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Resumo 
No Brasil, os sítios arqueológicos conhecidos como “Sambaquis” estão 

geograficamente distribuídos ao longo da linha costeira e também perto de alguns rios 

e regiões lagunares. As análises tafonômicas foram aplicadas aos estudos dos 

remanescentes ósseos humanos recuperados dos sítios arqueológicos, denominados 

“Sambaquis fluviais”, Capelinha, Moraes e Pavão XVI todos eles localizados no vale 

do rio Ribeira de Iguape, no sul do estado de São Paulo, distantes aproximadamente 

30 km da linha costeira. Nesta pesquisa espero apresentar, que mesmo com a 

observação e análise de fragmentos ósseos, podemos contribuir com algumas 

hipóteses sobre os rituais funerários e os processos de formação, preservação e 

destruição dos sepultamentos e se possível dos sítios arqueológicos em questão. 

Nestas análises usei a fragmentação do osso como uma fonte de informações sobre 

as diferenças entre quebras ante-mortem, peri-mortem e pos-mortem. Procuramos 

também observar as relações entre os tipos de fraturas, o stress biomecânico e alguns 

outros agentes tafonômicos que estariam relacionadas com a fragmentação dos 

elementos ósseos no sepultamento. Quebras recentes podem ser diferenciadas de 

quebras antigas e este foi uma das observações coletadas. A variável “weathering 

bone” foi utilizada como um indicador de exposição do osso ao sol. Observei também 

os processos de cremação e marcas de fogo, marcas de cortes, ação de fungos, ação 

de raízes e a ação de animais. 

As variáveis foram computadas levando-se em consideração as suas posições em 

cada elemento ósseo. Nos resultados não foram encontradas diferenças significativas 

entre a preservação óssea entre os sexos. Já a presença de restos esqueletais infantis 

corrobora a hipótese que a preservação óssea esta associada a praticas funerárias e a 

composição química dos depósitos conchíferos, mas que ela depende muito dos 

procedimentos de exumação. Com relação à diferença de preservação entre os níveis 

arqueológicos, os indivíduos nas camadas intermediarias apresentam mais ossos 

íntegros do que as camadas iniciais e finais. A variável ‘buraco tafonômico” apresentou 

mais ocorrências nos indivíduos das camadas intermediarias e de base e atingiu 

praticamente todos os indivíduos dos três sítios. Foram analisados praticamente 

10.000 fragmentos e ossos íntegros. 

 

Palavras chaves: Tafonomia, remanescentes ósseos humanos, Sambaquis Fluviais, 

Rio Ribeira de Iguape. 

 

 

 



 x 

Abstract  
In Brazil, the archaeological sites known as “Sambaquis” - shell-mounds are 

geographically distributed in the coastal line and near by some rivers too. 

The taphonomic analyses are been applied to the study of the human bones recovered 

from the shell-mounds sites Capelinha, Moraes and Pavão XVI all them from the valley 

of the river Ribeira de Iguape, South of São Paulo State, distant from the coastal line 

approximately 20 miles/30 km. In this brief’s presentation I expect to show that even 

with fragments of bones we can contributed with some hypothesis about burial rituals 

and the formation process of the archaeological sites. In these analyses I use the 

fragmentation of the bone as one source of information about the differences between 

an ante-mortem, peri-mortem and pos-mortem fractures. Looking for relations between 

types of fractures, biomechanics aspects and position of the bones in the burial as 

others different types of taphonomic agents that should influenced the bone 

fragmentation.  

Recent fractures can be distinguished from old ones, and the excavation and pos-

excavation (laboratory) treatment should be seen as one taphonomic agent too. 

Weathering bone was used as an indicator of the exposure of bone to the sun.  

I look for fire/cremation process, cut marks, fungal actions, roots damage and animal 

damage too. The variables was scored by it’s the position in each bone recovered. In 

the results, I’d not found significant differences between the bone preservation between 

the sex. Already the presence of infantile skeletal remaining portions corroborates the 

hypothesis that the bone preservation it is associated with the funerary and the 

chemical composition of the shell-mounds deposits, but that depends very on the 

exhumation procedures. With regard to the difference of preservation between the 

archaeological levels, the individuals in the layers intermediate would present more 

complete bones that from the initial and final layers. The variable “tafonomic hole” 

presented more occurrences in the individuals of the layers intermediate and base and 

it was present in all individuals from the three sites. It’s been analyzed almost 10.000 

human bones and fragments.  

 

 

Key-words: Taphonomy, Humans remains, river-shell-mounds, River Ribeira de 

Iguape. 



Introdução 

Apresentação 

A presente pesquisa de dissertação de Mestrado visa contribuir com dados e 

informações tafonômicas respectivos aos trinta e seis remanescentes ósseos 

humanos provenientes de três sítios arqueológicos denominados “Sambaquis 

Fluviais” (cinco indivíduos de Capelinha, vinte e oito indivíduos de Moraes, e 

três indivíduos de Pavão XVI) da região do vale do Ribeira de Iguape, 

localizado na porção Sudeste do estado de São Paulo.  Estes sítios 

arqueológicos foram escavados dentro do projeto temático “Investigações 

Arqueológicas e Geofísicas dos sambaquis fluviais do vale do Ribeira de 

Iguape, Estado de São Paulo” FAPESP no. 1999/12684-2, coordenado pelo 

Prof. Dr. Levy Figuti do MAE-USP em colaboração com os professores: Dr. 

Carlos A. Mendonça (IAG-USP), Dr. Jorge Luís Porsani (IAG-USP), Dr. 

Eronaldo Bonfim Rocha (IAG-USP), Dr. Paulo De Blasis (MAE-USP), Dra. 

Sabine Eggers (IB-USP) e Dr. Walter Mareschi Bissa (MAE-USP). 

Projeto este que deste então possibilitou a execução de uma tese de doutorado 

(PLENS, 2008), duas dissertações de mestrado (GOMES, 2003 E PENIN, 

2006) pelo MAE e também pelo do Laboratório de Antropologia Biológica do IB, 

onde foram apresentadas duas dissertações de mestrado envolvendo os 

sepultamentos humanos exumados pelo projeto (FILLIPINI, 2002; 

BARTOLOMUCCI, 2006). 

Problemática 

A arqueologia e antropologia biológica são duas disciplinas científicas com 

muitos objetivos em comum. Um dos objetivos principais é o de elucidar os 

fatos e acontecimentos da pré-história humana. Os aspetos sociais, culturais e 

biológicos das sociedades extintas e sem escrita são explicados através de 

análises dos vestígios arqueológicos e dos remanescentes ósseos humanos, 

gerando um quadro no qual as diferentes facetas da Pré-História possam ser 

visualizadas com clareza, assim diferentes metodologias são aplicadas sobre 

os objetos de análise. O material ósseo humano possibilita diversas 

abordagens de estudo, análises paleopatológicas, morfométricas, dentárias, 

nutricionais entre tantas outras. Contudo, pouco se sabe sobre os processos 

tafonômicos envolvidos na preservação do material ósseo humano proveniente 

das escavações arqueológicas de sítios sambaquieiros. Questões como: quais 
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seriam os fatores da preservação diferencial dos elementos ósseos?  Quais 

seriam os fatores ambientais e ou antrópicos envolvidos nesses processos e 

como podemos diferenciá-los? Como diferenciar uma lesão patológica de um 

processo tafonômico? Como interpretar os processos de bio-perturbação que 

deixaram marcas nos ossos? Como ocorre a movimentação do material ósseo 

na estratigrafia? A quebra dos elementos ósseos é um fenômeno biótico ou 

antrópico ? 

São tantas as questões envolvidas que somente uma abordagem sistemática 

poderá nos fornecer os dados para uma análise suficiente para tentarmos 

chegar à compreensão desses problemas. Assim sendo, este projeto de 

pesquisa teve como ponto fundamental explorar as variáveis tafonômicas como 

forma da análise dos remanescentes ósseos humanos, fornecendo 

conjuntamente, com outras abordagens bio-antropológicas, um quadro mais 

completo sobre as populações pré-históricas. Nesta pesquisa trabalhei com 

alguns parâmetros macroscópicos para os estudos tafonômicos em 

sepultamentos provenientes de “Sambaquis fluviais” do vale do Ribeira de 

Iguape, SP. Para isto, a bibliografia utilizada é proveniente de quatro disciplinas 

interdisciplinares: arqueologia, antropologia biológica, ciências forenses e 

tafonomia. Dessas disciplinas científicas utilizei seus critérios de diagnóstico e 

seus modelos descritivos, sobre os quais me debrucei para formar um corpo de 

análise dos dados suficientes para iluminar as variáveis tafonômicas e 

enriquecer a interpretação arqueológica e bio-antropológica. Utilizei como fonte 

primária e guia metodológico para obter dados quantificáveis para efetuar as 

análises estatísticas: Hanglund e Sorg 1997, 2002; Buikstra e Ubelaker 1994; 

Silva Mello 1999; Stojanoski, Seidemann e Doran 2002; Walker 1988; Wadron 

1987 e Weiss 1997.  

Hipóteses  

As hipóteses levantadas para esta pesquisa estão relacionadas diretamente 

com os aspectos descritivos e analíticos que os remanescentes ósseos 

humanos provenientes de contextos arqueológicos podem oferecer para a 

interpretação arqueológica que envolve os aspectos mortuários e fúnebres de 

populações pretéritas. 

Quais dados os fragmentos ósseos humanos poderiam oferecer quando 

analisados macroscopicamente em busca da compreensão dos processos 
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tafonômicos (bióticos e antrópicos) que lhe envolveram deste seu sepultamento 

até sua recuperação pelos arqueólogos ? 

Quais seriam os processos preservativos e ou  destrutíveis que lhes afetaram ? 

Dentre estes processos quais seriam os mais atuantes e como diagnosticá-los? 

Quais os elementos ósseos mais atingidos por estes processos e quais suas 

características intrínsecas e exógenas? 

Objetivos 

A proposta da presente pesquisa é abordar a questão da preservação óssea 

humana não só como um indicador bio-antropológico, mas usando a análise de 

marcadores tafonômicos nos esqueletos humanos como mais uma variável a 

ser acrescentada ao conjunto de dados arqueológicos.  

As observações descritas e o diagnóstico dos agentes tafonômicos podem ser 

elucidativos para a compreensão dos acontecimentos passados que estão 

relacionados com os processos de formação dos sítios arqueológicos e das 

estruturas em questão. Assim, como a compreensão das etapas e processos 

tafonômicas que afligiram os esqueletos humanos nos sambaquis fluviais, entre 

eles espero verificar e: 

• Categorizar e analisar as variáveis tafonômicas presentes nos ossos 

humanos; 

• Diferenciar os tipos de quebras esqueletais que poderiam ocorrer nos 

três períodos distintos: ante-mortem, peri-mortem e pos-mortem; 

• Como este é um estudo pioneiro também tem como objetivo desenvolver 

fichas de coleta e um método de análise dos dados tafonômicos. 

No primeiro capítulo apresento uma breve introdução sobre os principais 

conceitos pertinentes a esta pesquisa abordando inicialmente os aspectos 

relacionados à tafonomia e a preservação óssea para no segundo capítulo 

apresentar o contexto arqueológico dos grupos sambaquieros. No capitulo três 

e quatro apresento as variáveis aplicadas, assim como os sítios arqueológicos 

estudos e seu contexto ambiental. No quinto capítulo explícito as categorias 

tafonômicas utilizadas e o método aplicado. 

No sexto capítulo apresento os resultados obtidos a partir da análise 

osteológica para cada sítio estudado. A discussão sobre os resultados e a 

conclusão é apresentada e sétimo capítulo. 
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Capítulo 1. Arqueologia dos ossos humanos  
Ao longo da história da arqueologia, as observações e interpretações dos 

vestígios arqueológicos e sua interação com o contexto ambiental em que 

estavam inseridas levaram a muitos questionamentos científicos. Mas a partir 

da década de 70 do século passado e principalmente com os trabalhos de 

Michael Schiffer (1983) as observações e análises sobre os processos de 

formação do registro arqueológico transformaram as suposições e 

interpretações sobre as evidências arqueológicas até então em vigência 

(TRIGGER, 1989). Embora não seja o intuito desse trabalho discorrer sobre a 

sua importância enquanto escola de pensamento, as distinções criadas pelo 

autor entre processos de formação cultural (C- transforms) e os processos 

naturais (N-transforms) de formação do registro arqueológico auxiliaram a 

lançar novos olhares sobre os objetos arqueológicos e seus devidos valores 

interpretativos.  Na tentativa por parte dos arqueólogos de reconstruírem as 

atividades pretéritas de uma população humana, para tanto, torna-se 

necessário distinguir entre os elementos resultantes da ação humana e seus 

produtos, da ação natural do meio-ambiente em que se encontram os vestígios 

depositados. Assim, com compreender as diferenças intrínsecas entre 

materiais inorgânicos e orgânicos, e suas transformação através da ação do 

tempo, nos sítios arqueológicos? 

Inicialmente, apresentarei alguns aspectos relacionados com as disciplinas 

cientificas que podem auxiliar o pesquisador a como identificar e interpretar os 

processos naturais e os processos antrópicos, através de categorias analíticas, 

extraindo assim, informações e dados dos vestígios arqueológicos, neste caso, 

sepultamentos humanos, compondo uma história interpretativa dos processos 

e fenômenos que afligiram os elementos ósseos que compõem um esqueleto 

humano dentro de um sepultamento. 

Também, gostaria de apontar a necessidade da compreensão dos aspectos 

naturais que estão por de trás das alterações que afetaram o indivíduo 

sepultado. Para posteriormente tratar das questões culturais envolvendo os 

ritos funerários e como eles estão relacionados com o tratamento dado ao 

corpo dos indivíduos mortos. Explicitarei minhas observações para um contexto 

arqueológico rico e conhecido, os Sambaquis.  
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1.1 Tafonomia, arqueologia e sambaquis. 

As relações existentes entre os estudos tafonômicos e arqueológicos podem 

ser descritas com uma tentativa de auxiliar, com novos dados e informações 

dos materiais orgânicos presentes no registro arqueológico, a interpretação dos 

processos naturais e antrópicos que compõem o registro arqueológico, levando 

assim a uma melhor configuração da paisagem e dos processos culturais 

pretéritos. Sendo, que o intuito principal é ajudar a demonstrar e interpretar as 

relações existentes entre as práticas antrópicas intencionais ou não, que 

afligiram o corpo do indivíduo (sepultamento) e o contexto em que ele está 

inserido, neste caso os Sambaquis. 

A interpretação dos sepultamentos e do esqueleto nele contido (entende-se o 

corpo) são uma das poucas evidências arqueológicas propositadamente 

depositadas em solo, neste caso um solo antrópico-conchífero dos sambaquis. 

O enterramento faz parte de um processo sócio-cultural, divididos em etapas e 

ritos. Algumas práticas funerárias assim, como o sepultamento são atividades 

que deixam marcas e registros através do tempo, sendo recuperados mais 

tarde pelos arqueólogos.   

O atual conhecimento dos processos orgânicos e inorgânicos envolvidos na 

decomposição de corpos humanos é um dos meios pelo qual a interpretação 

do que aconteceu num sepultamento é tão importante para a análise 

arqueológica. A arqueologia analisa seu objeto dentro de um escopo 

materialista para inferir questões sociais e culturais sobre as sociedades 

pretéritas. Entretanto, os ossos humanos respondem a processos inerentes a 

sua constituição e ao meio que o circunda, levando os a sua destruição ou 

preservação. 

1.2 Tafonomia 

A tafonomia é uma subdisciplina da paleontologia, da palavra grega táphos, 

que significa sepultamento, consequentemente morte e seu estudo. Tafonomia 

refere-se a todos os processos transformadores que afetam os organismos e 

os torna parte do registro fóssil e também aqueles que influenciam na formação 

do registro fóssil. Muitos dos processos tafonômicos envolvem estudos que 

tentam compreender o processo de fossilização. Isto inclui os eventos que 

afetaram os organismos durante a sua vida e a transição de um organismo, ou 

parte dele, do mundo vivo (biosfera) para o registro sedimentar (litosfera). Além 
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dos processos de interação físico-químicos que afetaram o organismo do 

período de seu enterramento até o dia em que foi coletado em campo 

(EFREMOV 1940; BEHRENSMEYER 1978, 1980, LYMANN 1994). Para se 

tornar um fóssil o organismo deve passar pôr três estágios distintos. O primeiro 

estágio é a necrologia e envolve a morte do organismo ou a perda de uma 

parte dele. Assim que um organismo morre, todos os processos interativos que 

envolvem a transição de um organismo da biosfera para a litosfera, incluindo o 

processo de enterramento, constituem o segundo estágio, denominado 

biostrationomia (EFREMOV 1940; BEHRENSMEYER 1978, 1980; LYMANN 

1994). 

Os processos de enterramentos possuem um importante papel no processo de 

preservação. Condições físico-químicas específicas influenciam no grau de 

preservação e transformação do organismo. Podendo também ser que os 

processos biológicos e químicos sejam inibidos e ou eliminados. Uma vez o 

organismo enterrado, ele está sujeito a passar pela terceira fase do processo 

tafonômico, a diagênese. A diagênese envolve os processos responsáveis pela 

litificação do organismo em sedimento, resultantes da interação química, que 

levaram à transformação dos antigos tecidos em uma matriz mineral, ou seja, a 

substituição dos elementos orgânicos por elementos inorgânicos (EFREMOV, 

1940; BEHRENSMEYER, 1978, 1980, LYMANN, 1994). 

As perspectivas teóricas e pragmáticas dos processos analisados sob a ótica 

tafonômica foram inicialmente aplicadas aos estudos arqueológicos mais pela 

interface das pesquisas zooarqueológicos (GIFFORD 1981 E LYMANN 1994). 

Brain (1981) realizou um estudo sobre os restos faunísticos em sítios 

arqueológicos do período pleistocênico na África do Sul, o qual demonstrou 

que os ossos pequenos estão mais propensos a se decomporem por completo 

ao desprender-se do corpo de um animal. Já os ossos mais densos, como 

diáfises de ossos longos sobreviveriam melhor através do registro 

arqueológico. Estas e outras abordagens zooarqueológicas contribuíram como 

uma nova visão sobre os processos de deposição dos vestígios faunísticos 

arqueológicos e suas relações ecológicas e principalmente as relações 

diretamente antrópicas. 

Já uma abordagem tafonômica específica sobre os restos esqueletais humanos 

surge das pesquisas de antropologia biológica e medicina legal, que focavam 

principalmente nos aspectos relacionados com os processos de decomposição, 
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alterações cadavéricas e seu estágio final a esqueletização. Atualmente seu 

corpo teórico-metodológico está alocado numa subdisciplina, a Antropologia 

Forense (STEWARD 1979, UBELAKER 1997; BASS 1984, HANGLUND E 

SORG 1997, 2002). 

