueira Cinzas branca com ossos de peixes do topo a base, faixas 
de carvão nela. 

Estrutura de combustão 

2.00 2.00.5  Fogueira Cinzas branca contornadas por cinzas pretas, muitos 
ossos de peixes queimados na base dela. 

Estrutura de combustão 

2.00 2.00.6  Fogueira Buraco de estacas no meio de cinzas marrons 
contornadas por preto. Ossos de peixe queimados. 
Conchas queimadas no topo e na base. 

Estrutura de combustão 

2.05 2.05.1  Superfície Areia preta com Anomalocardias fragmentadas, muitas 
conchas soltas nela, uma camada não muito compactada. 

Camada funerária 

2.00 2.00.7  Fogueira Cinzas brancas com grandes pedaços de carvão, ossos de 
peixes queimados no topo e na base dela. 

Estrutura de combustão 

2.05 2.05.2  Fogueira Contornada por um sedimento com carvão preto e cinza, 
preenchida por quase somente cinzas brancas, sem conchas 
queimadas, mas com bolsões de ossos de peixes queimados.

Estrutura de combustão 

 



2.00 2.00.8  Fogueira Cinzas marrons, no topo há mariscos fragmentados 
queimados, muitos ossos de peixes queimados e conchas 
no topo e na base. 

Estrutura de combustão 

2.05 2.05.3  Fogueira Puras cinzas amarronzadas, contornadas por preto, faixas 
pretas nela, nas cinzas há muitas conchas misturadas, a 
maioria Anomalocardias. 

Estrutura de combustão 

2.00 2.00.9  Fogueira Faixas de cinzas brancas e marrons, cheia de ossos de peixe 
queimados (todo o preenchimento). Anomalocardias
queimadas na base e conchas no topo. 

Estrutura de combustão 

2.05 2.05.4  Fogueira Contornada em preto, alternando faixas de cinzas brancas 
e pretas, ossos de peixes queimados na base e no topo, 
conchas queimadas também, a maioria Anomalocardias. 

Estrutura de combustão 

2.00 2.00.10  Superfície Malhada, em locais é muito preta e em outros locais é 
marrom, não muito compactada, Anomalocardias não 
muito compactadas ou não muito bem definidas. 

Camada Funerária 

2.05 2.05.5  Superfície Superfície é variável, em algumas partes alternam 
faixas de areia marrom, em outras áreas possui mais 
faixas comprimidas de ossos de peixes queimados 
escuros, muita areia e camadas pretas. Para a direita a 
camada possui muitas conchas de Anomalocardias
fragmentadas. 

Camada Funerária 

2.00 2.00.11   Superfície apertada, com uma fogueira (F. 2.00.7) nela, 
localizada na porção direita final do perfil. No 1.20 
metros, camada marrom escura a preta compactada. 

Camada Funerária 

2.05 2.05.6  Fogueira Fogueira numa cova, alternando faixas de cinzas e areia. 
Preenchida por areia e concha não queimada, na base há 
camadas queimadas com ossos de peixe queimados e no 
topo o mesmo. 

Estrutura de combustão 

 



2.10 2.10.1  Superfície Faixa de areia escura com buracos de estacas, conchas de 
Anomalocardias inteiras e mariscos fragmentados, 
trechos de ossos de peixes. 

Camada Funerária 

2.05 2.05.7  Fogueira Fogueira na cova, preenchida por areia, concha 
fragmentada não queimada e camada queimada na base, e 
o mesmo osso queimado de peixe no topo. 

Estrutura de combustão 

2.10 2.10.2  Superfície A mesma descrição de 2.10.1 (superfície) Camada Funerária 

2.05 2.05.8  Fogueira Preenchida com cinzas queimadas no topo e base com 
ossos de peixe queimado. Fogueira na superfície, tudo 
cinzas. 

Estrutura de combustão 

2.10 2.10.3  Superfície Areia escura, linhas paralelas de Anomalocardias inteiras 
e áreas paralelas de ossos de peixes. 

Camada Funerária 

2.05 2.05.9  Fogueira Cinzas brancas circundadas de preto, ossos de peixes e 
conchas e a base queimada – fogueira de superfície. 

Estrutura de combustão 

2.10 2.10.4  Superfície Faixa cinza (superfície não muito escura) faixas de 
conchas de mariscos com orientação paralela, é mais 
cinza que preto porque tem muito marisco queimado. È 
bastante compactada e tem alguns ossos de peixe 
queimados. 

Camada de cinzas 

2.05 2.05.10  Superfície  Camada de faixas pretas, conchas fragmentadas e 
queimadas, bolsões de ossos de peixe. Conchas de 
Anomalocardias interiras, mas a maior parte de mariscos 
fragmentados, algumas áreas de ossos de peixe 
queimados. Foi bastante pisoteada, linhas paralelas.  

Camada Funerária 

2.10 2.10.5  Superfície/fog
ueira 

Fogueira – Conchas de Anomalocardias queimadas na 
base (preferencialmente do que ossos de peixe) contorna 
em preto. O preenchimento é de cinzas cinza (não areia 
tem conchas de mariscos queimadas). 

Estrutura de combustão 

 



2.05 2.05.11  Fogueira Fogueira/cova. Faixa de cinzas com camadas de marisco 
fragmentado queimado e faixas escuras. É de cinzas 
brancas rodeada de preto, base de concha queimada, no 
topo há muitos ossos fragmentados queimados. 

Estrutura de combustão 

2.10 2.10.6  Fogueira A mesma descrição de 2.10.5 com cinzas marrons e ossos 
de peixes queimados no topo. Fogueira. 

Estrutura de combustão 

2.15 2.15.1  Fogueira Fogueira na cova em F. 2.30.3 – 35 cm de extensão e 10 cm 
de profundidade abaixo da superfície F 2.30.3 -  contornada 
em preto, topo e base, preenchida com areia marrom e 
carvão em laminas e Anomalocardias queimadas. 

Estrutura de combustão 

2.05 2.05.12  Cova Cova, circundada de preto, dentro areia e material 
queimado, muitos ossos de peixes, os limites não 
parecem queimados. 

Estrutura funerária 

2.10 2.10.7  Fogueira Faixas de cinzas cinza intercaladas com camadas escuras. 
Muitas faixas. Possui ossos de peixes na base. 

Estrutura de combustão 

2.15 2.15.2  Superfície Superfície arenosa escura com mariscos fragmentados 
queimados – aparece efêmera com buracos de estacas.  

Camada Funerária 

2.05 2.05.13  Superfície Superfície preta compactada Camada Funerária 

2.10 2.10.8  Fogueira Cinzas marrons, mas tem muito marisco queimado que 
confere a ela coloração cinza. Ossos de peixes na base e 
no topo. 

Estrutura de combustão 

2.15 2.15.3  Fogueira Fogueira com faixas de cinzas marrons e faixas escuras. 
Não tem ossos de peixes. 

Estrutura de combustão 

2.05 2.05.14  Fogueira Ossos de peixes queimados, é uma fogueira de cinzas –
fogueira de superfície. 

Estrutura de combustão 

2.10 2.10.9  Superfície Superfície muito escura compactada, muitos mariscos e 
Anomalocardias fragmentados. 