Parti-se, portanto do pressuposto de que os processos tafonômicos podem ser 

reconstruídos e categorizados criteriosamente e com bases científicas para 

assim testar as hipóteses aqui apresentadas e ajudar a solucionar diversos 

problemas científicos (HANGLUND E SORG 1997, 2002; BUIKSTRA E 

UBELAKER 1994; SILVA MELLO 1999; STOJANOSKI, SEIDEMANN E 

DORAN, 2002; WALKER 1988; WADRON 1987 E WEISS 1997). A análise dos 

dados tafonômicos pode contribuir com informações sobre a problemática da 

preservação e o valor das amostras como representante das populações 

passadas (WALDRON 1994; WOOD ET ALII 1992; MENDONÇA DE SOUZA 

1995). 

O embasamento teórico-metodológico da antropologia forense e da medicina 

forense permite identificar as fases de decomposição do corpo humano e 

conseqüentemente, apontar os fatores e agentes responsáveis pelas 

alterações causadas nos ossos, sendo possível discriminar quais agentes bio-

pertubadores foram responsáveis pelas alterações e em que período 

(HANGLUND E SORG 1997, 2002).  

1.3 A preservação óssea como fator de compreensão dos sepultamentos 
e do registro arqueológico. 

Os processos tafonômicos contribuem para o estabelecimento de 

discrepâncias entre a associação original de espécie e o que se observa no 

registro fóssil tornando imprescindível à compreensão dos processos que 

atuaram na formação das assembléias fossilíferas (SIMÕES E HOLZ, 2000) 

Cabe, portanto a tafonomia reconhecer se uma determinada característica de 

uma associação fossilífera, com a diversidade taxonômica (neste caso a 

discrepância entre os sexos e idades dos indivíduos ali sepultados), representa 

apenas um artefato dos processos de preservação ou se reflete com maior 

fidelidade um aspecto real das comunidades pretéritas das quais os fósseis são 

evidências (figura 1). Avanços conceituais recentes tornam mais claras as 

relações entre os dados tafonômicos e os dados de ordem morfológica-

sistemática. 
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De acordo com Fernandez-Lopes (1991) pode-se classificar a informação 

passível de recuperação nas concentrações fossilíferas em dois grupos: a 

informação paleo-biológica compreendendo as propriedades morfológica-

estruturais e filogenéticas inferível a partir dos fósseis e a informação 

tafonômica gerada pelos eventos bio-estratinômicos e fóssil-diagéneticos. Para 

alguns autores as vicissitudes tafonômicas atuariam com filtros sucessivos para 

a informação paleo-biológica (KIDEWLL E BEHRENSMEYER, 1988) enquanto 

que ao mesmo tempo produziriam informação de outro tipo (FERNADEZ-

LOPES, 1991). Esta distinção caracteriza o modelo evolutivo de tafonomia que 

atribui ênfase a modificação tafonômica e retenção diferencial dos elementos 

de origem orgânica, além de considerar que a fossilização permite a 

recuperação não só de dados sobre os organismos produtores dos restos 

preservados, mas também dos processos biológicos e geológicos implicados 

na conservação destes restos. A figura 2 representa um modo pelo qual os 

diferentes tipos de informação, contidos nos depósitos fossilíferos, podem ser 

inter-relacionados. 

 

 

Figura 1: Exemplo de tendências que afetam uma comunidade fossilífera 
hipotética, quadro elaborado a partir de Fernandez-lopes,1991. 
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Figura 2: Modelo das inter-relações entre os tipos de informações contidas em 
uma comunidade fossilífera, quadro criado a partir de Fernandez-lopes,1991. 
  
Muitos pesquisadores entre eles, Boddington (1987) consideram que os efeitos 

causados pelos distúrbios pós-deposicionais e os processos de deteriorização 

são os problemas mais diretos relacionados aos processos tafonômicos que 

podem afetar as amostras esqueletais de um sítio arqueológico. Mas, fatores 

adicionais, como amostragem arqueológica incompleta, variabilidade espacial, 

diferenças entre idade e sexo, assim como formas de tratamento do corpo e de 

sepultamento podem influenciar também na preservação óssea.  

Assim, alguns estudos explicitam que a baixa preservação de indivíduos sub-

adultos em vários cemitérios pré-históricos possa refletir o fato de terem sido 

enterrados em locais desconhecidos ou serem baixa a preservação dos ossos 

diminutos, finos e ainda não epífisionados dos sub-adultos. Outro fator que 

atua na preservação diferencial dos ossos é a sua densidade. Ossos mais 

densos como o temporal, a mandíbula e as epífises proximais dos úmeros e 

fêmures sobreviveram bem. Já, os ossos da pélvis, esterno, carpos, tarsos, 

metacarpos e metatarsos são sub-respresentados em amostras esqueletais, o 

que poderia ser um problema de ordem amostral ocasionada pela escavação 

arqueológica (WADRON 1987 E MAYS 1992). 

Os processos relacionados com a preservação óssea (entre indivíduos e 

também entre os elementos ósseos de um mesmo indivíduo) estão diretamente 

relacionados segundo Von Endt e Ortner (1984) com o tamanho e a área da 

superfície de cada elemento ósseo quando em contato com a água (quantidade 

e velocidade, com que a água atinge os ossos), o que resultaria num processo 
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de lixiviação da matriz mineral e o a destruição do colágeno presente nos 

ossos (atingindo as epífises e posteriormente a diáfise dos ossos). 

Por isso, as partes trabeculares/esponjosas (partes internas dos ossos e 

epífises) sofreriam com os processos tafonômicos, deteriorando-se primeiro, 

assim com os elementos ósseos mais porosos ou menos densos, tais como 

vértebras, costelas, esterno e ossos da mão e dos pés, geralmente não tão 

bem preservados (BODDINGTON ET AL, 1987, NAWROCKI, 1995 E 

WALDRON, 1987). Áreas densas dos ossos, tais como as diáfises de ossos 

longos tendem a preservar-se melhor (GALLOWAY ET AL, 1997, WALDRON, 

1987 E WILLEY ET AL, 1997). 

A densidade e a porosidade dos diferentes elementos ósseos são dois fatores 

que podem ajudar a entender a diferença da preservação entre indivíduos de 

idades distintas, já que os elementos minerais presentes nos ossos tendem a 

aumentar a partir do crescimento (infância e adolescência), estabilizando-se na 

fase adulta e diminuindo na fase de idade avançada, senil (RIGGS E MELTON, 

1986, SPECKER ET AL, 1987 E STINI ET AL 1992). Assim deve-se esperar 

uma tendência entre as diferentes idades e a preservação diferencial dos 

elementos ósseos.  Ou seja, deve-se esperar encontrar mais adultos de meia-

idade do que crianças e adultos com idades avançadas nos sítios 

arqueológicos. 

As condições patológicas presentes em alguns ossos também podem afetar na 

preservação dos mesmos, já que similarmente, ao processo realizado pelos 

osteoclastos (osteoporose) que deterioram os ossos e os osteoblastos 

(formação de osteofítos) que são os responsáveis pelo processo de formação 

óssea, podem ser influenciados pelas condições patológicas do indivíduo, 

repercutindo nos seus elementos ósseos. Ou seja, alguns indivíduos podem 

apresentar alguns ossos mais frágeis e friáveis, o que resultaria numa má 

preservação dos seus ossos. (NAWROCKI, 1995). 

Outro ponto relacionado à preservação é a diferença entre o tamanho dos 

ossos em virtude do dimorfismo sexual encontrado entre homens e mulheres.  

Por isso, pode-se esperar uma sub-representação de indivíduos sub-adultos, 

indivíduos senis e de mulheres, por causa dos ossos menos densos e frágeis, 

principalmente quando outros fatores tafonômicos estão em ação, tais como a 

acidez do solo (GORDON E BUIKSTRA, 1981; WALKER ET AL., 1988; 
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WALKER, 1995) e outros fatores geológicos (expansão e/ou pressão do solo) 

(BODDINGTON, 1987). 

Mas, enquanto alguns pesquisadores concordam com os diferentes efeitos 

tafonômicos relacionados à idade dos indivíduos (BODDINGTON, 1987; 

GORDON AND BUIKSTRA, 1981; HENDERSON, 1987). Outros acreditam que 

a ausência de sub-adultos ou de indivíduos senis, mas amostras esqueletais, 

estão relacionadas com as diferentes práticas funerárias utilizadas e/ou as 

precárias técnicas de coleta/escavação arqueológicas (SAUNDERS, 1992; 

SAUNDERS ET AL., 1995). 

Apesar dos estudos de Walker (1995) apontarem para os efeitos diferenciais 

existentes entre sexo e tamanho (dimorfismo sexual) estes não são 

corroborados por outros estudos (BODDINGTON, 1987, NAWROCKI, 1995). 

O último ponto a ser ressaltado é a preservação diferencial encontrada entre 

indivíduos sepultados em diferentes níveis estratigráficos de um mesmo sítio 

com aponta Henderson (1987) e Nawrocki (1995). Os sepultamentos mais 

próximos da superfície apresentavam-se mais fragmentados do que os mais 

profundos. Tal fato pode ser compreendido, pois os sepultamentos superficiais 

sofreriam mais com os múltiplos agentes tafonômicos (animais, raízes, pH, 

insolação, bio-pertubação e etc.) enquanto que os mais profundos estariam 

longe de serem afetados por tais agentes e processos. 

A história tafonômica de um indivíduo pode ser entendida como um complexo 

jogo de forças (preservação e destruição) opostas interagindo sobre o 

espécime, assim o enterramento é visto como um dos fatores favoráveis à 

preservação, já que inibiria a ação de outros agentes tafonômicos 

(potencialmente destrutivos) (GIFFORD, 1981). 

1.4 O objeto de estudo: os ossos humanos 

Para compreender e entender os processos que estão por de trás da 

transformação e preservação dos remanescentes ósseos humanos 

provenientes de um contexto arqueológico, irei apresentar algumas 

informações e dados sobre os processos cadavéricos e tafonômicos. 

1.4.1 Os ossos humanos 

Os ossos humanos são tecidos complexos sendo compostos aproximadamente 

por material orgânico (50%), inorgânico (25%) e hidrato de água (25%). 
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Calcula-se que o colágeno corresponda a um terço e os componentes 

inorgânicos-cristalinos a dois terços do peso total da matriz óssea. Os materiais 

inorgânicos que compõem os ossos são minerais como fosfato (cerca de 50%), 

cálcio (cerca de 35%), carbonato (de 6 a 7%), assim como citrato, nitrato, 

sódio, magnésio, flúor e estrôncio. Estes minerais estão interligados através de 

cristais de hidroxiapatita (a qual é formada por fosfato de cálcio cristalino -

Ca10(PO4)6(OH)2 - e representam um deposito de 99% do cálcio corporal e 

80% do fósforo total). O osso desmineralizado é conhecido como osteóide. Já a 

parte orgânica é composta cerca de 90 a 95% de colágeno, que é um tecido 

ósseo fibroso, os outros 10 a 5% são compostos por proteínas diversas sendo 

todas encontradas na matriz intracelular. O tipo de conexão que ocorre entre os 

cristais de hidroxiapatita e as fibras de colágeno é o que dá a rigidez e a dureza 

dos ossos (HANGLUND E SORG, 1997). A composição dos ossos está 

diretamente relacionada com suas características biomecânicas, sendo assim, 

sua resistência e dureza estão ligadas através da composição mineral e da 

forma com que os tecidos (fibras ósseas) se constituem, sendo que cada 

elemento ósseo possui uma função no conjunto esqueletal, cada um possui 

características biomecânicas próprias.  

O conjunto esqueletal responde a uma complexa rede de funções orgânicas 

que estão diretamente ligadas entre si, portanto, no momento da morte, os 

processos medulares (intra-ossos) respondem rapidamente com a estagnação 

de suas atividades. (PATE E HUTTON,1988; PAYNE, 1972; PIEPENBRINK, 

1986; PRICE, 1989; PRICE, BLITZ, BURTON, J. E EZZO, 1992) 

1.4.2 Os processos corpóreos naturais 

Os processos intrínsecos ao corpo humano são fenômenos naturais que se 

iniciam logo após os instantes finais da vida (HANGLUND E SORG, 1997; 

2002). Os fenômenos cadavéricos estão divididos em categorias diretamente 

relacionadas com o tempo e os processos orgânicos e inorgânicos que 

circundam os aspectos da morte (JANAWAY, 1997; RODRIGUEZ, 1997). 

Primeiramente ocorrem os fenômenos abióticos imediatos, são eles: 

• Parada cardio-respiratória,  

• Inconsciência,  

• Imobilidade,  

• Insensibilidade,  
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• Palidez superficial (face e regiões extremas)  

• Dilatação da pupila,  

• Relaxamento muscular. 

Em seguida iniciam se os fenômenos abióticos mediatos são eles: 

• Desidratação cadavérica. Perda de peso devida à perda e 

água, que é da ordem de 8,0 gramas por kilo de peso por dia, em 

fetos e recém-nascidos, e de 10,0 e 18,0 g/kilo de peso por dia, 

em adultos. 

• Esfriamento do cadáver. A perda de calor do corpo se dá 

por: convecção, radiação, condução e evaporação. A queda da 

temperatura do corpo é da ordem de 0,8 a 1,0 ºC por hora, nas 

primeiras doze horas, e de 0,3 a 0,5 ºC por hora, nas doze horas 

seguintes. em uma média de 1,5 ºC por hora.  

• Livores hipostáticos. Manchas arroxeadas, que se iniciam 

como um fino pontilhado que por coalescência se transformam 

em manchas maiores e que resultam do sangue acumulado, por 

congestão passiva, em aquelas regiões que ocupam a posição 

mais declive (ação da gravidade). Isto tanto é válido para a pele, 

tanto quanto para os órgãos internos.  

• Rigidez cadavérica. Substitui a flacidez inicial e começa a 

instalar-se entre 30 minutos e 6 horas após o óbito. Trata-se de 

um processo progressivo que segue uma marcha descendente 

(lei de Nysten): músculos mandibulares; músculos do pescoço; 

músculos do tórax; músculos dos membros superiores; músculos 

do abdome, e músculos dos membros inferiores, por último. O 

processo inverso - resolução da rigidez - ocorre entre as 24 e 36 

horas seguintes ao óbito, em média.  

Após o início desses fenômenos começam os processos transformativos, 

sendo que são os processo abióticos que transformam o cadáver, quer levando 

a sua destruição, quer pela sua conservação. 

Os processos destrutivos são: 
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• Autólise, que é o processo auto-destrutivo de células e 

tecidos, que se opera sem interferência externa, decorrente do 

aumento da permeabilidade das membranas plasmáticas, que 

possibilita a liberação enzimas proteolíticas contidas nos 

lisossomas ("suicide bags"). Isto leva a uma acidez temporária 

que, pela putrefação se neutraliza e inverte pela alcalinização 

progressiva com valores de pH da ordem de 8,0 a 8,5. 

• Putrefação.  É o processo de decomposição da matéria 

orgânica por bactérias e pela fauna macroscópica, que acaba por 

devolvê-la à condição de matéria inorgânica.  

O processo de putrefação é o responsável em sua etapa final pela 

esqueletização do corpo, isto é, quando toda a matéria orgânica que compõem 

o indivíduo é eliminada (destruída) ou preservada (nos casos de mumificação 

natural). 

As fases de putrefação acontecem ao longo de quatro etapas: 

• Período cromático (período de coloração, período das 

manchas). Tem início, em geral de 18 a 24 horas após o óbito, 

com uma duração aproximada de 7 a 12 dias, dependendo das 

condições climáticas.  

• Período enfisematoso (período gasoso, período 

deformativo). Inicia-se durante a primeira semana e se estende, 

aproximadamente, por 30 dias. Os gases produzidos pela 

putrefação (notadamente gás sulfídrico, hidrogênio fosforado e 

amônia) infiltram o tecido celular subcutâneo modificando, 

progressivamente, a fisionomia e a forma externa do corpo.  

• Período coliquativo (período de redução dos tecidos). 

Inicia-se no fim do primeiro mês e pode estender-se por meses ou 

até 2 ou 3 anos. Caracteriza-se pelo amolecimento e 

desintegração dos tecidos, que se transformam em uma massa 

pastosa, semi-líquida, escura e de intensa fetidez, que recebe o 

nome de putrilagem (necrochurume). 

• Período de esqueletização. No final do período coliquativo, 

a putrilagem acaba por secar. Desta maneira, expõe o esqueleto 

ósseo.  
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Os processos conservadores: 

Já os fenômenos conservadores, responsáveis pela preservação de alguns 

elementos orgânicos estão relacionados com a ocorrência de processos 

biológicos ou físico-químicos, naturais ou artificiais, que incluem a 

saponificação, a mumificação, a petrificação e a coreificação.  

A saponificação é um processo que depende de que o corpo ou parte dele seja 

colocado em um meio que obedeça a duas exigências: 

a) ambiente muito úmido (pântano, fossa séptica, alagado ou terra argilosa), 

e/ou 

b) ausência de ar ou pouca ventilação. 

O processo de saponificação tem início por volta de dois meses após a 

inumação e se completa em torno de um ano. A putrefação para, e algumas 

enzimas microbianas provocam mudanças nas estruturas moles que se 

transformam em sabões de baixa solubilidade, conhecidos pela denominação 

de adipocera. Esta é uma substância branco-amarelada, de consistência mole, 

com aspecto característico de sabão. 

Outro fator conservativo é a mumificação natural, a qual é caracterizada por 

uma dessecação rápida e sua atuação depende, exclusivamente, das 

condições em que o corpo seja colocado: 

a) ambiente muito seco, em torno de 6% de umidade relativa do ar,  

b) temperatura elevada, acima dos 40 ºC e 

c) abundante ventilação. 

O processo tem início desde logo, uma vez que é impedida a putrefação e se 

completa entre seis meses e um ano. Todavia em climas propícios a 

mumificação natural pode ocorrer em poucas semanas. Como decorrência da 

perda de água, a pele fica semelhante ao coro (curtida) e se retrai, enruga e 

endurece. A perda da água faz com que o corpo diminua notavelmente o seu 

peso, chegando a atingir valores da ordem de 10 a 5 kg por indivíduo. 

Já petrificação é um processo transformativo raro, em que ocorre a infiltração 

dos tecidos do cadáver por sais de cálcio, as quais acabam por precipitar em 

meio às estruturas celulares. Assume o aspecto de uma verdadeira 

"calcificação" generalizada. Só encontra-se, quase que exclusivamente nos 

casos de embriões ou fetos mortos, por vezes "intra-uterino" e, mais 

freqüentemente, nos resultantes de gravidez problemáticas retidos, nos quais, 

até pelas próprias características individuais do meio ou do local (útero 
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materno), ao invés de entrar em maceração, sofre uma incrustação por sais 

calcários, tendo a necessidade de cirurgia para remoção do feto. 

Não devemos confundir, mas a petrificação é um fenômeno que pode ocorrer 

independente dos processos de fossilização, mas ambos têm a mesma 

característica de ocorrência (substituição/impregnação das células por sais de 

cálcio), embora o período de fossilização seja mais longo e duradouro, 

enquanto que a petrificação pode ocorrer em semanas. 

A coerificação é um processo transformativo que ocorre em cadáveres 

conservados em urnas metálicas seladas. O ambiente assim criado dentro da 

urna inibe parcialmente os fenômenos de decomposição. A pela do cadáver 

assume o aspecto, a cor e a consistência uniforme de couro recentemente 

curtido. Começa a observar-se no primeiro ano de colocação do cadáver na 

urna metálica, atingindo o seu máximo no segundo ano. Excepcionalmente, 

pode completar-se em apenas dois ou três meses. 