Camada funerária 

 



2.15 2.15.4  Superfície Camada compacta de areia escura com conchas de 
Anomalocardias fragmentadas e mariscos fragmentados, 
ossos de peixes em porções. Trechos de areia branca 
(areia pura). 

Camada Funerária 

2.05 2.05.15  Fogueira Cinzas cinza, com ossos de peixe queimados – fogueira 
de superfície. 

Estrutura de combustão 

2.10 2.10.10  Fogueira Cinzas cinza, conchas queimadas na base 
(Anomalocardias), há um grande (??) no lugar de todos 
os ossos fragmentados e queimados, é uma fogueira na 
superfície. 

Estrutura de combustão 

2.15 2.15.5  Fogueira Arenosa, fogueira na cova contornada por sedimento 
escuro, e o preenchimento é apenas areia – areia marrom, 
no comprimento da base há ossos de peixes queimados. 

Estrutura de combustão 

2.05 2.05.16  Cova (??) areia cinza escura, conchas, marisco e 
Anomalocardias, a maioria é sedimento. 

Estrutura Funerária 

2.10 2.10.11  Superfície Camadas finas de areia escura bastante compactada, 
poucas Anomalocardias inteiras, porções de conchas 
queimadas e ossos de peixes. 

Camada Funerária 

2.15 2.15.6  Superfície Camada escura compactada, arenosa. Anomalocardias e 
mariscos fragmentados e porções de ossos de peixes. 

Camada compactada de areia 
cinza com conchas 

2.20 2.20.1   Continua para o perfil 2.15. Sedimento cinza escuro, 
areia carvão e cinzas com sedimento cinza escuro na 
porção sul. Composto de conchas inteiras (40%), e o 
resto é de conchas fragmentadas e ossos de peixe. 

Camada Funerária 

2.10 2.10.12  Fogueira (???) cinzas cinza escuro com carvão, ossos de peixes 
queimados na base e topo e conchas fragmentadas 
queimadas (todos os tipos), grandes áreas de ossos de 
peixes queimados. 

Estrutura de combustão 

 



2.15 2.15.7  Fogueira Fogueira contornada de sedimento escuro e preenchida 
com cinzas, com ossos de peixes queimados na base. 

Estrutura de combustão 

2.20 2.20.2  Cova Cova intrusiva, corta através da superfície (feição 
2.25.11)  composta principalmente de ossos de peixes 
fragmentados, conchas inteiras e fragmentadas e areia 
marrom claro (somente 2.20). 

Estrutura funerária 

2.10 2.10.13  Superfície Matriz marrom escuro, porções marrons escuro, é 
bastante compactada, mas tem muitas Anomalocardias. 

Camada compactada de areia 
marrom com conchas  

2.15 2.15.8  Superfície A mesma coisa que a 2.15.6 Camada compactada de areia 
cinza com conchas 

2.20 2.20.3   Somente no 2.20: Pequena cova com forma oval na 
fogueira com conchas inteiras, ossos de peixes, areia 
marrom comprimida. 

Estrutura Funerária 

2.15 2.15.9  Fogueira A mesma coisa que a 2.15.7 Estrutura de combustão 

2.20 2.20.4  Superfície Superfície com buracos de estacas. Espessura de  10 a 15 
cm. Camada de material queimado, Anomalocardias
inteiras e fragmentadas. Feição 2.25.8 (fogueira) corta 
neste nível. 

Estrutura de combustão 

2.15 2.15.10  Fogueira Contornada de areia preta é preenchida com conchas 
queimadas e ossos de peixes, muitas cinzas e bem pouco 
osso de peixes. 

Estrutura de combustão 

2.20 2.20.5  Fogueira Tem 10 cm. Camada de carvão preto sobre ela e está 
assentada na feição 2.25.11. 

Estrutura de combustão 

2.15 2.15.11  Superfície Superfície bastante compactada, bastante escura até os 
buracos de estacas da esquerda, superfície muito bem 
definida, dos buracos de estacas para a direita não é 
muito compactada e torna-se muito difusa. 

Camada Funerária 

 



2.20 2.20.6  Fogueira Não possui camada de carvão preto e não foi cortada pela 
cova. Duas fogueiras separadas – quase uma localidade 
de dupla fogueira. 

Estrutura de combustão 

2.25 2.25.1  Superfície Conchas brancas fragmentadas, maioria marisco, bastante 
compactada, com grandes áreas de ossos de peixes 
diretamente subjacente. Associada com 2 buracos de 
estacas. 

Camada compactada de conchas 
com areia marrom 

2.15 2.15.12  Superfície Como a 2.15.11 Camada Funerária 

2.20 2.20.7  Fogueira 40 cm X 15 cm. Cinzas e areia marrom claro, alguns 
pedaços de carvão e algumas conchas queimadas. 

Estrutura de combustão 

2.25 2.25.2  Superfície Faixa de areia marrom, similar à feição 2.25.1. Camada compactada de areia 
marrom com conchas 

2.15 2.15.13   Sedimento arenoso preto com ossos de animal queimados 
e ossos fragmentados. 

Camada Funerária 

2.20 2.20.8  Fogueira 50 cm x 20 cm, areia branca e cinzas brancas. Camada de 
carvão abaixo do nível de cinzas. 

Estrutura de combustão 

2.25 2.25.3  Superfície Superfície temporária no estrato 5, associada a buracos 
de estacas. 

Camada funerária  

2.15 2.15.14   Como a 2.15.13 Camada funerária 

2.20 2.20.9  Fogueira 30 cm x 10 cm, cinzas cinza claro e carvão. Estrutura de combustão 

2.25 2.25.4  Superfície Areia preta compactada com (???), com conchas 
fragmentadas e ossos de peixes. Superfície associada 
com buracos de estacas. 

Camada Funerária 

2.20 2.20.10   Lentes de pura areia branca de praia, cortada na feição 
(superfície) e coberta com 3 cm de camada de cinzas. 

Estrutura de combustão 

2.20 2.25.5   Previamente definida Camada Funerária 

 



2.25 2.25.5  Superfície O mesmo que a feição 2.25.4. Camada Funerária 

2.20 2.20.11  Fogueira 8 cm x 38 cm, Base tem 2 cm de ossos de peixes 
queimados. Assentada em sólidas cinzas cinza cobertas 
com 3-4 cm da feição 2.25.15 (superfície). 

Estrutura de combustão 

2.25 2.25.6  Fogueira Areia e areia muito fina e acinzentada, preenchida de 
argila, coberta por cinzas branca, ossos de peixes 
queimados e terra preta. A camada de ossos de peixes a 
contorna. 

Estrutura de combustão 

2.30 2.30.1  Superfície Superfície preta, lentes de areia com carvão e material 
húmico, Anomalocardia, pouca Lucina, maior parte 
inteira, consistente e densos ossos de peixe, fragmentos 
associados com um amplo buraco de estaca. (???) tem 
muitas Lucinas inteiras. 

Camada Funerária 

2.20 2.20.12  Fogueira 7 cm x 55 cm, com 1 a 2 cm de ossos de peixes 
queimados, coberta por 2 – 3 cm de superfície. 