Estes são os processos e fenômenos responsáveis pela transformação da 

matéria orgânica em inorgânica intrínsecos aos seres vivos. Pode-se dizer, que 

os mecanismos para a transformação de todos seres vivos em fósseis, passam 

pelas mesmas características descritas aqui, entretanto as condições do meio 

são suficientes para acelerar e/ou diminuir  a velocidade da ação de cada um 

dos fenômenos, transformando o corpo através de processos destrutivos ou 

preservativos levando a uma nova composição e organização dos elementos 

ali sepultados (Hanglund eSorg, 1997; 2002). 

1.4.3 Os processos fossilizadores 

A fossilização resulta da ação combinada de processos físicos, químicos e 

biológicos. Para que ela ocorra, ou seja, para que a natural decomposição e 

desaparecimento do ser que morreu seja interrompida e haja a preservação, 

são necessárias algumas condições, como rápido soterramento e ausência de 

ação bacteriana decompondo os tecidos. Também influenciam na formação 

dos fósseis o modo de vida do animal e a composição química de seu 

esqueleto. Entre os restos animais passíveis de preservação incluem-se as 

estruturas formadas de sílica (óxido de silício), como as espículas das 

esponjas; calcita (carbonato de cálcio), como as conchas de muitos moluscos e 

os corais; a quitina, substância que forma o esqueleto dos insetos e a celulose, 

encontrada na madeira. A fossilização pode dar-se de diferentes modos: 
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• Incrustação ocorre quando substâncias trazidas pelas águas que 

se infiltram no subsolo depositam-se em torno do corpo, revestindo-o. 

Ocorre, por exemplo, nos corpos que se encontram no interior de 

cavernas. Dos materiais que se depositam os mais comuns são calcita, 

pirita, limonita e sílica.  

• Permineralização, bastante freqüente, ocorre quando substâncias 

minerais são depositadas em cavidades existentes nos ossos. 

• Recristalização, rearranjo da estrutura cristalina de um mineral, 

dando-lhe mais estabilidade.  

• Carbonificação ou incarbonização ocorre quando há perda de 

substâncias voláteis (oxigênio, hidrogênio e nitrogênio principalmente), 

restando uma película de carbono recobrindo o elemento. 

Em ambientes muito secos e áridos, a rápida desidratação também leva à 

preservação de animais (inclusive de corpos humanos). Chama-se a isso 

mumificação natural. Os fósseis do tipo vestígios, não são restos de um ser 

vivo, mas evidências de que ele existiu. Se uma concha é preenchida e 

totalmente recoberta por sedimento, vindo depois a se dissolver, poderá ficar 

esculpido, no material que a preencheu, um molde interno e, no que a recobriu, 

um molde externo. E, se o espaço antes ocupado for preenchido, teremos um 

contramolde.  

Outros vestígios são as impressões, deixadas, por exemplo, por folhas em 

sedimentos carboníticos. Também são considerados vestígios os coprólitos 

(excrementos de animais), gastrólitos (pequenas pedras que as aves e alguns 

répteis possuem no aparelho digestivo), ovos (isolados ou reunidos em ninhos) 

e os icnofósseis (pegadas, sulcos, etc.) (HANGLUND E SORG, 1997; 2002; 

EFREMOV 1940; BEHRENSMEYER 1978, 1980, LYMANN 1994). 

1.5 O estudo tafonômico 

Um enfoque tafonômico no estudo dos remanescentes ósseos humanos só 

pode ser realizado através de categorias analíticas que avaliam as diferentes 

transformações por quais passaram um elemento ósseo. 

As modificações nos elementos ósseos podem ser classificadas como 

químicas, mecânicas e biológicas. Alguns agentes estão envolvidos na 

desintegração da superfície óssea (quebra ou queima) enquanto outros deixam 
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marcas nos ossos, como a mastigação de animais, ação de raízes e fungos, 

além de cortes ou outras possíveis marcas antrópicas. Cada categoria possui 

sua especificidade de análise e possibilidade de contribuir com informações 

sobre os processos tafonômicos que envolveram os indivíduos sepultados num 

sítio arqueológico. 

Diante da perspectiva tafonômica e ecológica, o corpo do indivíduo, a carcassa, 

pode ser considerada como um local, onde surge um novo micro-ambiente. 

Transformando imediatamente após a morte, o corpo, inicia um processo 

particular de mudança química e de temperatura. Muitos desses processos são 

ações catalíticas que tem por iniciar ou facilitar outros processos. 

O processo de reconstrução tafonômica lida com os aspectos ecológicos, 

biológicos e o contexto físico e dos processos que impactaram um determinado 

conjunto de vestígios orgânicos durante quatro contextos distintos: 

1- O período ante-mortem, imediatamente anterior à morte ou sua deposição. 

2- O período perimortem, corresponde ao período da morte e o início dos 

processos de deposição. 

3- O período pos-mortem, que corresponde ao período de deposição até sua 

recuperação/exumação. 

4- O período de pós-recuperação, que corresponde desde o período de 

recuperação/exumação até sua análise e curadoria final. 

Como pode ser observado não se tratam de períodos cronologicamente 

físicos/temporais, mas de categorias necessárias para a interpretação dos 

processos tafonômicos que afligiram os elementos ósseos em períodos 

distintos que podem estar relacionados com a ação de outros indivíduos diante 

do corpo do morto, assim como distinguir as diferenças entre os agentes 

bióticos e abióticos que afligiam o corpo em momentos separados a partir da 

deposição inicial do corpo até a recuperação pelos pesquisadores 

(HANGLUND E SORG, 1997; 2002; LYMANN 1994).  
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Capítulo 2. Arqueologia e sambaquis 

2.1 Sambaquis 

A palavra Sambaqui significa em Tupi-guarani, amontoado de conchas. 

Em grande parte do litoral brasileiro, principalmente nas regiões Sul e Sudeste, 

podem-se observar vestígios arqueológicos conhecidos como Sambaquis. Os 

Sambaquis são montes artificiais em forma de calota compostos principalmente 

por conchas. São de tamanhos variados, sendo maiores os da região Sul, 

chegando até a 30m de altura e 400 x 100m de diâmetro (PROUS, 1992). Além 

de conchas, são encontrados nos sambaquis restos de fauna, artefatos ósseos, 

artefatos líticos lascados e polidos, numerosos sepultamentos, estruturas de 

fogueiras e algumas vezes encontram se vestígios de habitação. Seus 

construtores eram pescadores e coletores (GASPAR, 1998) que já habitaram a 

costa brasileira desde aproximadamente 8000 AP (LIMA, 2001). Apesar das 

datações, que mais são aceitas hoje em dia, variarem de 6000 a 600 anos AP 

(Gaspar, 1998), datações mais recuadas atingindo 8500 AP, obtidas no 

sambaqui do Algodão/RJ (LIMA, 2001), vêm corroborar outras igualmente 

antigas (7958 + 224 AP para o sambaqui de Comboinhas/RJ, Kneip, 1981) e 

reabrir a discussão sobre a antiguidade dos sambaquis. 

Em geral os sambaquis estão localizados próximos a baías, lagunas e 

mangues, onde o acesso a recursos é facilitado e, além disto, estão sempre 

próximos a afloramentos rochosos, que são fontes de matéria prima. A 

indústria lítica lascada é restrita, em compensação a polida é abundante e 

diversificada, incluindo machados, bigornas e algumas vezes zoólitos. A 

indústria óssea e conchífera, em algumas áreas são bem desenvolvidas e 

variadas, apresentando furadores, agulhas, pontas de dardo, anzóis e adornos. 

Os sepultamentos humanos são encontrados na maioria dos sambaquis 

escavados, muitos deles são duplos ou múltiplos e podendo se encontrar 

diversos níveis de cremação (parcial a total do corpo do indivíduo). Geralmente 

os corpos estão na posição fletida e são freqüentemente acompanhados de 

mobiliários funerários como corantes, alimentos, instrumentos e adornos, além 

de estarem geralmente relacionados a fogueiras e seixos. (PROUS, 1992; 

KNEIP, E MACHADO, 1991). Também vêm sendo encontrados muitos 

sepultamentos secundários nestes sítios, por exemplo, no sambaqui 

Jabuticabeira II (STORTO, EGGERS E LAHR, 1999). 



 19

2.2 Acampamentos conchíferos. 

Outro tipo de sítio litorâneo, também abundante na região Sul e Sudeste é o 

acampamento conchífero. Assim como os sambaquis, estes sítios apresentam 

numerosos sepultamentos e são constituídos por conchas, embora em menor 

proporção e concentradas em lentes (PROUS, 1992). Os acampamentos são 

mais rasos e geralmente mais amplos que os sambaquis, as indústrias ósseas 

e líticas parecem ser menos variadas. Em alguns deste sitos apresentam 

muitos cacos cerâmicos, sendo considerados também de sítios ceramistas 

(NEVES, 1988).   

2.3 Breve histórico 

Os sítios litorâneos têm grande destaque na literatura arqueológica brasileira. 

Desde a época do descobrimento os sambaquis já chamavam a atenção. Este 

fato está explicito em relatos de naturalistas e cartas a Portugal (GASPAR, 

1998; LIMA, 1999/2000). Alguns amadores que atuaram na área de 

arqueologia nas décadas de 50 e 60 do século XX contribuíram muito para o 

estudo dos Sambaquis (PROUS, 1992); como Tiburtius, que escavou sítios no 

Paraná e norte de Santa Catarina, produzindo coleções e documentações de 

notável importância para este tema (TIBURTIUS, 1996). Os primeiros trabalhos 

científicos neste assunto debatiam se estes sítios eram de origem artificial ou 

natural (LIMA, 1999/2000). Esta discussão estendeu-se até 1940, embora 

muitos pesquisadores já haviam assumido a formação artificial dos sambaquis. 

Até a década de 90 foi realizada uma grande quantidade de trabalhos. Os 

assuntos abordados eram variados, embora o enfoque tenha sido, na maior 

parte, descritivo. Estes trabalhos geraram conhecimento sobre o ambiente 

ocupado, indústrias existentes, formação dos sítios e datações, embora poucas 

destas estejam em contexto conhecido (PROUS, 1992; GASPAR, 1998). 

A partir da década de 90 os trabalhos voltaram-se para o entendimento destes 

sítios e de suas populações (GASPAR, 2000). Figuti (1993) mostrou com novas 

técnicas que a dieta dos sambaquieiros sempre esteve baseada na pesca, 

tendo a coleta como complemento. Antes disto acreditava-se que, pela 

quantidade de conchas existentes nestes sítios, a coleta destes moluscos era a 

principal subsistência desta população. Wesolowski (2000) tentou reconstruir a 

dieta dos sambaquieiros através da paleopatologia dentária.  Neste trabalho 

concluiu que sambaquieiros ceramistas não possuem mais cáries do que os 
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pré-ceramistas, o que põe em cheque a associação direta que se tinha sobre a 

presença de cerâmica necessariamente estar associada à horticultura e ao 

maior consumo de carboidratos. Estes são exemplos de trabalhos que estão 

contribuindo para desvendar as estratégias de subsistência dos sambaquieiros. 

Outros estudos, inclusive paleopatológicos, também estão sendo feitos visando 

ampliar o conhecimento dos aspectos sociais e biológicos destas populações 

(STORTO, ET AL, 1999; OKUMURA E EGGERS, SUBMETIDO; PETROLINO, 

ET AL, EM PREP; SCHEEL-YBERT, ET AL, EM PREP.).  

2.4 Sítios fluviais 

Além do litoral, a manifestação de acumular conchas também pode ser 

observada no interior, próximas a rios. Os primeiros sambaquis fluviais foram 

identificados por Ferreira Penna em 1876 na região amazônica (Barreto, 1998). 

Estes sítios também aparecem na margem de muitos rios no território brasileiro 

e ainda são pouco estudados (PROUS, 1992).  

O vale do Ribeira apresenta uma alta densidade de cavernas que foram alvos 

de estudos desde o início do século XX. Krone (1914 e 1950) foi um dos 

primeiros pesquisadores a mostrar a importância da região para os estudos 

arqueológicos, paleontológicos e espeleólogicos, assim como o pesquisador de 

origem japonesa Sakai (1981). Entretanto, nas décadas de 70 e 80 do século 

passado, alguns pesquisadores (COLLET, E PROUS, 1977; COLLET, 1985; 

COLLET E LOEBL, 1988) realizaram as primeiras intervenções consideráveis e 

apresentaram informações mais palpáveis sobre a ocupação pré-histórica na 

região. Mais foi somente na década de 80, que se iniciaram os primeiros 

estudos arqueológicos e espeleólogicos sistemáticos no vale do Ribeira que 

levantaram as primeiras hipóteses sobre a contemporaneidade entre a fauna 

pleistocênica e os vestígios arqueológicos (BARROS-BARRETO ET AL., 1982).  

Barreto (1988), De Blasis (1988) e Robrahn, (1989) iniciaram um programa de 

pesquisa arqueológica que abrangia 1.550 km2. 

Barreto (1988) pesquisou os sambaquis fluviais do vale do Ribeira, onde este 

tipo de sítio aparece com freqüência. Neste trabalho estes sítios foram 

chamados genericamente de conchíferos, pois muitos deles se assemelham 

mais aos acampamentos conchíferos do que aos sambaquis litorâneos. No 

entanto, no presente trabalho usarei a denominação de sambaqui fluvial 

referindo-me aos sítios conchíferos fluviais que mais se assemelham aos 
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sambaquis costeiros e que são denominados como tal por Barreto (1988) e por 

outros autores (FIGUTI E DE BLASIS, 2000). 

2.5 Sambaquis fluviais x litorâneos 

Os sambaquis fluviais apresentam formas circulares ou elípticas e estão 

geralmente localizadas em terreno elevado, próximo às margens dos rios. A 

dimensão é menor que a dos sambaquis litorâneos, sendo a área média de 

1000 m² e com espessura variando de 0,50m a 1,5m de altura (BARRETO, 

1998; PROUS, 1992). Apesar das camadas destes sítios não serem tão 

espessas e estratificadas quanto à dos sambaquis litorâneos, ambos possuem 

uma densidade de conchas muito parecida (BARRETO, 1998). As indústrias 

líticas, ósseas e conchíferas também são muito parecidas, contendo pontas 

ósseas, agulhas, furadores e machados polidos. Os esqueletos sepultados 

estão, muitas vezes, em posição fletida e acompanhados de pedras e adornos, 

assim como ocorre no litoral. O projeto temático “Investigações Arqueológicas e 

Geofísicas dos sambaquis fluviais do vale do Ribeira de Iguape, Estado de São 

Paulo”. (FAPESP Nº99/12684-2), sob coordenação do Prof. Dr. Levy Figuti 

(Museu de Arqueologia e Etnologia da USP) e com a participação dos 

professores: Dr. Carlos A. Mendonça (IAGUSP), Dr. Jorge Luís Porsani 

(IAGUSP), Dr. Eronaldo Bonfim Rocha (IAGUSP), Dr. Paulo De Blasis 

(MAEUSP), Profa. Dra. Sabine Eggers (IBUSP), Dr. Walter Mareschi Bissa 

(MAEUSP). 

Este projeto enfatiza vários aspectos dos sambaquis fluviais. A presente 

pesquisa de mestrado está entre outros, atrelado a este projeto temático. Os 

resultados deste estudo multidisciplinar vêm afirmando as semelhanças, já 

citadas, entre os sítios costeiros e fluviais. 

Estes fatos sugerem uma proximidade cultural entre o vale do Ribeira, onde se 

insere os sambaquis fluviais, e o litoral do sudeste, onde se encontram os sítios 

litorâneos. Sendo assim, seria mais plausível imaginar que as populações 

fluviais eram constituídas por indivíduos do litoral subindo o curso dos rios e 

levando consigo uma cultura já conhecida (BARRETO, 1998); pois os 

habitantes do planalto manifestavam uma cultura material muito distinta desta. 

Imaginar que estes, ao descer os rios, estariam desenvolvendo técnicas e 

hábitos parecidos com os do litoral, seria menos parcimonioso do que a 

primeira hipótese.  
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Todavia, uma análise preliminar das características biológicas revelou uma 

baixa estatura e constituição franzina da população dos fluviais em relação ao 

litoral. Também há impressões de que estas populações difiram sensivelmente 

em relação à morfologia craniana, não devendo, as duas populações, estarem 

relacionadas entre si. (DE BLASIS, PIEDADE E MORALES, 1994). 

Outro fato que atualmente desperta discussões para este tema é a datação 

destes sítios. Primeiramente G. C. Collet (1977) sugeriu para os sambaquis 

fluviais, uma idade mais recente que as dos sambaquis litorâneos. Esta idéia 

foi, em parte, confirmada por Barreto (1989). No entanto, recentemente datou-

se um sepultamento, carvão e conchas do sambaqui fluvial de Capelinha em 

8860 + 60 (Beta – 153988), 8795 +105/-100 e 8500 + 70, respectivamente (rel. 

FAPESP Nº99/12684-2 e PLENS, ET AL., 2001). Este fato levantou uma nova 

problemática para os sambaquis fluviais, uma vez que alguns destes sítios 

parecem ser mais antigos que a grande maioria dos litorâneos, contradizendo a 

idéia de que a população fluvial migrou a partir do litoral. Pois, por lógica, esta 

suposição pressupõe uma Antigüidade maior dos sambaquis litorâneos em 

relação aos fluviais.  

Esta aparente incoerência de idéias pode ser explicada pelo fato de que o mar 

não esteve sempre no nível em que está hoje.  Durante o Pleistoceno o nível 

do mar era muito inferior ao atual, estando os eventuais sítios costeiros mais 

antigos, hoje, submersos. Por volta de 6200 anos AP o mar começou a 

transgredir e atingiu +3,5m em 5000 anos AP (PROUS, 1992). Após esta data 

uma contínua regressão estabilizou-se ao redor do nível 0 em tempos atuais 

(BISSA, ET AL, 2000). Ainda não foram encontrados resultados que 

mostrassem sambaquis submersos no Brasil, mas, já foram obtidos vestígios 

de sambaquis, que um dia esteve submerso e hoje está emerso. Desta forma 

podem existir outros sambaquis nas mesmas condições (CALIPPO, F. R, 

2003).  

2.6 Estudos arqueológicos e tafonômicos em sambaquis  

Um ponto importante são as relações sobre a formação e condições físico-

químicos dos sedimentos (conchas e solo) presentes nos Sambaquis. É de 

consenso entre os pesquisadores que a preservação preferencial dos vestígios 

orgânicos (ossos) em contexto sambaquieiros esteja atrelada a composição 

básica (carbonato de cálcio) das carapaças (conchas) encontradas nos 
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sambaquis. Resultando num ambiente propício à preservação de material 

ósseo humano, principalmente tratando-se de sítios arqueológicos a céu 

aberto, passives de intempéries. Entretanto são poucos os trabalhos que 

abordam as relações entre as características da composição química do solo e 

suas implicações para os vestígios arqueológicos (LINSE,1992). 