Estrutura de combustão 

2.25 2.25.7  Superfície Areia preta com material orgânico. Superfície: Note: 
Mudou – 2.20.4. porque essa zona tem buraco de 
estaca e continua no perfil 2.20 como uma ampla área 
de superfície com múltiplos buracos de estacas e 
feições. 

(vide 2.20.4) 

2.30 2.30.2  Superfície Bastantes conchas fragmentadas, a maioria de mariscos 
com conchas de Anomalocardias em paralelo indicando 
pisoteamento. 

Camada Funerária 

2.20 2.20.13  Fogueira Cinzas cinza, ossos de peixes queimados. Estrutura de combustão 

2.20 2.25.8  Fogueira Lentes arenosas marrons com cinzas. Camada queimada 
subjacente. 

Estrutura de combustão 

 



2.30 2.30.3  Superfície Superfície.  Faixa bastante escura no topo do estrato 5, 
associada com 4 buracos de estacas. As conchas estão 
mais fragmentadas que no estrato abaixo, indicando 
pisoteamento, mas não muito fragmentadas, indicando 
uso por um curto período. Também há bolsões de ossos 
de peixes. 

Camada Funerária 

2.20 2.20.14  Fogueira 10 cm x 50 cm. Perturbada. Com 1 ou 2 cm de ossos de 
peixes (queimados) e cinzas cinza, coberta pela 
superfície 2.30.3 com dois buracos de estacas. 

Estrutura de combustão 

2.25 2.25.9  Superfície Superfície arenosa preta com linhas paralelas de 
Anomalocardias fragmentadas indicando pisoteamento. 

Camada funerária  

2.30 2.30.4  Fogueira Base possui uma camada de ossos de peixes 
fragmentados em um sedimento escuro carbonático. O 
preenchimento da fogueira é de cinzas brancas. 

Estrutura de combustão 

2.20 2.20.15  Superfície Chão/superfície/área de habitação: Está levemente acima 
e abaixo da linha mestra, e desaparece em várias medidas 
(ver linhas pontilhadas), mas a feição 2.20.14 está 
assentada sobre essa superfície, e continua no perfil 
seguinte (perfil 2.15). 

Camada funerária  

2.20 2.25.10  Superfície Camada de areia cinza a preta com material orgânico. 
Superfície continuando com buracos de estacas 

Camada Funerária 

2.30 2.30.5  Superfície Superfície associada com 5 buracos de estacas. Base da 
superfície consiste em conchas fragmentadas em linhas 
paralelas, parece ter sido pisoteada. Menor espessura 
da feição (???) material (????) na superfície, 
consistindo de Anomalocardias inteiras numa matriz 
arenosa orgânica escura, bastante solta com poucos 
pedaços de carvão. 

Camada Funerária 

 



2.05 2.25.11   É a continuação da superfície com muitos buracos de 
estacas que vão por todo o caminho de 2.05 – 2.25 Esta 
superfície é muito próxima (razoavelmente próxima ao 
topo) e isso sugere que lá haja um nível episódico do
mound, no topo há conchas com recheio que estão 
formando o mound. 

Camada Funerária 

2.25 2.25.11   Matriz arenosa cinza-marrom com conchas fragmentadas 
e mariscos, algumas Anomalocardias inteiras. 

Camada Funerária 

2.30 2.30.6  Superfície Superfície como a feição 2.30.5. Camada Funerária 

2.35 2.35.1  Superfície Superfície com buracos de estacas. Camada fina preta 
com solo orgânico queimado. 

Camada Funerária 

2.35 2.35.2   Não tem descrição – não consta na ficha Em branco 

2.30 2.30.7  Superfície Superfície com buracos de estacas. Feição 2.30.5 
assentada sobre a feição 2.30.3. Internamente a feição 
2.30.5 é (???) pela feição2.30.7. Concha fragmentada, 
maioria de Anomalocardias e mariscos, com poucas 
Anomalocardias inteiras. 

Camada Funerária 

2.20 2.30.8  Superfície Superfície com buracos de estacas Camada Funerária 

2.20 2.30.8  Superfície 4 a 10 cm. Espessa superfície preta com buracos de 
estacas. 

Camada Funerária 

2.30 2.30.8
A 

 Superfície Superfície com buracos de estacas. Areia orgânica preta 
com pedaços de carvão e Anomalocardias inteiras, 
bolsões de ossos de peixes no topo/ superfície. 

Camada Funerária 

2.30 2.30.9  Superfície Camada preta de conchas queimadas e fragmentadas e 
ossos de peixes, muito marisco queimado. 

Concha queimada 

 



2.45 2.45.1  Camada No locus 2.45: Cobertura de 15 cm. Camada de conchas 
fragmentadas e ossos de peixes que cobre a superfície do 
mound de “conchas inteiras”. Essa feição é 
principalmente de conchas de Anomalocardias inteiras 
(ver mapa) continua para 2.50. 
No locus 2.50: Continua neste perfil. È uma camada de 
conchas inteiras de 5 a 8 cm. Camada de concha 
queimada na base. Ela tem sido cortada pela toca de um 
grande animal e por grande cova intrusiva 
(sepultamento?) Linhas tracejadas indicam onde essa 
superfície se perde. 

Concha pura 

2.50 2.45.2  Cova Exclusiva a esse perfil. Cova intrusiva, possivelmente um 
sepultamento, corta através do estrato de areia cinza e 
conchas brancas. Preenchida de material húmico escuro e 
conchas de Anomalocardia inteiras. 

Estrutura funerária 

2.60 2.60.1  Superfície Superfície de cobertura do mound Camada funerária 

2.60 2.60.2  Fogueira Fogueira Estrutura de combustão 
 

FONTE:  Fichas de descrição estratigráficas produzidas em campo no âmbito do projeto “Sambaquis e Paisagem”, etapas de campo de 1997-99. 

 



TABELA 5  –  COMPOSIÇÃO E TIPOS DE ESTRATOS E FEIÇÕES  –  TRINCHEIRA  15 
 

Setor estrato cor matriz descrição Tipo de estrato 

2.05 60 Preto/ama
relo 

Sedimento Camada compacta de conchas (maioria Anomalocardias) 
e ossos de peixes. Os ossos de peixes conferem a cor 
amarelada ao estrato. 

Camada compactada de conchas 
com areia marrom 

2.05 61 Cinza Sedimento Sedimento macio misturado a areia, carvão e conchas. A 
maioria Anomalocardias e marisco fragmentado. Este 
estrato parece ser parte de uma cova grande. 

Camada de areia cinza-claro 
com conchas 

2.05 62 Preto Sedimento Sedimento preto compactado com poucas conchas. 
Também parece pertencer a uma cova. 

Camada funerária 

2.05 63 Marrom 
claro 

Conchas Estratos de conchas de Anomalocardias misturadas com 
sedimento marrom claro e areia. Algumas conchas de 
Tais foram encontradas. Na seção leste deste estrato 
aparecem ossos de peixes misturados a conchas e ao 
sedimento. 

Camada compactada de conchas 
com areia marrom 

2.05 2.05.1 Amarelo Ossos de 
peixes 

Pequeno depósito de ossos de peixe, misturados com 
Anomalocardias, restos de mariscos e barro. Sem cinzas 
ou carvão em fragmentos. 

Ossos de peixes 

2.05 2.05.2 Amarelo Ossos de 
peixes 

Similar ao 2.05.1, mas separado por uma distancia de 
1,50 m aproximadamente. 

Ossos de peixes 

2.05 2.05.3 Preto Queimado Camada de sedimento preto macio misturado com 
carvão, cinzas, conchas de Anomalocardias e alguns 
ossos de peixes. No centro é muito grande, 25-30 cm, e 
também na base/centro estão presentes três buracos de 
estacas, um grande e dois menores. A porção oeste do 
estrato parece ser cortada por uma cova do estrato 
60/62. 

Camada funerária 

 



2.05 64 Marrom/a
marelo 

Sedimento/ 
barro 

Sedimento compactado misturado com barro, conchas de 
Anomalorcadias, mariscos e alguns ossos de peixes. Não 
é muito bem definido, mas por não ter sedimento preto é 
fácil separá-lo de 2.05.3. 

Camada argilosa 

2.05 65 Amarelo Concha/ ossos 
de peixes 

Camada compacta de osso de peixe e conchas fragmentadas 
(maior parte de mariscos).  Alguns pedaços de carvão. 

Ossos de peixes 

2.05 66 Marrom/ 
cinza 

Sedimento Camada compacta de sedimento marrom/cinza. Algumas 
conchas de Anomalocardias, também alguns pedaços de 
carvão. A partir dessa camada há dois sepultamentos que 
são intrusivos ao estrato 68. 

Camada compactada de areia 
marrom com conchas 

2.05 67 Amarelad
o 

Conchas/ossos 
de peixes 

Camada compacta de conchas de Anomalocardias, 
maioria na porção oeste, continua para setor 2.10, no lado 
leste a maior parte é de ossos de peixes. Ambos 
misturados com sedimento macio marrom amarelado e 
alguns pedaços de carvão. 

Camada compactada de conchas 
com areia marrom 

2.05 68 Marrom Sedimento Camada compacta de sedimento marrom claro misturada 
com cinzas, carvão, conchas (Anomalocardias e 
mariscos) e ocasionalmente ossos de peixes. É uma 
camada grande com 80 cm aproximadamente e continua 
ao longo da T.15. 

Camada compactada de areia 
marrom com conchas 

2.05 Sep. 28 Marrom/ 
cinza 

Sedimento Estrutura funerária (12 cm de profundidade por 40 cm de 
comprimento) provavelmente um indivíduo. Sepultamento 
cortado pela trincheira. Sedimento misturado com concha 
(Anomalocardias) e alguns pequenos pedaços de carvão. A 
cova tem início no estrato 66 e é intrusiva no estrato 68. 

Estrutura funerária 

2.05 Sep. 33 Marrom/c
inza 

Sedimento Estrutura funerária (10 cm de profundidade por 30 cm de 
comprimento) provavelmente um indivíduo. Matriz de 
sedimento misturado com muito osso de peixe e conchas 
(Anomalocardias e mariscos). Cova difícil de distinguir. 

Estrutura funerária 

 



2.05 69 Branco Areia Camada de areia branca macia misturada com poucas 
conchas de Anomalocardias e fragmentos de mariscos 

Areia pura 

2.05 2.05.4 Preto Areia Camada macia de areia marrom misturada com 
sedimento marrom e carvão. Alguns fragmentos de 
conchas. Provavelmente uma pequena superfície, mas 
pequena evidencia para provar isso. 

Camada de areia marrom com 
conchas 

2.05 70 Branco Areia Camada de areia branca e macia similar ao estrato 69. 
Provavelmente 69 e 70 pertençam a um processo de 
formação de dunas separados pelo 2.05.4 que pode ser 
uma superfície de atividade de ocupação. 

Areia branca 

2.10 71 Marrom Sedimento Camada de sedimento marrom semi-compactada 
misturadas com conchas de Anomalocardias, Lucinas e 
mariscos. Essa camada continua ao longo da trincheira 
15. Essa camada deve ser uma deposição moderna criada 
pela limpeza dos perfis em 1997. Uma sacola plástica foi 
encontrada aqui. 

Área perturbada 

2.10 2.10.1 Marrom 
claro 

Sedimento Camada compacta e sedimento marrom claro misturado 
com Anomalocardias fragmentadas e conchas de 
mariscos. Alguns pedaços de barro, carvão e ossos de 
peixe nela. Mostra um buraco de estaca. Provavelmente a 
porção leste do estrato tenha sido cortada por uma 
possível cova. 

Camada funerária 

2.10 72 Marrom 
claro 

Sedimento/ 
barro 

Camada compacta de sedimento marrom e barro 
misturado com muitas Anomalocardias, conchas de 
mariscos fragmentados e ossos de peixes; alguns bolsões 
de cinzas e carvão. Também são encontradas ostra e Tais.

Camada argilosa 

2.10 73 Marrom Areia Camada semi-compactada de areia marrom misturada 
com conchas fragmentadas (mariscos). Alguns pedaços 
de carvão. 

Camada compactada de areia 
marrom com conchas 

 



2.10 74 Branca Concha Camada compacta de conchas de Anomalocardias
misturada com mariscos fragmentados e areia marrom e 
ocasionalmente carvão e ossos de peixes. Essa camada 
começa em 8,60 m do perfil (L-O) e continua para oeste 
em sentido ascendente. 

Camada compactada de conchas 
com areia marrom 

2.10 2.10.2 Preto Sedimento Superfície compacta de sedimento preto misturado com
carvão, cinzas e conchas fragmentadas. 

Camada funerária 

2.10 75 Marrom 
claro 

Areia Camada macia de areia branca misturada com areia 
marrom e conchas fragmentadas. 

Areia pura 

2.10 76 Branca Concha Camada compacta de conchas de Anomalocardias
misturada com areia e um pouco de sedimento marrom. 

Camada compactada de conchas 
com areia marrom 

2.10 77 Branca Concha Similar ao estrato 76 Camada compactada de conchas 
com areia marrom 

2.15 78 Cáqui Concha/ 
sedimento 

Camada compacta de sedimento marrom claro com 
muitas conchas (Anomalocardias e mariscos 
fragmentados). Alguns deles parecem queimados. 

Camada compactada de areia 
marrom com conchas 

2.15 79 Branco Areia Camada macia de areia branca misturada com concha 
fragmentada, na maioria mariscos e algumas 
Anomalocardias. 

Areia pura 

2.15 80 Branco Areia Similar ao estrato 79 Areia pura 

2.15 2.15.1 Preto Sedimento Sedimento preto compacto misturado com pequenos 
pedaços de carvão, cinzas, ossos de peixes e pequenos 
pedaços de conchas fragmentadas, provavelmente 
mariscos. Alguns buracos de estacas. Este estrato termina 
nos limites desse perfil, locus 2.15. 

Camada funerária 

2.15 2.15.2 Preto Sedimento Composição similar ao 2.15.1, mas este estrato continua 
ao longo da trincheira 15. 