Embora existam muitos trabalhos arqueológicos e bio-antropológicos 

relacionados aos Sambaquis no Brasil, foi o trabalho de Silva Mello (1999) que 

abordou a problemática dos processos tafonômicos nos ossos humanos em 

sítios sambaquieiros do litoral do estado do Rio de Janeiro e de outros sítios 

arqueológicos espalhados pelo país. A autora procurou trabalhar com a 

descrição das causas e os agentes tafonômicos encontrados no material 

esqueletal humano. Sua abordagem levou em consideração os múltiplos 

agentes envolvidos nas alterações tafonômicas e uma descrição de cada 

anomalia/alteração. Em seus pressupostos, a autora, considera os processos 

tafonômicos como análogos às alterações paleopatológicas, sendo necessário 

criar categorias para distinguí-las melhor entre si. Preocupando-se, em 

diagnosticar e descrever as alterações tafonômicas em relação às possíveis 

anomalias encontradas também em estudos paleopatológicos. Tal trabalho é 

útil para uma aproximação conceitual e descritiva dos agentes e processos 

tafonômicos que afetam os elementos ósseos em contextos sambaquieiros 

litorâneos.  

A pesquisa realizada por Kneip (1983) apresenta uma análise arqueológica do 

sambaqui do Forte, localizado em Cabo Frio, região norte do Estado do Rio de 

Janeiro, no qual foi realizado além dos procedimentos de escavação e 

exumação de 16 indivíduos, a análise química dos sedimentos encontrados no 

sítio, retirados dos perfis estratigráficos expostos. Segundo a autora, análises 

químicas semelhantes antes realizadas por Pallestrini e Maranca para sítios 

arqueológicos em outros contextos apontaram para uma relação entre os altos 

níveis de Carbono e Cálcio, encontrados no solo, como resultantes da atividade 

humano no local, muitas vezes associadas com as feições de terra preta e 

distintas do solo adjacente (Latossolo) não antropizado. Já para o sambaqui do 

Forte os níveis encontrados de magnésio, potássio, carbono, alumínio, zinco e 

ferro são altíssimos, além dos valores comumente encontrado em solos 

naturais. O pH analisado apresentou indícios extremamente alcalinos, 



 24

suficientes para neutralizar a ação de bactérias e fungos, os quais poderiam 

influenciar nos processos de destruição, neste caso o meio (sedimento) foi 

propício para a preservação dos vestígios ósseos. Amenomori (1999) aponta o 

potencial de pesquisas que algumas análises químicas do solo poderiam 

contribuir com as análises arqueológicas, favorecendo a aquisição de novos 

dados para a compreensão dos vestígios arqueológicos. 

Outro exemplo de análise que envolve estudos arqueológicos e bio-

antropológicos são os estudos de Cheiuche (1983) sobre o sambaqui Corondó. 

Cheiuche apresenta a análise de 51 sepultamentos com 120 indivíduos 

provenientes do sítio arqueológico Corondó (RJ-JC-64), localizado no 

município de São Pedro da Aldeia, região dos lagos, norte do estado do Rio de 

Janeiro. Datado entre 4.200 e 3.000 AP. Este sambaqui é composto por duas 

áreas (montículos I e II), possuindo uma abrangência de 80 metros em seu eixo 

N S por 60 metros L O.  

A autora analisou as características biológicas dos indivíduos ali sepultados e 

buscou também analisar as práticas funerárias que receberam estes 

indivíduos, que podem ser visualizadas no contexto arqueológico. A autora 

buscou analisar o contexto cultural dos sepultamentos através de 3 grandes 

categorias: 

1 Características das estruturas funerárias: tais como dimensões 

espaciais, características do solo sedimento, disposição espacial do 

indivíduo e de seus acompanhamentos funerários. 

2 Estruturas arqueológicas próximas: que possam se relacionar 

com o contexto cultural em que se insere o sepultamento. 

3 Distribuição espacial e estratigráfica dos sepultamentos e 

vinculação a mudanças culturais. Para procurar identificar padrões e 

mudanças culturais, assim com estabelecer possíveis níveis de 

contemporaneidade entre os sepultamentos. 

Dentre estas categorias, percebeu-se um padrão predominantemente primário 

de enterramento, tanto nos sepultamentos simples, duplos como coletivos. 

Dentre os acompanhamentos funerários (material lítico, adornos ósseos e 

pigmentos) predominava em maior freqüência para os indivíduos adultos 

femininos e as crianças. 

Com relação á preservação óssea dos sepultamentos segundo a autora era 

boa, o que levou a constatação e elaboração de estudos voltados a questões 



 25

paleopatológicas e inferências sobre os aspectos de qualidade de vida dessas 

populações. Em outro trabalho, Cheuiche et al (1994) apresenta um estudo 

preliminar sobre as práticas funerárias do sítio Caju, localizado na região de 

Campos, no estado do Rio de Janeiro. Este sítio arqueológico é um sambaqui 

com a presença de vestígios cerâmicos pertencentes à tradição Una fase 

Mucuri, que englobava um período de ocupação de 1453-+65 AP a 850-+90 

AP. O sítio apresentava 25 sepultamentos com 26 indivíduos, sendo que 16 

indivíduos entre adultos e crianças encontravam-se enterrados primariamente 

em urnas e os outros 8 indivíduos (4 adultos e 4 crianças) encontravam-se 

depositados primariamente no solo, sendo que totalmente ou parcialmente 

recobertos por fragmentos ou vasilhames cerâmicos. A metodologia de 

classificação baseou-se em variáveis observáveis tanto da estrutura do 

sepultamento como dos restos esqueletais, tais como: 

1- Tipo de sepultamento (primário ou secundário), 

2- Dentro um fora de urna,  

3- Sepultamento individual ou múltiplo, 

4- Grau de perturbação, 

5- Estado de conservação. 

Já em relação aos restos esqueletais foram observados: 

6- Posição, 

7- Orientação (norte magnético) em relação às outras estruturas do 

sítio, 

8- Dimensões do local ocupado (cova), 

9- Verificação de estruturas associadas, 

10- Grau de preservação, 

11- Verificação de impregnações, 

12- Coloração e  

13- Condições de deposição. 

Através dessa classificação e sua análise algumas considerações sobre os 

ritos funerários e suas implicações sobre o sistema sócio-cultural foram 

levantadas pelos autores, sendo elas: 

1- Tratamento diferenciado dado ao corpo, 

2- Condições distintas para deposição do corpo, 
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3- Diferenças nos elementos utilizados como acompanhamento 

funerário, sendo estes elementos trabalhados (adornos) e outros não 

trabalhados. 

Estas relações podem ser trabalhadas diante de uma perspectiva já apontada 

por Binford (1972) onde as relações entre os ritos funerários correspondem a 

aspectos da dimensão sociais do indivíduo morto, entretanto as relações entre 

indivíduo e sociedade devem ser levadas em consideração, pois cada 

sociedade lida distintamente com relação aos aspectos da noção de corpo e 

indivíduo, e principalmente nos aspectos relacionados com a morte. Cunha 

(1980) demonstra como o aspecto escatológico das relações entre o mundo 

dos mortos e dos vivos (Krahó) estão extremamente ligados, pois segundo a 

autora é possível ver através das relações estruturais que separam estes dois 

mundos, aspectos importantes das relações sociais entre os indivíduos. A 

morte pode ser considerada sob certos aspectos como a remoção social de um 

indivíduo da sociedade e consequentemente como um marcador das relações 

sociais entre os indivíduos vivos, retificando suas obrigações sociais e crenças 

que muitas vezes estão relacionadas com as obrigações rituais e cíclicas entre 

os vivos e os mortos. 

Para muitos autores os aspectos etnográficos devem ser utilizados para auxiliar 

no levantamento de hipóteses e suposições sobre as práticas funerárias das 

populações pretéritas. Becker (1994), em “As formas de enterramento e os ritos 

funerários entre as populações pré-históricas” relata como as formas de 

enterramento são evidências diretas deixadas pelas populações pretéritas e 

que elas podem revelar importantes aspectos das relações entre os vivos e os 

mortos. A autora ressalta que cada grupo étnico pode apresentar diferentes 

formas de enterramento e ritos funerários:  

1. Em razão do tipo de morte; 

2. Do status do morto na sociedade;  

3. Dos antecedentes da morte e preparo do corpo; 

4. Da prática do sepultamento e exumação; 

5. Da preservação do indivíduo pela exumação;  

6. Dos costumes de luto e reajustes depois da morte e  

7. Dos ritos fúnebres anuais  com implicações sócio-políticos.  
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Com intuito de mostrar as diferenças entre os grupos indígenas que  habitavam 

a região Sul do país, ela expõe estas diferenças para quatro grandes grupos 

étnicos: Kaigang, Guarani, Charruo e Mihuano. 

Para a etnia Kaigang, assim como para cada grupo humano, cada causa ou 

tipo de morte e quem morreu são aspectos tratados distintamente, onde cada 

ação por parte da comunidade ou indivíduos vinculados diretamente com o 

indivíduo morto possuem uma característica única e distinta. Assim, existem 

diferenças em relação à morte natural da morte por guerra, assim com para os 

casos de homicídio e suicídio. Estas categorias podem influenciar no preparo 

do corpo, sendo que o ritual de preparação do corpo varia em decorrente do 

status social do indivíduo na comunidade. 

Cada aldeia possui um cemitério local. Os mortos são enterrados numa vala 

aberta no solo, a qual posteriormente coberta fica com uma forma piramidal. Na 

cabeceira é deixado um vasilhame com água para saciar a sede do morto, e na 

extremidade oposta era acessa e mantida uma fogueira pelos parentes do 

morto, durante o período de vigília e luto. Devo ressaltar que Amenomori 

(1999) apresenta a análise química do sedimento de um sepultamento 

Kaigang, onde mesmo sem a presença dos ossos ou outras evidências, as 

diferenças entre os níveis de fosfato encontrados no sedimento apresentaram 

um resultado positivo da presença destes, mesmo que tais vestígios estejam 

ausente macroscopicamente. 

Outra variação do enterramento e reportada, sendo que o indivíduo era envolto 

em uma esteira e enterrado a 12 palmos de profundidade (aproximadamente 

85 cm). Geralmente a terra que recobre o sepultamente não é a mesma do 

buraco aberto, ela é recolhida do solo superficial presente ao redor da área 

escolhida para o sepultamento. Aos que morrem longe da aldeia, tem sua 

cabeça cortada e seu corpo enterrado no local da morte, sendo esta levada 

para ser enterrada na aldeia. A prática de exumação e enterramento 

secundário esta muito relacionada com o status do indivíduo, sendo sua 

importância reconhecida pela comunidade, seu corpo era exumado e levado 

para um novo local. 

Já, no caso dos grupos Charrua e Minuano, estes se dedicavam à construção 

de cerritos, pequenos aterros e a colocação de pedras ou paus em cima da 

cova, como uma forma de demarcação e distinção de um local especial, ou 

sagrado. A prática de exumação e enterramento secundário também estava 
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relacionado com o status do indivíduo. Quando um indivíduo sepultado tinha 

sua importância reconhecida pela comunidade, seu corpo era exumado e 

levado pra um novo local para ser enterrado, acompanhando assim a trajetória 

dos vivos. 

Os grupos Guaranis possuem no seu repertório cultural várias maneiras 

distintas de se lidar com a morte e em decorrência disso, práticas funerárias 

diferenciadas também. Todos os mortos do grupo eram enterrados em 

cemitério próximo a aldeia. A forma de enterramento consistia em colocar, o 

cadáver ou os ossos, numa vasilha coberta por outra vasilha, acompanhavam 

também pequenas tigelas com alimentos e bebidas. Embora a prática de 

endocanibalismo seja umas das características de suas práticas funerárias, 

ainda não está claro se eles praticavam exumações ou enterramentos 

secundários com os restos dos ossos.  

Como podemos observar as práticas funerárias são distintas entre os grupos 

humanos, acarretando ações e atitudes diferentes perante o corpo do morto.  

Tais ações podem refletir na formação de diferentes feições e vestígios que 

podem ser encontrados pelos arqueólogos no momento da escavação. As 

distinções entre sepultamentos primários e secundários estão muitas vezes 

baseadas nos dados de disposição e na ausência de alguns dos elementos 

ósseos, não levando em consideração os aspectos de preservação diferencial 

de alguns ossos, a ação de agentes bio-pertubadores ou até ações antrópicas 

anteriores. 

O que gostaria de apontar é que deve-se trabalhar com um nível descritivo 

apurado tanto dos elementos ósseos encontrados, sua disposição espacial, 

seu contexto estratigráfico e sedimentar, assim como nas suas relações com 

outros vestígios arqueológicos. As análises devem ser minuciosas e englobar 

deste análises bioquímicas, como morfométricas dos elementos ósseos, e 

análises químicas dos sedimentos que os engloba, no intuito de levantarmos 

mais dados e informações sobre as práticas funerárias de tais comunidades e 

também sobre os aspectos peculiares de sua formação enquanto vestígios 

arqueológicos (SILVA E CALVO, 2007 E SILVA, 2005). 

Procurarei mostrar que a análise dos processos tafonômicos pode ajudar ao 

pesquisador a entender os processos naturais e antrópicos, por quais 

passaram os elementos ósseos e assim, construir modelos e ou hipóteses mais 

próximas com os eventos do passado. 
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Capítulo 3. Instrumental metodológico para o estudo de 
tafonomia 
Um enfoque tafonômico no estudo dos remanescentes ósseos humanos só 

pode ser realizado através de categorias analíticas que avaliam as diferentes 

transformações por quais passaram um elemento ósseo. 

As modificações nos elementos ósseos podem ser classificadas como 

químicas mecânicas e biológicas. Alguns agentes estão envolvidos na 

desintegração da superfície óssea (quebra ou queima) enquanto outros deixam 

marcas nos ossos, como a mastigação de animais, ação de raízes e fungos, 

além de cortes ou outras possíveis marcas antrópicas. Cada categoria possui 

sua especificidade de análise e possibilidade de contribuir com informações 

sobre os processos tafonômicos que envolveram os indivíduos sepultados nos 

sambaquis fluviais do vale do Ribeira de Iguape. 

3.1 Fraturas ou quebras esqueletais: a diferenciação entre ante-mortem, 
peri-mortem e pos-mortem 

Podemos considerar que um dos fatores mais severos para a preservação dos 

elementos ósseos seja a fragmentação dos mesmos. Portanto, um dos 

aspectos dessa pesquisa é poder lidar com a fragmentação do material de uma 

maneira informativa, levantando dados e hipóteses para serem interpretados 

com o auxílio de outras variáveis.  

A fragmentação do material ósseo pode mostrar indícios do período em que 

elas teriam acontecido (ante, peri e pos-mortem) e dos agentes (bióticos e/ou 

antrópicos) que estão envolvidos na preservação e ou desintegração dos 

ossos. 

Um dos pontos será o de levantar e apurar os dados sobre os tipos de quebra, 

sua posição nos elementos ósseos e se possível suas causas, além de 

procurar trabalhar com categorias que possam nos ajudar a diferenciar as 

quebras entre os períodos ante-mortem, peri-mortem e pos-mortem. 

Para este trabalho utilizei uma extensa bibliografia aplicada a estudos bio-

antropológicos e forenses, assim como em trabalhos específicos em tafonomia 

relacionadas à questão da fragmentação óssea (MICOZZI, 1985; MERBS, 

1989; WHITE, 1992; UBELAKER, D. E ADAMS, 1995; QUATREHOMME, E 

ISÇAN, 1997; LOVELL, 1997 E HURLBUT, 2000). 
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3.2 A fragmentação óssea como padrão de quebra 

No caso de estudos em bio-antropologia uma acurada descrição e classificação 

dos tipos de fraturas podem levar as análises de violência interpessoal e stress, 

aspectos estes relacionados ao estilo e qualidade de vida do indivíduo e seu 

grupo.  Entretanto, o intuito é demonstrar que uma análise cuidadosa da 

fragmentação óssea pode colaborar também com a interpretação dos fatos 

(tafonômicos) ocorridos com os vestígios arqueológicos, neste caso os 

sepultamentos humanos ao longo da história da formação e preservação do 

sítio arqueológico.  

O termo quebra será utilizado no texto como referencia para o aspecto 

fragmentado ou alterado dos elementos ósseos. Mas, antes de entrar na 

discussão sobre fragmentação óssea será necessário uma breve 

contextualização dos termos aplicados nesta parte da pesquisa (ORTNER E 

PUTSCHAR, 1981; LOVELL, 1997 E UBELAKER, 1995). 

Diferente de quebra o termo trauma em estudos em paleopatologia é utilizado 

para se referir basicamente a quatro processos que afetam os ossos humanos:  

Primeiro, quebra parcial ou completa de um osso; segundo, deslocamento da 

posição normal de um osso em relação ao seu conjunto de contato ou faceta 

articuladora; terceiro interrupção de um nervo e/ou vaso sanguíneo e quarto, 

deformação anormal da forma ou contorno de um osso. 

Também deve-se considerar que o termo trauma refere-se ao resultado da 

influência de fatores extrínsecos ao esqueleto (enquanto o indivíduo estava 

vivo) e que possuem diversas causas, deste acidentais (stress) a causas 

intencionais (violência). 

Assim, dentre os vários tipos de trauma que podem afetar o esqueleto humano 

são elas primeiro a fratura, segundo o deslocamento, terceiro as deformidades 

pós-traumáticas e quarto, as condições traumáticas diversas (como no caso de 

explosões e incêndios) onde o esqueleto se fragmenta em decorrência de 

vários motivos Segundo Ortner e Putschar (1981) os tipos de fratura estão 

divididos de acordo com o tipo de força aplicado ao osso e que resultara em 

diferentes tipos de fraturas. Os tipos de forças aplicados aos ossos são: 

Tensão, Compressão, Torção, Flexão e Deslocamento. 
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Figura 3: Exemplos das forças aplicadas aos elementos ósseos (adaptada de 

Ortner e Putschar, 1981). 

 

Fraturas por tensão geralmente estão associadas a partes dos ossos ligadas 

pelos tendões. Neste tipo de fratura a parte associada com o tendão rompe-se. 

Esta fratura esta associada a deslocamento das juntas articularadoras 

(escapula e úmero, pélvis e fêmur). Já as fraturas por compressão são 

resultantes de impactos rápidos e fortes e resultam em uma enorme variedade 

de tipos de quebras (ORTNER E PUTSCHAR, 1981). 

O osso pode chegar a quebrar ao longo da direção da força. Em ossos longos 

quando força de compressão é enorme o osso sofre com a quebra em que o 

córtex ósseo rompesse em lascas e expande-se lateralmente. Neste caso 

muitas fraturas nas superfícies articuladoras são características de forças de 

compressão. 

Nas fraturas causadas por torções a força é direcionada em forma espiral, isto 

acontece quando uma parte do osso permanece imóvel enquanto outra parte e 

rotacionada. Por isso as linhas de fraturas sequem uma direção em espiral. 

Deve-se atentar que fraturas de torção podem ser confundidas com fraturas por 

compressão quando se trata de ossos longos, pois os mesmos têm uma 

tendência natural de clivagem em espiral. Fraturas por torção normalmente 

envolvem rotações anormais dos ossos  (ORTNER E PUTSCHAR, 1981). 

As fraturas por flexão são as mais comuns de ocorrerem à separação do osso 

em fragmentos. Geralmente estão associadas com quedas ou batidas 

abruptas, produzindo quebras transversais separando o osso. Em 

paleopatologia elas são conhecidas com “Parrying fratures”. Em muitos casos a 

força pode se irradiar do ponto de impacto produzindo uma fissura em forma 

A Tensão 

B Compressão 

C Torção 

D Flexão 

E Deslocamento 
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cônica que produz uma forma triangular de fragmento ósseo. Se no caso a 

fratura é ocasionada em um osso “fresco/verde” a fratura transversal é 

incompleta, resultando numa forma caracterizada como estilhaçada 

(UBELAKER, D. E ADAMS, 1995; QUATREHOMME, E ISÇAN, 1997). 

O último tipo de força que resulta em fraturas é o deslocamento, que 

normalmente esta associada a um tipo de fratura em que forças opostas atuam 

sobre o osso resultando em uma quebra que separa o mesmo (ORTNER E 

PUTSCHAR, 1981).   

Portanto, fratura é definida como o resultado do stress sofrido pelo material em 

questão causada pela aplicação de um peso a certa distância, com certa 

velocidade e uma orientação.  

O tipo e o grau da fratura estão em certa parte relacionadas como o material 

em questão absorve a energia do impacto e como essa energia se propaga 

nele. 

Piekarski (1970) aponta que a estrutura descontínua dos ossos frescos 

influencia na direção e propagação das fraturas. Ele observou que as fraturas 

se propagam ao redor das estruturas vasculares, como os osteonas, 

requerendo muito mais energia de impacto para se propagar pelo osso todo. 

Somada a isto, outras pesquisas sugerem que a variação na velocidade da 

propagação da fratura resulta em diferentes formas de fraturas na superfície 

óssea. 

Outros pesquisadores também apontam que pouca ou baixa energia de 

impacto produz fraturas tipicamente irregulares ao longo da superfície óssea 

que se propagariam através das estruturas vasculares. Quando é aplicada 

muita energia na fratura, ela geralmente tem uma propagação rápida e direta 

deixando um quebra regular e homogênea. (UBELAKER, D. E ADAMS, 1995; 

QUATREHOMME, E ISÇAN, 1997). 

Um fator como extremo calor leva o colágeno a desidratar diminuindo a 

elasticidade do mesmo, causando fissuras, distorções e deformações. Bonfield 

e Li (1966) demonstram que ossos aquecidos até uma temperatura de 200o C 

respondiam melhor a absorção de impactos do que quando os ossos estão em 

temperaturas normais. Ou seja, quando aquecidos os ossos respondem 

absorvendo a energia do impacto que se propaga rapidamente pelo osso, 

dissipando-a. 
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Assim, podemos perceber que os ossos podem sofrer com a variação de 

temperatura e umidade, as quais consequentemente modificam o tipo de 

fragmentação apresentado. 

 

Figura 4: Stress de tensão e compressão que produz a fratura tipo 'Butterfly' 
(adaptado de Harkess, 1975 e Ubelaker e Adams, 1995). 
 

Um tipo de fratura que merece nossa atenção é a denominada fratura em 

forma de borboleta ou butterfly, em inglês.  

“Butterfly” fraturas são resultantes de traumas diretos e abruptos ou resultantes 

de tiro de armas de fogo quando as forças externas produzem uma fratura 

angular. 

Em muitos casos, a força produzida faz com que o osso envergue, criando uma 

superfície côncava no local de impacto e uma superfície convexa no lado 

oposto. O stress da tensão no lado convexo deixa uma fratura linear, enquanto 

que o stress de compressão no lado côncavo leva a fraturas múltiplicas ou ao 

lascamento do osso. Mas freqüentemente, o osso responde produzindo duas 

fraturas na superfície côncava que se conecta a uma simples fratura na parte 

convexa, separando se em uma forma triangular, parecida com a forma das 

asas abertas de uma borboleta.  

Diferenças na coloração do osso, assim como a direção da força e o pontos de 

impacto são importantes fatores que ajudam a distinguir fraturas peri e pos 

mortem. 

Ante-mortem e peri mortem fraturas geralmente deixam linhas de quebras 

finas, afiadas e com uma textura fina, lisa nas bordas. Fraturas em ossos 

frescos podem deixar linhas radiais no local do trauma. As bordas também 

apresentam uma coloração diferente da superfície óssea adjacente. 

Mas não é tão fácil distinguir entre peri e pos-mortem, pois o osso pode 

demorar a perder suas características elásticas (presença de colágeno) e as 

quebras podem ter ocorrido semanas ou meses depois.  

Estes são alguns breves aspectos que envolvem as fraturas ósseas. Por isso,                            

com a intenção de sistematizarmos os tipos de fratura observáveis utilizarei as 
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categorias descritas já trabalhadas por outros autores na literatura 

especializada.  

Os tipos de quebra descritos por Mann (1990) e revistos por Lovell (1997) 

serão utilizados nesta pesquisa. São eles: 

• 1 - Transversal: Quando o osso quebra perpendicularmente ao seu eixo 

axial. Se o osso quebra-se em duas partes ela é considerada uma 

quebra transversal completa e incompleta quando há quebra somente 

de uma parte do osso. 

• 2 - Concomitantes: Quando o osso quebra-se em diversos fragmentos 

ao mesmo tempo. 

• 3 - Oblíquo: Quando a quebra é em diagonal ao eixo axial do osso. 

• 4 - Linhas de cabelo (hairline): são pequenas fraturas ao longo da 

superfície sem perda de material e sem fragmentar o osso. 

• 5 - Impacto: Quando o osso sofre com o impacto de um objeto e tem seu 

fragmento quebrado localizado internamente no osso. 

• 6 – Segmentar: Quando uma parte do osso separa-se intacto dividindo-o 

no mínimo em 3 partes. 

• 7 - Incompleta: Quando a fratura é mais severa que a do tipo de linha de 

cabelo, mas não separa ou fragmenta o osso. 

• 8 - Espiral: são fraturas associadas com ossos verdes e ocorrência em 

peri-mortem. 

• 9- Outros.  
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Figura 5: Exemplos dos tipos de quebras (adaptado de Mann, 1990 e Lovell, 
1997).  

3.3 Características das quebras  

As diferenças entre quebras ante-mortem, peri-mortem e pos-mortem podem 

segundo alguns autores (MANN E MURPHY, 1990, UBELAKER E ADAMS, 

1995; QUATREHOMME E ISÇAN, 1997) serem observadas nos elementos 

ósseos através das características das facetas das quebras dos fragmentos, 

quando somadas as informações do tipo de quebra encontrado. 

As observações referentes às quebras podem ser feitas e apuradas antes do 

processo de curadoria e consequentemente remontagem dos elementos 

ósseos. Pois, a partir da colagem dos fragmentos torna-se difícil a observação 

das facetas de quebras. 

Sendo assim as características das facetas dos fragmentos ósseos podem ser 

categorizadas e analisadas auxiliando na análise tafonômica dos esqueletos 

humanos. As principais características distinguíveis para separarmos as 

quebras entre ante-mortem ou peri-mortem são que:  

Fraturas ante-mortem geralmente deixam linhas de quebras finas, afiadas e 

com uma textura fina e lisa. As bordas são mais regulares apresentando uma 

homogeneidade no ângulo da borda. A textura da superfície e fina sendo 

possível visualizar as camadas ósseas internas.  



 36

Já as fraturas peri-mortem são ocasionadas em ossos frescos ou ditos verdes 

e podem deixar linhas radiais no local do trauma. As bordas também 

apresentam uma coloração diferente da superfície óssea adjacente. 

Geralmente, quando a faceta não possui nenhuma alteração tafonômica, 

poderíamos disser que elas são quebras recentes. 

Mas não é tão fácil distinguir entre peri e pos-mortem, pois o osso pode 

demorar a perder suas característica elásticas (presença de colágeno) e as 

quebras podem ter ocorrido semanas ou meses depois da morte do indivíduo.  

Entretanto a diferença entre ante e pos-mortem pode ser testadas quando 

observadas e analisadas as facetas das áreas de quebras e a posição da 

quebra no elemento ósseo. 

Alguns aspectos biomecânicos deveram com certeza ser avaliados, pois se 

existe algum padrão de quebra para cada estrutura óssea estas podem ser 

distinguidas e quantificadas (CURREY, 1984). 

As categorias de análise utilizadas servirão para sistematizar a observação e 

agrupar as quebras dos elementos ósseo em categorias para serem analisadas 

quantificadamente.  

3.4 Superfície óssea 

A elaboração de hipóteses sobre a prática de sepultamentos e os processos 

que afetaram os ossos estão diretamente relacionadas com o que aconteceu 

com os mesmos. 

Pode-se considerar que a superfície do objeto em estudo (ossos) é a primeira a 

sofrer com as alterações e ou anomalias tafonômicas. Os diversos agentes 

tafonômicos cada qual por diferentes tipos de ações sobre os ossos tem por 

princípio atacar da parte externa a parte interna, fragmentando, destruindo, 

cortando ou alterando quimicamente a superfície para se alcançar a parte 

interna. Uma análise descritiva da superfície óssea de cada elemento pode nos 

ajudar a compreender o que aconteceu com ele ou seu conjunto esqueletal.  

Eram as covas rasas, superficiais ou os indivíduos ficavam expostos na 

superfície do sambaqui até serem cobertos posteriormente com sedimento 

após um período inicial de exposição superficial? Ou o enterramento era rápido 

e acontecia sem que o corpo ficasse exposto ou semi-exposto na superfície? 

Os ossos sofreram com alguma forma de perturbação levando-os a ficarem 
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expostos ao sol por um período? Quais elementos ósseos possuem maior 

indicie de degradação por exposição a intempéries (ao sol e a chuva)? 

3.5 Ossos queimados  

Um dos aspectos mais interessantes das diferenças entre os tipos de 

sepultamentos encontrados são os de restos humanos queimados ou 

carbonizados. Seriam restos de evidências antropofágicas ou simples 

incineração dos corpos dos indivíduos? Seria este um outro tipo de prática de 

sepultamento do repertório cultural dessa sociedade? Quais indivíduos eram 

incinerados? Adultos ou crianças? Homens ou mulheres? Entretanto, para que 

tais perguntas venham a ser respondidas, os restos esqueletais encontrados 

estando eles carbonizados ou incinerados precisam ser analisados 

cuidadosamente. 

O resultado da carbonização de um cadáver varia em função de vários fatores 

como a temperatura, a distância da fonte de calor, a duração da carbonização, 

o tipo da fonte de calor, a oxigenação, a matriz sedimentar entre outras 

variáveis. 

A variação desses itens faz com que o resultado final varie entre simples pó e 

fragmentos do esqueleto e/ou diferenças no mesmo esqueleto (carbonização 

de algumas partes e incineração completa de outras). 

Deve-se entender por incineração simplesmente o ato de queimar o cadáver, 

ou os seus restos cadavéricos, independentemente do resultado alcançado. Da 

cremação resulta em primeiro lugar a carbonização e em ultima instância a 

incineração dos diferentes tecidos, incluído os ossos. 

Muitos autores vêm demonstrando que há diferenças morfológicas evidentes 

entre os ossos frescos e secos quando queimados, principalmente no que se 

refere ao padrão de fissura. A incineração de ossos secos causa fendas ou 

rachas longitudinais na superfície do osso, ao contrário da incineração de 

ossos frescos, que cria linhas de fraturas transversais e arqueamento dos 

ossos. 

Como comprovam as experiências de vários autores como Guillon (1987), 

Grevien et all (1996), e as observações feitas por Bennett (1999) e Herrmann e 

Bennett (1999). 

Outro aspecto fundamental a inferir sobre esta prática funerária é a 

temperatura a que foi submetido o corpo. Nos últimos anos diversos autores 
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têm realizado experiências para determinar a relação entre a coloração dos 

ossos e a temperatura de combustão ficando evidente que existe uma relação 

entre a coloração dos ossos queimados e as temperaturas de combustão. Tais 

modificações devem-se as características que os constituintes orgânicos do 

osso (essencialmente o colágeno) e os constituintes minerais sofrem com a 

influência do aumento térmico. 

Com o aumento da temperatura a coloração do osso passa à bege, a castanho, 

preta, cinzenta, azulada para então tornar se branca. Os intervalos de 

temperatura propostos para as diferentes colorações variam muito pouco entre 

os diferentes autores, portanto utilizaremos como fonte de comparação à tabela 

adaptada de Buikstra e Ubelaker (1994). 

Temperatura  
o
C Coloração 

100 Sem alteração 

100-250 Bege/acastanhado 

250-300 Castanho 

300-400 Negro 

400-600 Cinza 

> 600 Branco 

Tabela 1 – Relação entre a coloração do osso queimado e a temperatura de 

combustão (Buikstra e Ubelaker 1994). 

A temperatura de combustão é determinada por 3 fatores, o combustível 

utilizado, a oxigenação e as condições do corpo do indivíduo. 

A oxigenação é dependente de dois fatores; a exposição ao relento (ao vento) 

e a distância existente entre o corpo e a fonte de calor. 

A presença de uma coloração cinzento-azulada na parte interna dos ossos 

junto com uma coloração branca na superfície indica uma incineração pobre 

em oxigênio e incompleta. Uma coloração branca uniforme indica uma boa 

oxigenação e que a queima foi completa. Com o aumento da temperatura de 

incineração ocorre também o encolhimento dos ossos, que pode variar entre 1 

a 25% do seu volume. Segundo Bennett (1999) e Herrmann e Bennett (1999) a 

temperatura entre 600-700 oC o encolhimento médio será entre 2 a 3 %, 

enquanto que entre 700-800oC  será de 12 a 16%. Temperaturas superiores a 

900 oC não produzem mais encolhimento.  

O terceiro fator é o corpo humano e suas diferenças entre as partes 

anatômicas, o índice de gordura corporal, cabelos, pelos etc. Tais diferenças 

na constituição corpórea influenciam no processo de incineração. 
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Na amostra esqueletal proveniente do sambaqui Fluvial Moraes/SP, encontra-

se vários elementos ósseos carbonizados pertencentes ao sepultamento 19, 

assim como fragmentos levemente carbonizados e “chamuscados” de outros 

sepultamentos. 

Existe uma extensa bibliografia que lida com o assunto, sendo uma importante 

fonte de auxílio e de material comparativo (SHIPMAN, FOSTER E 

SCHOENINGER 1984; KNEIP E MACHADO, 1991, 1993; MCKINLEY, 1993; 

REINHARD E FINK 1994 E ROSSI, DE GRUCHY, E LOVELL 2004). 

Utilizei preferencialmente os trabalhos de Reinhard e Fink 1994 e Rossi, De 

Gruchy, e Lovell 2004.  Estes trabalhos serviram como guias metodológicos 

para se trabalhar com o material carbonizado, com o intuito de sistematizar, 

diferenciar e classificar os fragmentos ósseos carbonizados enquanto seu tipo, 

sua cor, forma e quebra.  

Seu tipo refere-se a qual fragmento corresponde. A identificação do fragmento 

pode ser uma tarefa difícil em virtude do estado do osso, assim como o 

tamanho do fragmento pode influenciar na identificação. Mas a forma do 

fragmento pode variar da forma completa do osso a um simplesmente pó. 

Portanto, quando não for possível a identificação específica dos fragmentos, 

estes deverão ser agrupados em conjuntos anatômicos (Exemplo: frg. 

Cranianos e/ou frg. Ossos longos etc.). 

O uso da tabela de cores para solos Munsell é indicado para uma 

sistematização na determinação das cores dos ossos, gerando um quadro 

comparativo e referencial sobre as alterações (cor na superfície óssea e na 

parte interna) de cada fragmento. 

O peso dos fragmentos é um outro importante indicador dos processos que 

afetaram os ossos, segundo McKinley (1993) que realizou experiências atuais, 

o peso médio dos fragmentos resultantes da cremação de um indivíduo é de 

1625.9 gramas (variando entre 1001,5 e 2422,5 g). 

Outro ponto informativo são as características da superfície óssea que podem 

apresentar desde processos iniciais de esfoleamento a linha de fissuras 

causadas pela fragmentação inicial pelo calor (BENNETT, 1999; HERRMANN 

E BENNETT, 1999). 
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3.6 Marcas de cortes  

Marcas de cortes encontrada em ossos humanos são uma das variáveis 

tafonômicas de origem antrópicas que suscitam ao pesquisador inúmeras 

hipóteses.  

As marcas de cortes nos ossos humanos podem indicar que os ossos foram 

descarnados para consumo (canibalismo) ou podem estar relacionado às 

práticas de sepultamento da sociedade em questão, assim como também 

podem indicar as causas da morte do indivíduo (causada por uma ponta de 

flecha?). Entretanto, as marcas de cortes também podem indicar um dano 

causado pelo escavador ao exumar os esqueletos em questão.  

Pode-se dividir a ocorrência das marcas de corte em três períodos distintos: 

Ante-mortem, como um dos causadores da morte do indivíduo (flechado, 

escapalpelado etc.), peri-mortem, descarnamento para consumo (canibalismo) 

ou prática funerária e pos-mortem tardio, quando o sepultamento é escavado e 

exumado (neste caso, a marca de corte possui a probabilidade de ter sido feita 

por um objeto metálico). 

O tipo de marca produzida por um material metálico e a produzida por um 

material lítico são distinguíveis, somente microscopicamente. Portanto, o intuito 

do uso dessa variável para esta análise é poder verificar se ocorrem marcas de 

corte, ao nível macroscópico, nas amostras esqueletais provenientes dos 

sambaquieiros fluviais, sem levantarmos hipóteses para a sua etiologia 

(causa). 

3.7 Ocre 

A disposição de ocre, elemento mineral pulverizado é uma prática recorrente 

entre as diversas sociedades humanas distribuídas no tempo e no espaço 

(HOVERS et al. 2003).  

As práticas funerárias são consideradas com fatores tafonômicos antrópicos 

importantes para a questão da preservação dos remanescentes ósseos 

humanos.  

Neste caso, o ocre, é um elemento encontrado disposto sobre o restos 

esqueletais geralmente em grande quantidade, chegando a muitos casos a 

alterar o sedimento ao redor do sepultamento (foto 30). No caso dos ossos, 

aqueles que ficam cobertos por ocre apresentam além da impregnação interna 

uma alteração na coloração da superfície óssea. 
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Alguns elementos ósseos ao serem exumados apresentavam se cobertos por 

camadas de ocre, elemento em pó, geralmente vermelho, de possível origem 

mineral (ainda a ser testada). Tal prática foi descrita como presente em 

sepultamentos de dois sambaquis fluviais, Moraes e Capelinha. 

No sítio Moraes foram encontrados 3 esqueletos infantis (Sep. 15 31 e 38) e 2 

esqueletos adultos (Sep. 10 e 13) cobertos de ocre, sendo que mais 2 

sepultamentos que ainda encontram-se in situ, também apresentavam 

evidências de estarem cobertos por ocre (Sep. 16 e 26).  