Camada funerária 

 



2.20 81 Marrom 
claro 

Barro Camada compacta de barro marrom claro misturado com 
areia, sedimento e conchas (maioria Anomalocardias). 
Alguns pequenos pedaços de carvão foram encontrados. 
Também mariscos fragmentados. 

Camada argilosa 

2.20 2.20.1 Marrom 
escuro 

Sedimento Camada compacta de sedimento marrom escuro 
misturado com carvão e conchas fragmentadas. 

Camada funerária 

2.20 2.20.3 Marrom 
claro 

Barro/ 
sedimento 

Camada compacta de sedimento/barro marrom clara 
misturado com conchas fragmentadas (Anomalocardias, 
mariscos e Lucinas). Em algumas partes é possível 
visualizar ossos de peixes. 

Camada argilosa 

2.20 2.20.2 Marrom 
escuro 

Sedimento Camada compacta de sedimento escuro misturado com 
carvão, ossos de peixes e conchas fragmentadas. 

Camada funerária 

2.20 Sep. 31 Marrom 
claro 

Sedimento Camada compacta de sedimento marrom claro misturado 
com areia, algumas cinzas e carvão. Algumas conchas 
presentes, a maioria Anomalocardias. Esta estrutura 
funerária parece ter início no estrato 61 e ter invadido os 
estratos 82 e 83 e as feições 2.20.2 e 2.15.1. A cova tem 
36 cm de profundidade por 45-50 m de comprimento. 
Parece conter um indivíduo. 

Estrutura funerária 

2.20 83 Marrom 
amarelado 

Sedimento Camada compacta de sedimento marrom misturado com 
ossos de peixes, conchas fragmentadas (Anomalocardias
e mariscos), cinzas e pequenos pedaços de carvão. O 
sepultamento corta a porção leste do estrato. 

Camada compactada de areia 
marrom com conchas 

2.20 84 Branco Conchas Camada compacta de conchas de Anomalocardias
misturadas com barro, areia e alguns ossos de peixes. 
Restos de mariscos também são visíveis. 

Camada compactada de conchas 
com areia marrom 

2.20 85 Branco Areia Camada de areia branca macia e conchas fragmentadas 
(Anomalocardias e mariscos). Provável deposição natural 
pela duna. 

Areia pura 

 



2.20 86 Marrom 
escuro 

Sedimento Camada compacta de sedimento marrom escuro 
misturado com conchas de Anomalocardias e mariscos. 
Alguns ossos de peixes. 

Camada argilosa 

2.25 87 Amarelo Ossos de 
peixes 

Camada compacta de barro misturado com sedimento 
marrom, conchas (Anomalocardias e mariscos) e muitos 
ossos de peixe. 

Ossos de peixes 

2.25 88 Marrom 
escuro 

Sedimento Camada compacta de sedimento marrom escuro 
misturado com conchas (Anomalocardias, mariscos). 
Algumas raízes nele. 

Camada argilosa 

2.25 89 Amarelo Ossos de 
peixes 

Camada compacta de sedimento marrom claro misturada 
com conchas e ossos de peixes. Similar ao estrato 87. 

Ossos de peixes 

2.25 90 Cáqui Sedimento Camada compacta de sedimento bege misturado com 
conchas de mariscos fragmentados, Anomalocardias e 
algumas Lucinas. Também alguns ossos de peixes e 
pequenos pedaços de carvão foram registrados. 

Camada compactada de areia 
marrom com conchas 

2.25 91 Branco Concha Camada compacta de conchas, a maioria Anomalocardias
e mariscos fragmentados. Alguns ossos de peixes, 
também. Similar ao estrato 84. 

Camada compactada de conchas 
com areia marrom 

2.25 2.25.1 Cinza/pret
o 

Cinzas Pequena fogueira, 25 cm de comprimento por 10 cm de 
profundidade. As cinzas estão misturadas com areia, 
carvão (pequenos pedaços) e ossos de peixes. Algumas 
conchas fragmentadas estão no topo dela. Há uma concha 
de ostra associada na porção leste da estrutura. 

Estrutura de combustão 

2.25 2.25.2 Preta Sedimento Fina camada de sedimento preto misturado com carvão, 
poucos ossos de peixes e conchas. 

Camada funerária 

2.25 92 Cáqui Sedimento Camada semi-compactada de sedimento bege misturado com 
muitas conchas (mariscos fragmentados, Anomalocardias) e 
alguns ossos de peixes. 

Camada compactada de areia 
marrom com conchas 

 



2.25 82 Branco Areia Camada macia de areia branca misturada com conchas. 
Similar ao estrato 80. 

Areia pura 

2.30 93 Branco/m
arrom 
claro 

Concha/ 
sedimento 

Camada compacta de sedimento marrom claro e concha 
fragmentada. Estão presentes muitas Anomalocardias, 
alguns ossos de peixes e pequenos pedaços de carvão. 

Camada compactada de areia 
marrom com conchas 

2.30 Sep. 29 Marrom 
claro 

Sedimento Grande estrutura funerária, com 80 cm de largura por 25 
cm de profundidade, parece conter dois indivíduos, mas é 
difícil dizer ao certo. A porção oeste da cova não está 
muito bem definida, mas é possível que tenha sido 
cortada pelo estrato 93. É interessante notar que na base 
da cova (em contato com os ossos) uma fina camada de 
areia vermelha foi encontrada. 

Estrutura funerária 

 

FONTE: Fichas de descrição estratigráficas produzidas em campo no âmbito do projeto “Sambaquis e Paisagem”, etapas de campo de 1997-99. 

 



TABELA 6  –  COMPOSIÇÃO E TIPOS DE ESTRATOS E FEIÇÕES  –  TRINCHEIRA  16  
 

Número cor matriz Descrição Tipo de estrato 

93 Marrom claro Sedimento Camada compacta de sedimento (barro e areia) cor cinza 
amarronzada, misturadas com conchas fragmentadas (30%, 
marisco, Anomalocardia, Lucina) 

Camada argilosa 

1 Marrom claro Sedimento Camada compacta de sedimento marrom claro (barro e areia) 
misturada com conchas fragmentadas (40/45%, marisco, Anomalo-
cardias). Pequenos fragmentos de carvão e poucos ossos de peixes. 

Camada argilosa 

2.05.1 Cinza 
esbranquiçado 

Cinzas Fogueira, 45 cm de comprimento por 5 cm de profundidade. O 
topo é somente de cinzas, e na base pequenos fragmentos de 
carvão e uma camada preta, bastante compactada, porém macia. 

Estrutura de 
combustão 

2.05.2 Cinza 
esbranquiçado 

Cinzas Fogueira, 24 cm de comprimento por 5 cm de profundidade. A 
mesma composição da 2.05.1, mas entre as cinzas brancas e a 
camada preta há uma pequena camada de ossos de peixes. 

Estrutura de 
combustão 

2.05.3 Vermelho/ 
laranja 

Areia Concentração de areia vermelha/laranja, muito macia, tinge de 
vermelho ao contato, mas é composta por areia. 

Areia queimada 

94 Amarelado Ossos de peixes Camada compacta de ossos de peixes amarelados misturados 
com conchas fragmentadas (30%, mariscos, Anomalocardias). 
Também pequenos pedaços de carvão. Conchas queimadas. 