No sítio capelinha encontramos também um esqueleto infantil coberto com ocre 

(Sep. 6)  

A introdução de ocre em sepultamentos humanos levou-nos a duas perguntas 

sobre a disposição de tal elemento sobre os ossos e as características que tal 

ação teria na preservação óssea. Se a disposição do ocre deu-se quando o 

corpo encontrava-se ainda integro (com as partes moles presentes) não teria o 

processo de degradação corpórea eliminado a evidencia de qualquer elemento, 

principalmente quando pulverizado que esteja disposto sobre o corpo do 

indivíduo sepultado? E se neste caso, a disposição de ocre fosse uma ação 

pós degradação corpórea, sendo depositado sobre os restos esqueletais do 

indivíduo?  Isto poderia nos indicar que os indivíduos ficavam semi-expostos 

até o momento em que restavam somente os restos esqueletais e 

conseqüentemente prosseguia-se com o ritual funerário, enterrando-os por 

completo ? 

3.8 Marcas de mastigação animal 

Marcas de mastigação deixadas por animais quando indicam a exposição dos 

ossos a tais agentes. Entretanto, o objetivo da inclusão dessa variável 

tafonômica para a pesquisa é verificar a presença da mesma nas amostras 

esqueletais dos sambaquieiros fluviais. 

Esta variável esta sendo levantado com presente ou ausente para cada 

elemento ósseo e será computada a sua freqüência por indivíduo, também 

serão realizados os testes estatísticos apropriados. Contudo, deve-se ressaltar 

que não tenho a intenção de especificar que tipo de animal (espécie) foi o 

responsável por determinado tipo de marcas, mas irei classificá-las segundo 

critérios criados por Hanglund et al, 1988, Milner e Smith, 1989, Hanglund e 

Sorg 1997, 2002; Buikstra e Ubelaker 1994 e Silva Mello 1999, que 
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basicamente dividem as marcas em duas categorias, carnívoros e roedores. 

Tais autores também ressaltam a diferença para certos tipos de marcas 

deixadas enquanto há presença de tecidos, carne aderida aos ossos e as 

marcas deixadas quando o corpo encontra-se esqueletizado.   

3.9 Ação de fungos 

A ação de fungos sobre os ossos humanos provenientes de contextos 

arqueológicos representa um dos fatores mais difíceis de serem atestados 

macroscopicamente, pois a ocorrência da impregnação dos ossos por fungos é 

geralmente tratada e analisada microscopicamente, contudo a sua presença 

pode ser descrita e caracterizada pela presença de pequenos (milímetros) 

pontos negros ou acinzentados com forma estreladas espalhados sobre a 

superfície óssea, mas que também podem ser visualmente idênticos à 

impregnação por alguns elementos minerais provenientes do contexto 

sedimentar, tais como o manganês (BUIKSTRA E UBELAKER, 1994; 

HANGLUND E SORG, 1997, 2002).  

Nesta pesquisa irei apenas enumerar a ocorrência dessa alteração óssea, sem 

inicialmente me deter numa etiologia especifica de tais anomalias. Tal registro 

se torna importante para aferir o maior número possível de agentes 

tafonômicos que possam ter alterado os elementos ósseos. 

Devemos lembrar que a ação fungal nos ossos também pode ocorrer após a 

exumação e ao longo do processo de curadoria (manuseio, análise e 

acondicionamento). Portanto, todos os cuidados devem ser tomados com 

relação à umidade presente nos ossos no momento da exumação e seu 

primeiro acondicionamento em campo e posteriormente o local de seu 

acondicionamento final.  

3.10 Ação de raízes 

A ação de raízes sobre os ossos humanos é uma das variáveis mais 

interessantes para poder compreender os processos ambientais que afetaram 

os sepultamentos em si assim como o sítio arqueológico.  

O tipo de bio-pertubação causada por raízes pode implicar na movimentação e 

preservação dos vestígios arqueológicos em sub-superfície, principalmente os 

vestígios orgânicos, que podem ser uma fonte de componentes químicos 

(composição dos ossos e restos orgânicos) para o desenvolvimento das 

plantas em superfície. 
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As marcas deixadas pelas raízes, de plantas rasteiras e arbustivas, nos ossos 

humanos, podem indicar que o sepultamento ficou a poucos centímetros da 

superfície (sepultamento raso) nos seus primeiros momentos. Entretanto, a 

incidência de marcas de raízes nos ossos também pode ter uma origem mais 

recente é serem o produto de uma raiz que se estende atualmente através do 

sítio arqueológico, originando marcas e quebras os ossos.  

O que pode ser observado na superfície óssea são as marcas deixadas pelas 

raízes. No caso de fragmentação dos ossos, tal suposição só pode ser 

atestada quando encontra se restos das raízes dentro do canal medular ou ao 

longo dos ossos. Tal observação só pode ser verificada em campo no 

momento da exumação do indivíduo ou quando os ossos chegam ao 

laboratório ainda impregnados por sedimento.  

3.11 Remanescentes infantis  

Um dos pontos problemáticos das análises bio-antropológicas encontra-se 

relacionado com os efeitos dos processos e agentes tafonômicos envolvendo 

remanescentes esqueletais infantis (de recém-nascidos até cinco anos). 

Embora exista uma extensa bibliografia sobre tafonomia aplicada à análise de 

material esqueletal, ainda são poucos os trabalhos acadêmicos que abordam 

especificamente tais processos com restos esqueletais infantis (Alexander e 

Corey, 1981; Guy, Masset e Baud 1997).  Assim, um dos objetivos dessa 

pesquisa é levantar as informações sobre os efeitos tafonômicos que atingiram 

os remanescentes infantis descrevendo-os e analisando-os em comparação 

aos remanescentes adultos e juvenis, pois assim pode-se verificar se existem 

diferenças nos processos tafonômicos que os afligiram. Outras duvidadas 

surgidas com relação aos remanescentes infantis são se elas apresentam um 

mesmo tipo de quebra (ante, peri e pos-mortem) que os ossos de indivíduos 

adultos, ou seja, se mesmo com seu tamanho pequeno elas apresentariam os 

mesmos padrões de quebra. Utilizei como referência principais desde o 

momento de curadoria até a análise os livros de Scheuer e Black (2002) e 

Buikstra e Ubelaker (1994).  
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Capítulo 4. Contextualização arqueológica do vale do 
Ribeira de Iguape  
Nesta parte apresento uma breve contextualização da área de estudos assim 

como dos sítios arqueológicos aqui representados pela análise dos 

remanescentes ósseos humanos exumados (mapas e fotos no anexo). 

4.1 Características ambientais 

O vale do Rio Ribeira de Iguape localiza-se ao sul do estado de São Paulo, 

delimitado a sudeste pela Serra do Mar, a sudoeste com o estado do Paraná e 

ao norte e noroeste com o Planalto do Guapiara. A região, que compreende 

uma área aproximada de 28.300 km2, é dividida em três partes: alto, médio e 

baixo vale e encontra-se sobre o flanco sudeste da Serra de Paranapiacaba, 

cujo relevo é montanhoso e as amplitudes topográficas alcançam só até a 

1000m. Predominando formas de relevo desnudacionais constituindo-se 

basicamente em morros altos com topos aguçados e topos convexos. Já, no 

Planalto do rio Ribeira as altitudes variam de 200 a 800m e as declividades 

predominantes oscilam entre 20, 30 e 40%. O alto Ribeira caracteriza-se por 

ser uma região de planaltos com corredeiras e cachoeiras.  As drenagens 

apresentam um padrão dendrítico, formando vales bem encaixados, profundos 

e estreitos, com vertentes bem íngremes. Distribuídos ao longo do percurso do 

rio, o médio vale do Ribeira caracteriza-se pela presença de planaltos e vales 

apresentando um relevo com formas muito dissecadas, onde os vales são bem 

encaixados e apresentam uma alta drenagem. 

No caso do Baixo Ribeira esta situado na Bacia Sedimentar do Baixo Ribeira 

(Formação Pariquera-Açu), localizando-se entre o Planalto do Rio Ribeira, a 

Escarpa/Serra do Mar e a Planície Litorânea de Iguape-Cananéia. O relevo 

apresenta feições desnudacionais e constitui-se basicamente por colinas e 

patamares aplainados, com os vales variando de 20 a 40m de largura. Os solos 

são compostos basicamente por areias finas, argilas e cascalhos. A drenagem 

apresenta um padrão dendrítico. 

O vale do Ribeira apresenta uma rica variedade de ecossistemas interligados, 

entre eles: os aquáticos (rio, estuário e mar) e terrestres (duna, mangue e 

floresta ombrófila densa). 

Ao longo do rio Ribeira de Iguape encontra se as formações vegetais 

denominadas floresta ombrófila densa aluvial e floresta ombrófila densa terras 
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baixas, conhecidas como mata ciliar, sendo esta sazonal, onde periodicamente 

devido ao transbordamento das águas do rio, estas áreas tornam-se alagadas 

e enriquecidas de sedimentos orgânicos, tornando-as extremamente férteis 

(CAMARGO, FERREIRA PINTO E TROPPMAIR. 1972).  

Os solos, na região do Vale do Ribeira, são argilosos (grumosolos), alinos 

(solonetz) e aluviais diversos. Nas porções de relevo intermediário predominam 

os solos bruno-não-cálcicos. Nas baixadas litorâneas de São Paulo predomina 

o solo podzólico vermelho-amarelo e solo hidromórfico, também podem ocorrer 

latossolos vermelho-amarelo e solos podzólicos. Já na porção leste da região, 

os solos são bastante diversificados, encontrando-se solos bruno-não-calcicos, 

litossolos e  também solos salinos. (GOMES, 2003) 

A região do Vale do Ribeira está no eixo das cidades de São Paulo e Curitiba, 

sendo que seu acesso pode ser feito a partir da rodovia federal BR-116 (Regis 

Bittencourt) no km 139, sentido Curitiba está localizado o acesso para a região 

de Miracatu. Já o acesso para a região de Itaoca e Adrianópolis pode ser 

realizado através da rodovia estadual SP-270 (Raposo Tavares) passando pela 

SP-127 (Prof. Francisco da Silva Pontes) e chegando a região através da 

rodovia SP-258 (Francisco Alves Negrão). (Mapas 1 e 2, em anexo). 

4.2 Sítios arqueológicos pesquisados 

Os três sítios arqueológicos “Sambaquis Fluviais” pesquisados fazem parte da 

região do Vale do Rio Ribeira de Iguape, localizados na região sul do Estado 

de São Paulo e nordeste do Paraná. 

4.3 Capelinha  

O Sambaqui fluvial “Capelinha” situa-se a aproximadamente 20 km da cidade 

de Cajati, SP (UTM 22J 0778967/7249040), no bairro rural de Capelinha, com 

uma altitude aproximada entre 310-320m. Está localizado, num vale 

encaixado, numa área serrana, da parte alta da bacia do rio Capelinha, 

afluente do rio Jacupiranguinha, situado este a margem direita do médio curso 

do rio Ribeira de Iguape. O sítio esta inserido num pequeno terraço com uma 

declividade suave para leste, não apresentando uma topografia monticular, 

sendo ele constituído por dois depósitos conchíferos predominantemente de 

Megalobulimus sp., distribuído numa área de aproximadamente 1.800 m2. 

Conhecido deste a década de 70 foi inicialmente pesquisado por Collet 
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(COLLET E LOEBL, 1988). Caracteriza-se por ser um sítio que apresenta 

múltiplas ocupações e funções, com áreas especificas para sepultamentos. 

A principal concentração, onde se localiza o sepultamento 2 com datação de 

8860 + 60 anos AP (PLENS, ET AL., 2001), possui uma característica  oval 

com cerca de 20m de comprimento (Leste-Oeste) por 10m de largura (Norte-

Sul), com aproximadamente 1,2m de profundidade.  

O segundo local (concentração de conchas) tem forma circular com 5m de 

diâmetro com uma espessura de 60 cm de estratigrafia arqueológica de onde 

foram exumados quatro indivíduos (1 primários e 2 secundários) datando 

aproximadamente em 6000 anos BP (FIGUTI, 2003), esta área foi denominada 

“área 4” e possui as seguintes características: a profundidade do pacote 

arqueológico era de 30 cm, onde a primeira camada húmica possuía 10 cm de 

espessura, seguindo-se por uma camada conchífera que variava de 5 a 20 cm 

e posteriormente a camada de embasamento geológico local. O sepultamento 

4 é um adulto sem sexo definido estando em posição fletida e articulado, o 

sepultamento 5 também um adulto sem sexo definido, estava desarticulado.  

Ambos eram sepultamentos primários e apresentavam blocos rochosos 

depositados sobre seus corpos, os quais criaram uma condição de posterior 

esfacelamento e quebra dos elementos ósseos que estavam embaixo deles. O 

sepultamento 5 estava associado a um sepultamento (6) de um indivíduo 

infantil, desarticulado e coberto com uma espessa camada de ocre vermelho 

(fotos em anexo). 

Com relação à cultura material encontrada o sítio apresenta material lítico, 

principalmente pontas de flechas, da tradição Umbu (PENIN, 2003), indústria 

óssea escassa e fragmentos cerâmicos da tradição Itararé (FIGUTI 2003). 

Atualmente, existe uma residência na área. Embora, hoje a preservação do 

sítio seja controlada, ele sofreu muito com as alterações antrópicas passadas, 

(meio do séc. XX) que terraplanou o terreno e retificou a topografia original, 

procurando deixa-la mais plana para seu uso cotidiano. (Mapa 3 e fotos 1 a 10, 

em anexo). 

4.4 Moraes  

O sítio arqueológico, sambaqui fluvial, Moraes, oficialmente denominado 

Jaraçatiá, esta localizado, no município de Miracatu (SP) (UTM 23 J 0256908/ 

7313340), próximo a rodovia Régis Bittencourt (BR116). Sendo conhecido deste 
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os primeiros trabalhos arqueológicos na região (Krone, Sakai e Barreto etc.), 

este sítio começou a ser investigado em 2001 a partir do desenvolvimento do 

projeto arqueológico “Investigações Arqueológicas e Geofísicas dos sambaquis 

fluviais do vale do Ribeira de Iguape, Estado de São Paulo” (FAPESP 

Nº99/12684-2). A descrição deste sítio refere-se aos procedimentos de campo 

executados dentro do período de 2001 a 2004, na qual se inserem os 

sepultamentos aqui apresentados. O sítio apresentou datações que variam de 

6777 a 5048 AP, idades já calibradas e se caracteriza por ser um sítio 

cemitério. 

Como o sítio apresentava se impactado antropicamente, o método de 

escavação escolhido foi à abertura de uma trincheira, uma vez que o sítio fora 

cortado em sua face oeste por uma estrada, o qual expôs alguns fragmentos de 

ossos humanos. Apenas um poço–teste foi aberto no centro do sambaqui como 

sondagem.  

A área do sítio possui aproximadamente 750m2, sendo que 25 metros são 

lineares beirando a estrada de terra sentido norte-sul e cerca de 30 metros no 

sentido leste-oeste. Trata-se de uma elevação com quase 2 m de altura. 

Próximo ao ribeirão dos Morais que deságua  no Rio São Lourenço. 

Foram abertas 16 quadras de 1m² e durante as decapagens (artificiais de 10 

em 10 cm) das camadas superficiais foram encontradas vestígios de material 

lítico (machados, batedores e lascas), ossos de fauna terrestre e aquática.  

Segundo, Plens (2008) o sítio arqueológico foi erguido sobre uma paleopraia 

de sedimento aluvial de características areno-argilosas de coloração amarelo 

claro formado pelos sedimentos trazidos do ribeirão do Morais. 

A estratigrafia do sítio apresenta em linhas gerais quatro camadas distintas: a 

primeira é constituída por um sedimento areno-argiloso escuro, com 10 cm a 

30 cm de espessura, contento poucos vestígios arqueológicos; o segundo 

consta de sedimentos terrosos com cochas trituradas com uma espessura de 

50 cm a 100 cm, (contento artefatos: osteodontoquerático, líticos e 

malacológicos; restos faunísticos, alem de sepultamentos e estruturas de 

combustão). Uma quarta camada com características arenosa cinzenta, com 

30 cm a 50 cm, apresentava vários sepultamentos; e a última camada, 

composta por um sedimento argiloso de coloração amarelo-aralanjado. 

Entretanto, apesar desta camada ser basicamente estéril quanto a vestígios 
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arqueológicos, alguns dos sepultamentos estavam inseridas nela, abaixo das 

camadas conchíferas. (FIGUTI, 2003). 

No sítio Moraes foram evidenciados mais de 40 sepultamentos a maioria 

sepultamentos primários (14) e individuais, entretanto nem todos os 

sepultamentos foram exumados, permanecendo alguns no sítio. Destes, 

apenas dois sepultamentos eram duplos, um sepultamento com dois adultos e 

outro com um adulto e uma criança. Os demais sepultamentos foram 

considerados secundários (6) por apresentarem somente alguns fragmentos 

ósseos e alguns indeterminados (20). As covas eram circulares e ovais. Uma 

das características principais dos sepultamentos é que eles apresentavam uma 

riqueza de ornamentos (artefatos líticos e faunísticos) e em alguns casos uma 

disposição de corantes (ocre) sobre os corpos desses indivíduos. Os 40 

sepultamentos observados totalizam 42 indivíduos (35 adultos e 7 infantis). 

Quase metade dos sepultamentos apresentou algum elemento decorativo 

associado: 9 estavam com ocre, 6 apresentavam grandes seixos sobre ou 

junto de seus corpos, 2 tinham colares de dentes de bugio e 1 tinha 2 

machados polidos. Entre os 7 sepultamentos infantis também foi constatado a 

presença de adornos funerários: 3 apresentavam ocre e 1 possuía um colar de 

dentes de bugio. A posição predominante de deposição dos corpos era de 

decúbito lateral, com 8 indivíduos, seguida pela decúbito dorsal, com 2 e 

decúbito vertical, somente o sepultamento 5. Quatro indivíduos adultos foram 

datados entre 5895 e 4570 anos A.P. (FIGUTI, 2003). (Mapa 4 e 5, fotos 11 a 

20, em anexo). 

4.5 Pavão XVI  

Localizado no município de Itaóca (SP) (UTM 22J 724278/7227797), este 

sambaqui fluvial esta situado em terraço plano próximo ao córrego Pavão 

estando em uma área urbanizada e aparentemente já foi muito reduzido em 

volume pelo fato de existirem construções em cima e ao redor do sítio. 

Neste sítio, em 2002, foi escolhida uma área oportunística para a abertura de 

uma trincheira de 20 m. Esta intervenção expôs um pacote arqueológico raso, 

com pouco menos de 40 cm de espessura, onde foram localizados três 

sepultamentos (1 primário e 2 secundários). O sítio apresenta conchas de 

Megalobulimus sp, ossos de animais (fauna terrestre e aquática) e material 

lítico esparsos e associados a um dos sepultamentos. Indústria lítica de Pavão 
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XVI, bastante numerosa, é caracterizada por ser expedita e com pouca 

preocupação formal, composta por muitas lascas de sílex e quartzo. Os 

artefatos apresentam um processo de produção é bastante simples, podendo-

se afirmar que sua fabricação visa a um uso cotidiano imediato (FIGUTI ET 

ALL, 2003).  

Dois artefatos líticos estão associados ao sepultamento 1. O primeira é um 

almofariz de grande  dimensão e possui sua superfície polida e o segundo um 

possível batedor (seixo) encontrado ao lado do sepultamento. O sepultamento 

1 foi datado entre 1525 a 1408 AP, idade já calibrada (KIA 20842) (FIGUTI ET 

ALL, 2003). 

O individuo do sepultamento 1 apresenta-se articulado, numa posição 

hiperfletida em decúbito lateral direito com seus membros inferiores entre suas 

pernas. Já os indivíduos dos sepultamentos 2 e 3 encontravam-se 

desarticulados e em bloco, representando respectivamente um individuo adulto 

sem sexo definido e um individuo infantil. (Foto 21, em anexo). 
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Capítulo 5. Material osteológico pesquisado 

5.1 Definição e caracterização das séries 

Para esta pesquisa foram escolhidas amostras esqueletais representativas de 

sítios denominados “sambaquis fluviais” provenientes do vale do Ribeira, da 

bacia hidrográfica do rio Ribeira de Iguape, região Sul do estado de São Paulo. 

Divididos entre as micro-bacias de Itaoca, Juquiá e Jacupiranga onde estão 

presentes 3 sítios arqueológicos com 45 sepultamentos (entre primários e 

secundários, masculinos e femininos adultos e infantis) exumados. 

Tais amostras esqueletais foram exumadas ao longo do projeto temático 

“Investigações Arqueológicas e Geofísicas dos sambaquis fluviais do vale do 

Ribeira de Iguape, Estado de São Paulo” FAPESP no. 1999/12684-2. 

O conceito de série deve ser entendido como o conjunto de esqueletos 

provenientes de um único sítio, o qual poderá ser analisado pelos marcadores 

que estão sendo utilizados.  

Assim, o número de esqueletos para cada série não implica necessariamente 

na totalidade de esqueletos exumados em cada sítio. 

Devemos ressaltar que todas as séries esqueletais passaram por curadoria no 

LAB (Laboratório de Antropologia Biológica, do Instituto de Biociências-USP) e 

posteriormente no MAE. 

 

 
Tabela 1: Sítios sambaquis fluviais do Vale do Ribeira/SP e o número 
respectivo de sepultamentos e ossos analisados. 
 

 

Sítios 

Arqueológicos 

 

Número de 

sepultamentos 

Número de 

elementos 

ósseos íntegros 

Número de 

fragmentos 

ósseos  

Total de 

elementos e 

fragmentos 

ósseos 

analisados 

Moraes 38 640 5902 6542 

Capelinha I 4 110 2526 2636 

Pavão XVI 3 37 737 774 

 

Totais 

 

45 

 

787 

 

9165 

 

9952 
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Tabela 2: Sítios arqueológicos e suas datações (adaptado de Figuti, 2003) 
 

5.2 Metodologia aplicada 

5.2.1 As variáveis tafonômicas utilizadas e o seu significado 

A escolha das categorias de análise utilizadas nesta pesquisa fazem parte de 

um amplo quadro de processos tafonômicos que podem influenciar na 

transformação dos elementos ósseos humanos no registro arqueológico. 

Foram escolhidas, entretanto, nove categorias que acredito serem úteis para 

esta pesquisa, anteriormente definidos na introdução (capítulo 2). São elas:  

• Fragmentação óssea (características e tipos de quebra) para 

diferenciação entre quebras ante, peri e pos-mortem. 

• Observação da integridade óssea (tipos de fragmentos). 

• Observação sobre a superfície óssea (weathering bone). 

• Observação sobre marcas de cortes. 

• Observação sobre ação de raízes. 

• Observação sobre marcas de mastigação animal. 

• Observação sobre a presença de fungos. 

• Análise dos fragmentos carbonizados. 

• Observação sobre o uso do ocre. 

No decorrer do trabalho de coleta preliminar dos dados utilizando as variáveis 

acima escolhidas, foi constatada a presença em alguns ossos um processo 

tafonômico, denominado por hora, como “buraco tafonômico”, pois tal processo 

atingiu o osso causando a formação de um buraco, com bordas arredondadas, 

que atravessa o córtex ósseo chegando à parte interna do osso. Foi observada 

uma grande incidência deste tipo de processo tafonômico que parece ser um 

dos responsáveis pelo processo principal de dissolução e destruição do 

Micro-bacia 

hidrográfica 

Sítio Quadra Nível 

(cm) 

Idade AP Cal. AP Tipo de 

amostra 

No. 

Amostra 

Jacupiranguinha Capelinha I J10 10-20 9250 ± 50 10560 a 10250 conchas Beta 189331 

Jacupiranguinha Capelinha I V41 (sep.2) 0-30 8860 ± 60 10180 a 9710 Ossos Beta 153988 

Jacupiranguinha Capelinha I R11 90-100 8795 + 105 /- 100  Carvão A 11239 

Jacupiranguinha Capelinha I R11 80-90 8500 ± 70  conchas A 11236 

Jacupiranguinha Capelinha I Sep. 5 10-20 6090 ± 40 7020 a 6850 Ossos Beta 184619 

Juquiá Moraes F19(sep. 13) 130 5895 ± 45 6777 a 6665 Ossos KIA 15561 

Juquiá Moraes F20 (sep.5) 100 4985 ± 35 5745 a 5658 Ossos KIA 15562 

Juquiá Moraes G26(sep. 25) 25 4511 ± 32 5200 a 5048 Ossos KIA 20844 

Itaoca Pavão XVI Sep. 1 30 1571 ± 24 1525 a 1408 Ossos KIA 20842 
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material ósseo. Procurei na bibliografia específica maiores informações, mas 

não encontrei nenhuma referência à presença de buracos tafonômicos que 

possuíssem as mesmas características e tão pouco, hipóteses sobre seu 

agente causador. Entretanto, pelas características dos “buracos” é possível 

afirmar inicialmente que se trata de uma alteração química, não sendo causada 

por nenhum agente mecânico. (Fotos 22 a 33, em anexo). 

Estarei adicionando as categorias de análise à observação sobre a presença 

de desses buracos tafonômicos nos ossos analisados. 

• Observação sobre buracos tafonômicos  

 

5.2.2. Métodos de coleta de dados  

A partir da escolha das categorias de análise foi necessário à elaboração de 

fichas específicas de coleta para cada uma delas (em anexo). As observações 

sobre presença de ocre, marcas de fogo, marcas de corte, mastigação de 

animais, marcas de raízes e ação de fungos foram computadas entre presença 

e ausência. Considerando presente quando o elemento ósseo apresentava a 

incidência dos mesmos em qualquer grau. 

Já, as categorias de fragmentação óssea, tipo de faceta, superfície óssea e 

integridade foram avaliadas a partir da variação apresentada em cada 

elemento ósseo analisado. Para que tal objetivo possa ser alcançado foi criada  

uma tabela em que os elemento ósseos são observados unitariamente, sendo 

observado a que tipo de osso pertence aquele fragmento e a forma do 

fragmento. Deveram ser observadas as facetas das quebras e suas respectivas 

superfícies.  

5.2.2.1 Fragmentação óssea  

Para a análise de fragmentação óssea foram utilizado 9 tipos de quebras 

referentes à forma com que os elementos ósseos se apresentavam. Em alguns 

casos um osso pode apresentar um tipo de quebra, enquanto que outros 

podem apresentar dois tipos de quebras. Exemplo: um fragmento de fêmur 

com uma quebra na sua parte mesial-distal foi categorizado com quebra 

transversal, caso o fragmento (fêmur, só com a parte mesial) apresente duas 

quebras diferentes uma em cada lado (parte proximal e distal) computei dois 

tipos de quebra. 
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Código Tipo de quebras 

1 Transversal: Quando o osso quebra perpendicularmente ao seu eixo axial. Se o osso quebra-se em duas 

partes ela é considerada uma quebra transversal completa e incompleta quando há quebra somente de uma 

parte do osso. 

2 Concomitante: Quando o osso quebra-se em fragmentos. 

3 Obliquo: Quando a quebra é em diagonal ao eixo axial do osso 

4 Linhas de cabelo (hairline): são pequenas fraturas ao longo da superfície sem perda de material e sem 

fragmentar o osso. 

5 Impacto: Quando o osso sofre com o impacto de um objeto e seu fragmento esta localizado internamente. 

6 Segmental: Quando uma parte do osso separa-se intacto dividindo no mínimo em 3 partes. 

7 Incompleta: Quando a fratura é mais severa que a do tipo de linha de cabelo. 

8 Espiral: são fraturas associadas com ossos verdes e ocorrência em peri-mortem. 

9 Outros:  

Quadro 1: Os tipos de quebras. 

5.2.2.2 Tipo de faceta óssea 

As características das facetas de quebra presentes nos ossos fragmentados 

foram computados como sendo facetas antigas, quando apresentavam 

superfície irregular e impregnação por sedimento (tipo 0). Já, quando elas 

apresentavam se regulares e limpas (sem sedimento) eram categorizadas com 

facetas recentes (tipo 1). No caso de um elemento apresentar os dois tipos de 

facetas elas eram computadas conjuntamente (tipo 2).  

 

 

 

 

  

Quadro 2: Tipo de faceta.    

5.2.2.3 Integridade óssea  

Para que cada fragmento e elemento ósseo fossem devidamente 

categorizados, separei-os a partir de suas características morfométricas, 

dividindo-os em 9 categorias.  Exemplo: um fragmento de fêmur apresenta só a 

aparte da epífise distal, então ele é comutado com o código 5, caso ele 

apresente dois fragmentos (uma epífise distal e uma epífise proximal, sem 

conexão entre si, pois está faltando à parte da diáfise) ele é computado com o 

código 6. No caso do fragmento não apresentar uma dessas características, 

ele é computado como incompleto.  Segue abaixo no quadro esta divisão.  

 

  

Código Tipo de faceta 

0 Antigo 

1 Recente 

2 Antigo e recente 
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Código Tipo de catégoria de integridade óssea 

0 Completo/integro 

1 Diáfise 

2 Diáfise + Epífise proximal 

3 Diáfise + Epífise distal 

4 Epífise proximal 

5 Epífise distal 

6 Diáfise e/ou epífises presentes, mas separadas (sem conexão/colagem) 

7 Incompleto 

8 Sem identificação 

 
Quadro 3: Integridade óssea. 

5.2.2.4 Superfície óssea 

A superfície óssea (weathering bone) foi registrada com a utilização da escala 

proposta por Buikstra and Ubelaker (1994) adaptado de Behrensmeyer (1978) 

para cada elemento ósseo e ou fragmento. 

Entretanto, a utilização deste marcador nesta pesquisa visa simplesmente 

observar se os elementos ósseos sofreram alguma alteração na sua superfície 

devido à exposição aos raios solares e não como foi proposto inicialmente 

pelos autores para verificar a relação entre o grau de alteração no osso 

observado e o tempo que ficou exposto o osso ao sol. Como foi ressaltado por 

Lyman and Fox (1989) “bone weathering data do not in any simple and direct 

fashion reflect time, particularly the duration of bone assemblage formation”.  

Mas deve-se atentar para o caso de que o intuito da utilização da superfície 

óssea como marcador osteológico nesta pesquisa é poder constatar e verificar 

se os elementos ósseos foram expostos ao sol em algum momento a partir de 

seu sepultamento até o período de exumação.  

Por isso, a utilização dessa variável pode ser útil para se entender se a 

evidência observada de que um osso humano apresenta alterações devido à 

exposição solar possa ser indicador ou de uma bio-pertubação resultando 

numa re-exposição do osso na superfície ou levando a formulação de 

hipóteses que implicariam na interpretação do processo de sepultamento, 

sendo a cova rasa e superficial. 
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Quadro 4: Tabela com a descrição e característica para cada estágio da 
superfície óssea. 

5.3 Estatística 

Neste trabalho os dados foram abordados através de uma estatística descritiva 

para se gerar um quadro inicial de observações sobre os efeitos tafonômicos 

nos ossos estudados em questão. 

Após os dados serem coletados, nas fichas para cada indivíduo foram 

transformados em planilhas com todas as variáveis através do programa Excell 

2003 XP (Microsoft), a partir da análise de cada planilha individual agrupei 

todas numa planilha por série arqueológica analisada. Realizei inicialmente, as 

freqüências e os resultados por indivíduo e fragmentos/elementos ósseos para 

depois analisarmos por cada sítio.  

Foram calculadas para cada série as freqüências de elementos ósseos 

afetados tafonomicamente por uma das variáveis. Foram calculadas também 

para cada série as freqüências de indivíduos com pelo menos um tipo de 

processo tafonômico. Para cada serie foram calculadas as freqüências e o 

numero médio de efeitos tafonômicos por indivíduos. Os cálculos foram feitos 

Escala/código Característica 

Estágio 0 O osso não apresenta sinais de quebras ou lascas na superfície. 

Estágio 1 O osso apresenta quebras, normalmente paralelas e longitudinais a sua 

estrutura fibrosa. A superfície articular pode mostrar algum sinal de quebra 

Estágio 2 A superfície óssea apresenta-se em camadas quebradas e com fissuras entre 

elas, separando as longitudinalmente e expondo as camadas ósseas 

internas. As superfícies de contato das quebras apresentam-se em cortes 

angulares. 

Estágio 3 A superfície óssea apresenta-se com algumas partes rugosas e 

aprofundamento das fissuras com perda de algumas partes. As superfícies de 

contato das quebras são mais arrendodadas. 

Estágio 4 A superfície óssea é rugosa em sua textura e sua estrutura fibrosa é nítida. 

As partes podem se separar neste estágio quando mexidas. As camadas e 

cavidades internas dos ossos são atingidas neste estágio. As quebras são 

arredondadas e em forma de lascas. 

Estágio 5 O osso esta num estágio avançado de decomposição, tornado-se mais 

poroso e friável, sendo facilmente quebrado quando mexido, apresenta partes 

separadas que normalmente dificultam sua identificação anatômica.  
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tanto para o conjunto total dos indivíduos presentes em cada série como para 

os indivíduos separados por sexo, nível estratigráfico e categoria de deposição 

(primaria e secundaria). 

O programa estatístico utilizado foi o Excell 2003 XP (Microsoft) e SPSS 12. 

A partir desses resultados, que estão descritos no próximo capítulo, pude 

verificar quais foram as variáveis tafonômicas que mais atingiram os indivíduos 

e seus ossos, gerando assim uma visão dos possíveis fatores e processos que 

implicaram na preservação óssea desses sepultamentos através dos anos.  
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Capítulo 6. Resultados  

6.1 Resultados gerais. 

Foram analisados 45 indivíduos provenientes de 3 sítios arqueológicos num 

total de 9952 elementos e fragmentos ósseos analisados.  

No intuito de testar algumas suposições e hipóteses sobre a preservação 

diferencial dos elementos ósseos humanos procurei analisar os resultados 

mais significativos. 

A análise entre os sepultamentos primários e secundários foi realizada para a 

amostra proveniente do sítio Moraes. Os sepultamentos dos sítios Capelinha e 

Pavão não forneceram um número mínimo necessário para efetuar as análises 

estatísticas.  

Já uma analise entre a profundidade dos sepultamentos na estratigrafia só 

pode ser realizada também para a amostra de Moraes, pois para a amostra do 

sítio Capelinha todos os indivíduos da área 4, estavam no mesmo nível 

arqueológico, com exceção do sepultamento 2 que estava em outra área 

escavada. Os sepultamentos do sítio Pavão XVI também não foram analisados, 

pois provêem da mesma profundidade e camada arqueológica.  

Para verificar se existem diferenças entre preservação ósseo atribuídas a 

categoria do sexo dos indivíduos sepultados procurei realizar as análises 

estatísticas, mas só a amostra proveniente do sítio Moraes foi analisada 

estatisticamente, pois Capelinha e Pavão XVI apresentam uma amostra 

reduzida de indivíduos diagnosticáveis sexualmente pelos métodos 

morfométricos e macroscópicos. 

Os resultados a seguir estão divididos por sítios arqueológicos, em cada um foi 

possível observar todas as variáveis tafonômicas analisadas, suas freqüências 

e porcentagens. 
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6.2 Série esqueletal do sítio Moraes  

Dos 40 sepultamentos evidenciados nas etapas de escavação entre (2001 e 

2004) somente 33 foram exumados e enviados para o Laboratório de 

Antropologia Biológica – IB/USP para curadoria e análise. 

Nestes 33 sepultamentos estavam 29 adultos e 9 crianças, num total de 38 

indivíduos. Foram analisados no total 6542 elementos ósseos, sendo 5902 

fragmentos e 640 ossos íntegros. 

Dos 29 adultos, 19 não foram possível inferir seus sexos, mas 4 

(sepultamentos: 7, 21 ,22 e 35) foram diagnosticados como sendo masculinos 

e 6 (sepultamentos: 5, 9, 13, 17, 27 e 38) como indivíduos femininos. 

Ao longo das atividades de exumação foram classificados 14 sepultamentos 

como primários, 6 secundários e o restante (20) como indeterminados. Dos 14 

sepultamentos primários, 3 estão em posição de decúbito dorsal, 8 estão de 

decúbito lateral, 1 em decúbito vertical e 2 não tiveram sua posição 

determinada precisadamente. 

Os sepultamentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 25, 27, 32, 34, 35, 

37 e 38 foram curados e analisados, sendo os dados coletados em fichas 

específicas do projeto. Um caderno com as descrições tafonômicas dos 

elementos ósseos foi preenchido para cada etapa de trabalho. 

Os sepultamentos 7, 10, 18, 19, 28, 30, 31, 33, 36, 39 e 40 foram enviados ao 

laboratório e curados. Entretanto tais sepultamentos vieram sem a numeração 

respectiva. Constando, somente os dados referentes ao NP, quadra, nível e 

data. Por isso, separei e triei o material osteológico humano para identificarmos 

os fragmentos e separá-los por indivíduos. Gerando assim um número mínimo 

de indivíduos sepultados. Além de confrontarmos as informações de campo 

com os sepultamentos em questão. 

Os sepultamentos 11, 16, 20, 23, 24, 26, 29 não foram exumados, tendo sido 

descobertos e evidenciados, mas eles ainda permanecem in situ.  

6.2.1 Resultados  

As observações sobre as variáveis tafonômicas analisadas apresentaram os 

seguintes resultados. Como podemos observar na tabela e nos gráficos abaixo: 
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Tabela 3: Resultados por variáveis do sítio Moraes. 
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Gráfico 1: Percentual de elementos ósseos de Moraes afetados por cada 
variável. 
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Gráfico 2: Percentual de indivíduos de Moraes afetados por cada variável. 

MORAES % de elementos ossos afetados % por indivíduo 

Mastigação Animal 0,0 0,0 

Raízes 0,3 1,9 

Fungos 1,5 7,7 

Cortes 0,0 0,0 

Buracos 93,2 53,8 

Fogo 1,2 3,8 

Outros 3,9 9,6 
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Não encontrei nenhum indício de marcas de mastigação por animais 

(carnívoros ou roedores) nos ossos analisados. Também não encontrei marcas 

de cortes, que representassem ações pretéritas. 

As raízes agiram sobre aproximadamente 2% dos indivíduos (sep. 14), 

representando 0,3% de ossos afetados. Tais marcas atingiram a superfície 

óssea e algumas radículas (raízes menores) alojaram-se nos canais medulares 

de alguns ossos longos.  