Ossos de peixes 

95 Branco Concha Camada compacta de conchas (70% mariscos fragmentados, 
Anomalocardias e Lucinas), misturada com carvão, ossos de 
peixes e barro. 

Camada compactada 
de conchas com areia 
marrom 

96 Branco/ 
amarelado 

Conchas/ ossos 
de peixes 

Camada compacta de conchas (60%, mariscos fragmentados, 
Anomalocardias, Lucina) e ossos de peixes (20%) misturados 
com carvão, barro. 

Camada compactada 
de conchas com areia 
marrom 

 

FONTE: Fichas de descrição estratigráficas produzidas em campo no âmbito do projeto “Sambaquis e Paisagem”, etapas de campo de 1997-99. 

 



TABELA 7  –  COMPOSIÇÃO E TIPOS DE ESTRATOS E FEIÇÕES  –  TRINCHEIRA  19 
 

Número Descrição Tipo de estrato 

8 Primeiramente descrito no locus 1, trincheira 17. Naquela trincheira não há carvão 
aparente ou claras indicações de superfícies de ocupação. Na trincheira 19 esse tipo de 
evidência é abundante. 

Camada de areia marrom com 
conchas 

9 Conchas inteiras e fragmentadas numa matriz de areia marrom clara e lentes escuras 
descontínuas. Muitas conchas fragmentadas e ossos de peixes em lentes horizontais 
recorrentes. Anomalocardias e poucas concentrações de Lucina (algumas ainda fechadas 
em pares). Carvão abundante. 

Camada de conchas com areia 
marrom 

10 Como no estrato 9 mas com menos conchas. Matriz de areia marrom clara com conchas 
inteiras, mas a maioria fragmentada em lentes com abundante quantidade de ossos de 
peixe. A maior parte de Anomalocardias com poucas concentrações de Lucinas grandes. 
Carvão espalhado. Mais areia do que concha. 

Camada de areia marrom com 
ossos de peixes 

11 Areia branca na base de toda a construção do mound. Mais branco do que no estrato 8 e 
bem mais solta que compactada. Entremeadas por camadas ou superfícies no segmento 
1.05 e 1.10. As superfícies consistem em camadas relativamente achatadas, continuas e 
descontínuas camadas de conchas inteiras e fragmentadas, algumas camadas mais 
fragmentadas do que outras. Desde a base da trincheira, todas possuem fragmentos de 
carvão, mas esparso como os ossos de peixes. Algumas vezes a areia entre essas camadas 
possuem algumas conchas pequenas e algumas vezes não. Parece que a duna foi revisitada 
anteriormente a formação do sambaqui. A maioria é Anomalocardia, mas com mais Lucina 
do que normalmente se encontra nos demais locais, e poucos mariscos. Algumas conchas 
estão manchadas por uma “limonita” laranja amarelada que também envolve a concreção 
do estrato 8 na trincheira 17 e que se desenvolve um pouco em algumas das camadas de 
conchas do estrato 11. Ponto alto do pré-sambaqui das dunas está entre 1.05 e 1.10. 

Areia pura 

1.10.1 Superfície escura com buracos de estacas em 1.15, linhas achatadas de conchas 
fragmentadas, alguns ossos de peixes e carvão. 

Camada funerária 

 

FONTE: Fichas de descrição estratigráficas produzidas em campo no âmbito do projeto “Sambaquis e Paisagem”, etapas de campo de 1997-99. 

 



TABELA 8  –  COMPOSIÇÃO E TIPOS DE ESTRATOS  E FEIÇÕES  –  TRINCHEIRA  17  
 

Numero Descrição Tipo de estrato 

1 Depósito de material redepositado pela limpeza do perfil do locus 1 
realizada várias vezes. Possui aparência de listras por causa das 
diferentes camadas que foram limpas e sobre ele, redepositadas. 

Camada perturbada 

2 Camadas com faixas marrons a acinzentadas entremeando superfícies 
escuras. Mistura de conchas inteiras e fragmentadas numa matriz de 
areia marrom a acinzentada, Anomalocardias e poucas Lucinas. A 
maioria das conchas está fragmentada, um pequeno amontoado de ossos 
de peixes e carvão. 

Camada de areia cinza claro com conchas 

3 Conchas fragmentadas e inteiras em uma matriz de areia marrom, mais 
concha do que areia; poucos amontoados de ossos de peixes, 
Anomalocardias e poucas Lucinas. 

Camada de conchas com areia marrom 

4 Quase tudo conchas, pouca areia (marrom clara); muito fragmentada e 
achatada, depositadas com pequenas conchas inteiras, algum ossos de 
peixes. 

Camada de conchas com areia marrom 

5 Conchas inteiras e fragmentadas pouco compactadas, entre areia 
marrom clara. Mais conchas do que areia; Anomalocardias e mais 
Lucina do que na maioria das camadas do mound; muitos ossos de 
peixes, uns poucos grandes fragmentos de carvão; alguns mariscos 
fragmentados. 

Camada de conchas com areia marrom 

6 Areia marrom clara com poucas conchas em geral, mas com algumas 
lentes descontínuas de conchas fragmentadas e ossos de peixes. 

Camada de areia marrom com conchas 

 



7 Conchas muito fragmentadas e ossos de peixes, menos areia, esta 
camada está concrecionada em uma massa marrom amarelada menos 
firme do que a concreção de conchas na divisa com  o deposito superior 
preto. Algumas partes parecem quase que como arenito no qual há 
poucas conchas e ossos de peixes. Anomalocardias e também mariscos 
predominam, carvão parece não estar presente. Nem tudo está 
concrecionado – localizada em alguns segmentos de diferentes 
depósitos. 

Camada compactada de conchas com areia marrom 

8 Areia de duna marrom bastante clara formando um mound; em geral há 
poucas conchas, mas entremeadas por lentes de conchas achatadas, 
fragmentadas e inteiras na trincheira 19 onde há mais dessas camadas 
expostas na base da trincheira. (ver modificação na descrição do estrato 
8 na trincheira 19, 1.05) 

Camada de areia marrom com conchas 

9 Descrito em 1.05 da trincheira 19 – não na trincheira 17 Camada de conchas com areia marrom 

10 Também descrito em 1.05 da trincheira 19 Camada de areia marrom com ossos de peixes 
 

FONTE: Fichas de descrição estratigráficas produzidas em campo no âmbito do projeto “Sambaquis e Paisagem”, etapas de campo de 1997-99. 

 



TABELA 9  –  COMPOSIÇÃO E TIPOS DE ESTRATOS E FEIÇÕES  –  LOCUS  4  
 

Número Descrição Tipo de estrato 

1 Camada com concha Camada de conchas com areia marrom 

2 Camada com lentes de mexilhão, intercaladas com lentes de peixe e 
mexilhão. 

Camada de conchas com areia cinza claro 

3 Camada de conchas fragmentadas com pontos de carvão Camada de conchas com areia cinza escuro 

4 Camadas com ossos de peixes, conchas fragmentadas e pontos de 
carvão. 

Camada de conchas com areia cinza escuro 

5 Camada cinza escuro, argilosa, com conchas fragmentadas. Camada argilosa 

6 Camada de ostras grandes Concha pura 

7 Camada bege compactada, com marisco e berbigão. Camada compactada de areia marrom com conchas 

8 Lentes de carvão Carvão 
 

FONTE: Fichas de descrição estratigráficas produzidas em campo no âmbito do projeto “Sambaquis e Paisagem”, etapas de campo de 1997-99. 

 



TABELA 10  –  COMPOSIÇÃO E TIPOS DE ESTRATOS E FEIÇÕES  –  TRINCHEIRA  4  
 

Número Descrição Tipo de estrato 

I Horizonte moderno A, escuro e arenoso. Área perturbada 

II Horizonte moderno B/C, escuro e arenoso com mais barro do que o 
estrato I 

Área perturbada 

III Estrato preto e queimado, pedaços de carvão misturados ao sedimento. Areia queimada 

IV Estrato marrom, misturado com areia silt e barro, conchas abundantes 
com um pouco de ossos de peixes e cinzas. 

Camada argilosa 

V Lentes de ossos de peixes deteriorados Ossos de peixes 

VI  O mesmo que o estrato IV Camada argilosa 

VII Estrato queimado, preto pelo carvão desmanchado e alguns pedaços de 
carvão. Sedimento é areia, com um pouco de silt e barro. 

Camada funerária 

VIII O mesmo que o estrato VII Camada funerária 

IX O mesmo que o estrato III Areia queimada 

X Predominantemente mariscos fragmentados com algumas 
Anomalocardias. 

Camada de conchas com areia cinza claro 

XI O mesmo que o estrato V Ossos de peixes 

XII Lentes de mariscos fragmentados Concha pura 

XIII O mesmo que  estrato VII Camada funerária 

XIV O mesmo que o estrato IV Camada argilosa 

XV Aproximadamente 50% de mariscos fragmentados, 20% de 
Anomalocardia, a matriz é formada por conchas fragmentadas, com 
pouco silt e barro. A cor é vermelha pálida por causa da oxidação. 

Camada de conchas com areia marrom 

 



XVI O mesmo que o estrato V Ossos de peixes 

XVII O mesmo que o estrato III Areia queimada 

XVIII Estrato fino de Anomalocardias, muitas das quais estão articuladas. Há 
fragmentos de carvão dentro das valvas soltas, que foi coletado para 
amostra de C14. 

Camada de conchas com areia cinza claro 

XIX O mesmo que o estrato XII Concha pura 

XX O mesmo que o estrato VII Camada funerária 

XXI O mesmo que o estrato IV Camada argilosa 

XXII Predominantemente valvas de Anomalocardias inteiras numa matriz de 
silt escuro. 

Camada de conchas com areia cinza escuro 

XXIII O mesmo que o estrato X Camada de conchas com areia cinza claro 

XXIV O mesmo que o estrato VII Camada funerária 

XXV O mesmo que o estrato V Ossos de peixes 

XXVI O mesmo que o estrato X Camada de conchas com areia cinza claro 

XXVII O mesmo que o estrato V Osso de peixe 

XXVIII O mesmo que o estrato IV Camada argilosa 

XXIX Horizonte A, queimado e preto, predominantemente areia com poucas 
conchas. Equivalente ao estrato XX da trincheira 1. 

Areia queimada 

XXX Areia dourada e barro, com pouca quantidade de conchas. Camada argilosa 

XXXI O mesmo que o estrato XXIX Areia queimada 

XXXII Areia branca, equivalente ao estrato XXII da trincheira 1 – o depósito 
final dessa areia é desconhecido. 

Areia pura 

 

FONTE: Fichas de descrição estratigráficas produzidas em campo no âmbito do projeto “Sambaquis e Paisagem”, etapas de campo de 1997-99. 

 



TABELA 11  –  COMPOSIÇÃO E TIPOS DE ESTRATOS E FEIÇÕES  –  SEÇÃO  5.5  -  LOCUS   5  
 

Número Descrição Tipo de estrato 

1 Camada escura Terra preta 

2 Concreção Concreção 

3 Final da concreção com peixe e apresenta negativos de conchas Concreção 

4 Camada escura Em branco por falta de maiores informações 

5 Areia clara Areia pura 

6 Concha fragmentada (marisco) Concha pura 

7 Anomalocardia inteira, soltas e ossos de peixes. Camada de conchas com areia cinza claro 

8 Bolsão de ossos de peixes com fundo de carvão Ossos de peixes 

9 Camada preta com concha Em branco por falta de maiores informações 

10 Camada areno-argilosa cinza com pouca concha Camada argilosa 

11 Marisco, osso, areno-argilosa Camada argilosa 

12 Sem descrição Em branco 
 

FONTE: Fichas de descrição estratigráficas produzidas em campo no âmbito do projeto “Sambaquis e Paisagem”, etapas de campo de 1997-99. 

 



TABELA 12  –  COMPOSIÇÃO E TIPOS DE ESTRATOS E FEIÇÕES  –  TRINCHEIRA  13 
 

Número Descrição Tipo do estrato 

1 Camada preta de sedimento orgânico escuro. Terra preta 

2 Partes mais ou menos iguais de areia, cinza marrom claro e conchas com 
algumas lentes escuras descontínuas e algumas lentes achatadas formadas 
por conchas fragmentadas. A concreção é formada de topo à base desse 
estrato mas a camada pode não ter estado fortemente compactada antes 
disso. Muitas conchas estão mais ou menos inteiras exceto nas lentes 
achatadas no solo escuro ou de conchas brancas fragmentadas. Maioria 
Anomalocardias, algumas Lucinas, fragmentos de carvão. 

Camada de conchas com areia cinza claro 

3 Menos compactado que o estrato 2, a maioria das conchas estão inteiras 
e em um a matriz de areia marrom claro mas com uma baixa proporção 
de areia. A grande maioria é de Anomalocardia, umas poucas Lucinas, 
fragmentos de carvão. 

Camada de conchas com areia marrom 

4 Conchas pouco compactadas intermeadas com lentes ou superfícies 
compactadas escuras, coloração mais clara que no estrato 3, matriz de 
areia bem clara. Conchas geralmente alinhadas em lâminas, porém 
mais fragmentada na superfície. Maioria de Anomalocardias, mais 
concha que areia; fragmentos de carvão. 

Camada de conchas com areia marrom 

5 Matriz de areia marrom claro com lentes descontínuas de conchas 
fragmentadas, pouco compactadas em geral e com muitas conchas 
inteiras. Mais areia do que conchas, maioria de Anomalocardias, mas 
há uma significativa proporção de Lucina. 

Camada de areia marrom com conchas 

6 Areia marrom claro com uma minoria de conchas. Maioria de 
Anomalocardias interiras e poucas Lucinas.Lentes de ossos de peixes e 
conchas fragmentadas. Tudo ao longo da base do estrato 6 é uma 
continuidade de lentes de ossos de peixes, as outras lentes não são 
contínuas. 

Camada de areia marrom com conchas 

 



7 Uma série de níveis, camadas contínuas, superfícies, numa matriz de 
areia branca do estrato 8. As lentes ao longo do estrato 6 são como 
estas. Material orgânico torna as camadas mais escuras que a matriz, 
apesar de haver muita areia no estrato 7, conchas estão fragmentadas e 
laminadas. Pequenas Anomalocardias, fragmentos de carvão, grande 
quantidade de ossos de peixes. 

 

8 Areia branca solta com 25 a 30 % de conchas, lentes de conchas 
fragmentadas mas não de coloração escura. Mais quebradas do que 
inteiras. 

Areia pura 

5.05.1 Ocorre como uma superfície escura no estrato 3, com dois buracos de 
estaca nessa seção de 5 metros. Concha fragmentadas e ossos de peixes 
nele 

Camada funerária 

5.05.2 Ocorre como uma superfície preta do estrato 3. a cova descende desse 
nível. Concha fragmentada e ossos de peixes nele, uma grande ostra 
está logo à esquerda do sepultamento. 

Camada funerária 

5.05.3 Superfície escura compactada do estrato 4 com um buraco de estaca 
nesse segmento, presença de conchas fragmentadas. 

Camada funerária 

 

FONTE: Fichas de descrição estratigráficas produzidas em campo no âmbito do projeto “Sambaquis e Paisagem”, etapas de campo de 1997-99. 

 



TABELA 13  –  COMPOSIÇÃO E TIPOS DE ESTRATOS E FEIÇÕES  –  TRINCHEIRA  11  
 

Número Descrição Tipo de estrato 

1 Moinha Área perturbada 

2 Terra marrom escura com ossos de peixes muito compactada Terra preta com ossos de peixes 

3 Fogueira Estrutura de combustão 

4 Terra preta Terra preta 

5 Lente de ossos e conchas Bolsão de ossos de peixes 

6 Terra marrom claro com ossos de peixes Terra preta com ossos de peixes 

7 Terra marrom claro com ossos de peixes Terra preta com ossos de peixes 

8 Terra marrom claro com ossos de peixes Terra preta com ossos de peixes 

9 Bolsão de terra preta e marrom mesclados Terra preta amarronzada 

10 Terra marrom com cinzas, ossos de peixes e conchas Terra preta amarronzada 

11 Cinzas Bolsão de cinzas 

12 Terra marrom com osso de peixes Terra preta com ossos de peixes 

13 Terra marrom com cinzas e ossos de peixes Terra preta com cinzas 

14 Terra preta Terra preta 

15 Lente de ossos de peixes Bolsão de ossos de peixes 

16 Terra marrom com cinzas Terra preta com cinzas 

17 Terra preta Terra preta 

18 Terra marrom escura com ossos de peixes Terra preta com ossos de peixes 

19 Terra marrom com osso de peixes Terra preta com ossos de peixes 

 



20 Terra marrom Terra preta amarronzada 

21 Terra marrom claro Terra preta com cinzas 

22 Terra marrom com cinzas Terra preta com cinzas 

23 Lente de ossos de peixe Bolsão de ossos de peixes 

24 Fogueira Estrutura de combustão 

25 Terra marrom com cinzas Terra preta com cinzas 

26 Terra preta Terra preta 

27 Terra cinza Terra preta com cinzas 

28 Lente de conchas Concha pura 

29 Terra marrom Terra preta amarronzada 

30 Terra marrom claro com ossos de peixes Terra preta com ossos de peixes 

31 Terra marrom claro com ossos de peixes Terra preta com ossos de peixes 

32 Terra cinza claro  Terra preta com cinzas 

33 Lente de conchas Concha pura 

34 Lente de cinzas claras Bolsão de cinzas 

35 Terra preta clara Terra preta 

36 Terra marrom claro com ossos de peixes Terra preta com ossos de peixes 

37 Bolsão de areia com ossos de peixes Areia pura 

38 Terra preta Terra preta 

39 Terra cinza Terra preta com cinzas 

40 Terra marrom Terra preta amarronzada 

41 Terra marrom Terra preta amarronzada 

 



42 Terra marrom Terra preta amarronzada 

43 Bolsão de areia Areia pura 

44 Fogueira Estrutura de combustão 

45 Lente marrom Terra preta amarronzada 

46 Terra cinza claro Terra preta com cinzas 

47 Fogueira Estrutura de combustão 

48 Fogueira Estrutura de combustão 

49 Lente de terra queimada Areia queimada 

50 Fogueira Estrutura de combustão 

51 Lente de ossos e conchas Bolsão de ossos de peixe 

52 Lente de conchas Concha pura 

53 Terra preta Terra preta 

54 Terra preta Terra preta 

55 Terra preta clara Terra preta 

56 Terra cinza claro com grânulos de concreção Terra preta com cinzas 

57 Terra preta escura Terra preta 

58 Fogueira Estrutura de combustão 

59 Lente de conchas Concha pura 
 

FONTE: Fichas de descrição estratigráficas produzidas em campo no âmbito do projeto “Sambaquis e Paisagem”, etapas de campo de 1997-99. 

 



Tabela 14: localização das datações utilizadas 
 

Tipo Ref. Az Data Sigma Localização 

carvão 10 2345 105 Locus 2.15, segmento 2.14, estrutura de combustão 2.15.1 

carvão 11 2285 45 Locus 2.15, segmento 2.11, estrutura de combustão 2.15.5 

carvão 12 2295 90 Locus 2.45, segmento 2.44, estrato X9 

carvão 1 1895 185 Locus 1.05 estrutura funerária 1.15.6  

carvão 8 2210 60 Locus 1.35, estrato 36   

carvão 2 2500 155 Locus 1.05, estrato 7 

carvão 7 2170 95 Locus 1.35, camada 1.35.3 (base da seção) 

carvão 6 2170 45 Locus 1, segmento 1.25, sepultamento 12 (base da seção) 

carvão 9 2060 85 Locus 1.45, estrato 36 

carvão 14 2270 75 Locus 2.60, segmento 2.58, estrato de cobertura M4 

carvão 13 2115 65 Locus 2.15, segmento 2.12, camada de cobertura 32 

carvão 3 1975 95 Locus 1.10, estrutura de combustão 1.10.12 

osso humano  2340 50 Locus 2.15.13, sepultamento 26 

osso humano  2320 50 Locus 2.15.13, sepultamento 38 

concha 99-1 2855 105 Locus 5, Trincheira 13, estrato 8, concheiro natural 

 



carvão 99-2 2310 70 Locus 5, Trincheira 13, estrato 7, última lâmina 

concha 99-3 2890 55 Locus 5, Trincheira 13, estrato 7, primeira lâmina 

carvão 99-5 2180 105 Locus 1, Trincheira 17, estrato 2, camada 1.05.3 

carvão 99-6 2655 105 Locus 1, Trincheira 17, estrato 5 a 6 

carvão 99-7 2165 75 Locus 1, Trincheira 19, setor 1.10, estrato 11, base do sítio - paleoduna 

concha  2070 60 Locus 1.75, perfil leste, camada 2 

carvão  2020 40 Locus 1.75, perfil leste, camada 16 

carvão  1970 40 Locus 1.75, perfil leste, camada 4 

carvão  1950 70 Locus 1.75, perfil leste, camada 14 
 

FONTE: dados derivados das amostras obtidas pelo projeto “Sambaquis e Paisagem” 
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