As características de impregnação negra atribuídas à ação de fungos nos 

elementos ósseos atingiram 7,7% dos indivíduos afetando 1,5 % dos ossos 

analisados.  

Aproximadamente 54% dos indivíduos apresentaram sinais de buracos 

tafonômicos, presentes em 93,2% dos ossos.  

Já a ação do fogo atingiu 3,8% dos indivíduos, ou dois indivíduos. Afetando 1,2 

% dos ossos.  

Devemos ressaltar que o sep. 19, o qual apresenta 583 fragmentos 

carbonizados não foi contabilizado com os demais indivíduos, pois os outros 

apresentavam os ossos chamuscados, com uma coloração de queima. O sep. 

19 apresenta todos seus ossos carbonizados e fragmentados sem 

possibilidade de reconstituição, mas foi possível separamos seus fragmentos 

em 6 categorias ósseas anatômicas. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Tabela 4: Resultados dos ossos carbonizados do sep. 19. 

Categorias ósseas N 

Fragmentos cranianos 77 

dentes 5 

costelas 41 

Fragmentos ossos longos 76 

Fragmentos diversos <1cm 67 

Fragmentos micro <0,5cm 317 

Total de fragmentos do sep. V 583 
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Gráfico 3: Percentual de tipos de fragmentos ósseos do Sep. 19 de Moraes, 
carbonizados. 

6.2.2 Superfície óssea  
Enquanto que 96% dos ossos não apresentam alterações significativas na 

superfície dos mesmos, 3 % dos ossos analisados apresentam uma leve 

mudança na superfície óssea (tipo 1) e somente 1% dos ossos apresentam 

uma alteração tipo 2 com início de fissuras mais abertas e craquelamento da 

superfície óssea. 

De todos os indivíduos, 98% apresentam seus ossos inalterados em sua 

superfície, enquanto que 17% apresentam o tipo 1 e aproximadamente 6% 

apresentam o tipo 2 de alteração.  

 

 

 

 

Tabela 5: Resultados das análises de superfície óssea. 
 

Tipo % de elementos ossos afetados % por indivíduo 

Superfície óssea 0 96,0 98,1 

Superfície óssea 1 3,2 17,3 

Superfície óssea 2 0,8 5,8 
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Gráfico 4: Percentual de elementos ósseos e sua superfície óssea. 
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Gráfico 5: Percentual de indivíduos afetados em cada categoria de superfície 
óssea. 
 

Com relação ao tipo de alteração da superfície óssea 9 indivíduos apresentam 

índice 1 sendo que desde 3 indivíduos apresentam também alterações tipo 2, 

os restantes dos indivíduos não apresentaram alterações significativas na 

superfície óssea de seus elementos. 

Os sepultamentos 2 e 3 foram os mais afetados possivelmente por se 

encontrarem a poucos centímetros da superfície quando foram exumados. 

Os sepultamentos 7, 8 e 12 apresentam alterações na superfície óssea embora 

estivessem em níveis intermediários, a sua exposição lateral (em virtude do 
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corte da estrada) talvez sejam os responsáveis pela re-exposição dos 

elementos ósseos em questão. 

Outros sepultamentos que tiveram seus ossos afetados levemente na 

superfície foram os sepultamentos 14, 15, 22 e 32 (talvez pelos mesmos 

fatores antrópicos de re-exposição). 

6.2.3 Fragmentação óssea  

Dos 6572 fragmentos analisadas a freqüência dos tipos de quebras mais 

freqüente encontrados nos indivíduos foram as concomitantes com 90,4%, 

seguida pelas transversais com 86,5%, as oblíquas com 21,2%, as transversais 

e oblíquas com 13,5% (neste caso os elementos ósseos poderiam ter dois tipos 

de quebras. Ex: uma quebra de um tipo na parte proximal e outro tipo na parte 

distal do mesmo osso), a tipo espiral com 9,6%, a quebra transversal e espiral 

com 7,7%, o tipo oblíquo e espiral com 5,8%, o transversal e concomitante com 

5,8% e transversal e butterfly/borboleta com 1,9%. 

Entretanto, quando se analisa as freqüências do tipo de quebras por osso, 

temos 47,8% com quebras transversais, aproximadamente 42% com quebras 

concomitantes, 4,1% com quebras oblíquas, 2,1% com quebras transversais e 

oblíquas, outros 1,2% com quebras tipo espiral e 1,7% apresentaram quebras 

tipo transversal e espiral. 

As quebras dos tipos oblíquo e espiral, transversal e concomitante 

apresentaram incidência em 0,6% dos ossos analisados. Enquanto que o tipo 

butterfly/borboleta afetou 0,2% dos ossos 

 

 
Tabela 6: Resultados dos tipos de quebras de Moraes. 

Tipo de Quebras % de elementos ossos afetados % por indivíduo 

Concomitante 41,7 90,4 

Transversal 47,8 86,5 

Oblíqua 4,1 21,2 

Transversal + Oblíqua 2,1 13,5 

Espiral 1,2 9,6 

Transversal + Espiral 1,7 7,7 

Oblíqua + Espiral 0,6 5,8 

Transversal + 

Concomitante 0,6 5,8 

Transversal + Butterfly 0,2 1,9 
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Gráfico 6: Percentual dos tipos de quebras por elemento ósseo, de Moraes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Percentual dos tipos de quebras por indivíduos de Moraes. 
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6.2.4 Integridade óssea 

Com relação à integridade dos elementos ósseos na série esqueletal de 

Moraes, ossos completos ou íntegros estão presentes em 44,2% dos 

indivíduos. Sendo que representam 16,4% dos ossos analisados. 

Aproximadamente 58% dos indivíduos apresentam fragmentos ósseos 

somente compostos pela diáfise, sendo 13,5% dos ossos analisados. 

Já 30,8% apresentam fragmentos ósseos com diáfises mais epífise proximal 

(5% de ossos). 25% dos indivíduos possuem fragmentos com diáfises e epífise 

distal (3,1% dos ossos) e 23,1% apresentam só a epífise proximal (2,8% dos 

ossos) enquanto que 11,5% dos indivíduos só têm a epífise distal (1% dos 

ossos). 

Entretanto, 30,8% dos indivíduos possuem elementos ósseos fragmentados, 

onde as diversas partes (Diáfises/Ep. Proximal/Ep. Distal) de um osso estão 

presentes, porem sem conexão, impossíveis de remontarem. Tais fragmentos 

representam 5,2% dos ossos em questão. 

Praticamente 95% dos indivíduos apresentam algum elemento ósseo 

incompleto, sendo que eles representam 53,2% dos ossos analisados. 

 

Tabela 7: Resultados da integridade óssea para Moraes.

Tipos % de elementos ossos afetados % por indivíduo 

Completo 16,4 44,2 

Diáfises 13,5 57,7 

Diáfises + epífise proximal 5,0 30,8 

Diáfises + epífise distal 3,1 25,0 

Epífise proximal 2,8 23,1 

Epífise distal  1,0 11,5 

Diáfises/Ep. 

Proximal/Ep.distal 5,2 30,8 

Incompleto 53,2 94,2 

Sem identificação 0,0 0,0 
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Gráfico 8: Percentual das classes de integridade dos elementos ósseos de Moraes. 
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Gráfico 9: Percentual das classes de integridade óssea por indivíduos de Moraes. 
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6.2.5 Facetas  

Dos indivíduos analisados 92 % apresentam facetas com quebras antigas 

(sujas e irregulares), 23% apresentam facetas com quebras recentes (limpas e 

regulares) e 32% apresentam concomitantemente em seus elementos ósseos 

quebras antigas e recentes. 

Do total de ossos, 90 % dos ossos apresentam-se com facetas antigas 5 % 

recentes e 5% restantes são elementos ósseos que apresentam facetas 

antigas e recentes em suas quebras. 

 

 

Tabela 8: Resultados dos tipos de facetas encontradas em Moraes. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 10: Percentual dos tipos de facetas por elementos ósseos de Moraes. 
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Gráfico 11: Percentual de tipos de quebras por indivíduos de Moraes. 
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6.2.6 Resultados por Sexo 

 

6.2.6.1 Resultados 

 

Não encontrei nenhum indício de marcas de mastigação por animais 

(carnívoros ou roedores) nos ossos analisados. Também não encontramos 

marcas de cortes. 

As raízes agiram sobre 1% dos indivíduos femininos. Tais marcas atingiram a 

superfície óssea e algumas radículas (raízes menores) alojaram-se nos canais 

medulares de alguns ossos longos.  

As características de impregnação negra atribuídas à ação de fungos nos 

elementos ósseos atingiram 3% dos ossos dos indivíduos masculinos afetando 

1,7 % dos ossos femininos. 

Aproximadamente 95% dos indivíduos de ambos os sexos apresentaram sinais 

de buracos tafonômicos. 

 

 Masculino Feminino 
Mastigação Animal 

0 0 
Raizes 

0 1 
Fungos 3 1,7 
Cortes 0 0 
Buracos 95 

 
95 
 

Fogo 0 0 

 Outros 3 2,5 

 

Tabela 9: Resultados das variáveis tafonômicas entre masculinos e femininos 

para Moraes 
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Gráfico 12: Percentual de elementos ósseos masculinos e femininos de Moraes 
afetados por cada variável tafonômica. 
 

6.2.6.2 Superfície óssea 

 
Praticamente ambos os sexos não apresentam alterações na superfície óssea, 

entretanto um indivíduo feminino apresenta a ocorrência de alterações tipo 2 na 

sua superfície óssea, como mostra o gráfico. Tal indivíduo estava próximo à 

superfície do sítio. 

Tipo  Masculino Feminino 
Superfície óssea  0 95 99 
Superfície óssea  1 5 0 
Superfície óssea  2 0 1 

 
Tabela 10: Resultados das análises de superfície óssea. 
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Gráfico 13: Percentual das categorias de superfície ósseas divididos entre 
indivíduos masculinos e femininos de Moraes. 
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6.2.6.3 Fragmentação óssea 

Dos fragmentos analisadas a freqüência dos tipos de quebras mais freqüente 

encontrados nos indivíduos masculinos e femininos foram as concomitantes 

com 46% para os homens e 45% para as mulheres, seguida pelas transversais 

com 33% para os homens e 47% para as mulheres. 

As demais ocorrências foram percentualmente baixas. 

 

Tipos de quebras Masculino Feminino 

Concomitante 46 45 

Transversal 33 47 

Oblíqua 3 0 

Transversal + Oblíqua 10 1 

Espiral 1,5 5 
Transversal + Espiral 0 0 

Oblíqua + Espiral 1,5 1 

Transversal + Concomitante 1,5 0 
Transversal + Butterfly 1,5 0 

 

Tabela 11: Resultados dos tipos de quebra óssea entre masculinos e femininos 

de Moraes 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Co
nc
om
ita
nt
e

Tr
an
sv
er
sa
l

O
blí
qu
a

Tr
an
sv
er
sa
l +
 O
blí
qu
a

Es
pir
al

Tr
an
sv
er
sa
l +
 E
sp
ira
l

Ob
líq
ua
 +
 E
sp
ira
l

Tr
an
sv
er
sa
l +
 C
on
co
m
ita
nt
e

Tr
an
sv
er
sa
l +
 B
ut
te
rfl
y

Masculino

Feminino

 

Gráfico 14: Percentual dos tipos de quebras por elemento ósseo divididos entre 
indivíduos masculinos e femininos de Moraes. 
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Gráfico 15: Percentual do número de fragmentos e quebras ósseas divididos 
entre indivíduos masculinos e femininos de Moraes 

 

6.2.6.4 Integridade óssea 

Com relação à integridade dos elementos ósseos dos indivíduos masculinos e 

femininos de Moraes, os ossos completos ou íntegros estão presentes em 29% 

dos indivíduos masculinos. Sendo que apenas 8% dos ossos femininos estão 

completos. 

Aproximadamente ambos os sexos apresentam 13% fragmentos ósseos 

somente compostos pela diáfise. Enquanto que as mulheres apresentam 60% 

de ossos incompletos, este número cai quase pela metade para os homens. 

 

 Masculino Feminino 

Completo 29 8 
Diáfises 13 14 
Diáfises + epífise proximal 8 3 
Diáfises + epífise distal 3,5 5 
Epífise proximal 3,5 0 
Epífise distal  1 0 

Diáfises/Ep. Proximal/Ep.distal 5 10 
Incompleto 37 60 

Sem identificação 0 0 

 

Tabela 12: Resultados da integridade óssea entre masculinos e femininos para 

Moraes 
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Gráfico 16: Percentual das classes de integridade óssea divididos entre 
indivíduos masculinos e femininos de Moraes. 

6.2.6.5 Facetas 

 
Dos indivíduos analisados praticamente todos apresentam facetas com 

quebras antigas (sujas e irregulares), 12% dos homens apresentam facetas 

com quebras recentes (limpas e regulares) e entre 6 e 7% apresentam 

concomitantemente em seus elementos ósseos quebras antigas e recentes. 

 

 Masculino Feminino 
Antiga 82 94 
Recente 12 0 

Antiga/recente 7 6 

 
Tabela 13: Resultados dos tipos de facetas encontradas entre os indivíduos 
masculinos e femininos de Moraes. 
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Gráfico 17: Percentual de tipos de quebras divididos entre indivíduos 
masculinos e femininos de Moraes. 
. 
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6.2.7 Resultados por nível 

 

6.2.7.1 Resultados 

 

Para se alcançar um resultado interpretativo agrupei os indivíduos segundo as 

médias de profundidade apresentada por cada sepultamento e dividi as 

camadas arqueológicas em 5 níveis de acordo com a profundidade dos 

sepultamentos: 150 centímetros, 200 cm, 230 cm, 250 cm e 270cm de 

profundidade.  

Não encontrei nenhum indício de marcas de mastigação por animais 

(carnívoros ou roedores) nos ossos analisados por nível. Também não 

encontramos marcas de cortes. 

As raízes agiram sobre 1% dos indivíduos do nível 230 cm, resultado 

possivelmente da ação de raízes bio-pertubadoras.  

As características de impregnação negra atribuídas à ação de fungos nos 

elementos ósseos atingiram 2% dos ossos dos indivíduos nos níveis 230 e 250 

cm. 

Aproximadamente 95% dos indivíduos dos níveis abaixo de 200 cm 

apresentaram sinais de buracos tafonômicos. 

 

Tipo 
Nível 
150 

Nível 
200 

Nível 
230 

Nível 
250 

Nível 
270 

Mastigação Animal 0 0 0 0 0 
Raizes 0 0 1 0 0 
Fungos 0 0 2 2 0 
Cortes 0 0 0 0 0 
Buracos 0 92 88 96 100 
Fogo 0 6 0 0,5 0 
 Outros 0 2 10 1,5 0 

 

Tabela 14: Resultados das variáveis tafonômicas entre os indivíduos 

distribuídos entre os níveis arqueológicos de Moraes 
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Gráfico 18: Percentual de elementos ósseos de Moraes afetados por cada 
variável tafonômica distribuídos ao longo dos níveis arqueológicos.  

 

6.2.7.2 Superfície óssea  

 

Praticamente em todos os níveis apresentaram indivíduos sem alteração na 

superfície óssea. Mas um percentual bem baixo de indivíduos com uma leve 

alteração na superfície óssea pode ser percebido entre os níveis 200, 230 e 

250 centímetros de profundidade. 

 

Tipo 
Nível 
150 

Nível 
200 

Nível 
230 

Nível 
250 

Nível 
270 

Superfície óssea 0 100 96 93 68 100 

Superfície óssea 1 0 3 6 2 0 

Superfície óssea 2 0 1 2 0 0 

 
Tabela 15: Resultados da superfície óssea  
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Gráfico 19: Percentual das categorias de superfície óssea dividida entre os 
níveis arqueológicos de Moraes. 

6.2.7.3 Fragmentação óssea  

 

Dos fragmentos analisadas o tipo de quebra mais freqüente encontrado nos 

indivíduos dos diversos níveis foram às quebras tipo concomitantes e as 

transversais. Sendo que a quebra concomitante gira em torno de 45% em 

todos os níveis, exceção do nível 150 cm que esta em 11% dos indivíduos 

afetados. Com relação à quebra transversal esta encontra seu maior percentual 

89% de indivíduos afetados no nível 150 cm, enquanto que nos outros níveis 

ela gira em torno de 45%. 

Os outros tipos de quebras apresentaram um percentual baixo, exceção a 

Quebra tipo Transversal+Oblíqua que apresenta uma freqüência de 5,5% no 

nível 230. 

 

Tipo de quebra 
Nível 
150 

Nível 
200 

Nível 
230 

Nível 
250 

Nível 
270 

Concomitante 11 50 53 49 45 
Transversal 89 42,5 37 42 55 
Oblíqua 0 2 1 1,8 0 
Transversal + Oblíqua 0 2 5,5 3 0 
Espiral 0 0 2 3 0 

Transversal + Espiral 0 2 1 0 0 
Oblíqua + Espiral 0 0 0,5 12 0 

Transversal + 
Concomitante 0 2 0,5 0,5 0 
Transversal + Butterfly 0 0 0 0,5 0 

 
Tabela 16: Resultados dos tipos de quebra óssea entre níveis arqueológicos de 
Moraes 
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Gráfico 20: Percentual dos tipos de quebras por elemento ósseo divididos entre 
os níveis arqueológicos de Moraes. 
 

 

 
Nível 
150 

Nível 
200 

Nível 
230 

Nível 
250 

Nível 
270 

Número de 
fragmentos 53 55 51 48 100 

Número de quebras 47 45 49 53 94 

 

Tabela 17: Resultados dos números de fragmentos e quebras de Moraes 
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Gráfico 21: Percentual do número de fragmentos e quebras ósseas divididos 
entre os níveis arqueológicos de Moraes. 
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6.2.7.4 Integridade óssea  

 

Os ossos completos estão presentes em praticamente todos os níveis, mas 

apresentam um percentual de quase 50% para o nível 200. 

Já os ossos incompletos correspondem a 90% dos ossos no nível 150 e 84% 

no nível mais profundo. Entre os níveis 200, 230 e 250 estes valores oscilam 

em torno de 50%. 

 

 
Nível 
150 

Nível 
200 

Nível 
230 

Nível 
250 

Nível 
270 

Completo 10 47 17 18 10 
Diáfises 0 7 14 15 3 
Diáfises + epífise proximal 0 2 4 5,5 3 

Diáfises + epífise distal 0 2 5 2,5 0 
Epífise proximal 0 2 2,5 4 0 
Epífise distal  0 2 0,5 1,5 0 

Diáfises/Ep. 
Proximal/Ep.distal 0 2 6 4 0 
Incompleto 90 35 50 50 84 
Sem identificação 0 0 0 0 0 

 

Tabela 18: Resultados da integridade óssea entre os níveis arqueológicos de 

Moraes 
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Gráfico 22: Percentual das classes de integridade óssea divididos entre os 
níveis arqueológicos de Moraes. 
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6.2.7.5 Facetas  

 

 

Todos os níveis apresentaram uma alta percentagem de elementos ósseos 

com facetas de quebra antigas. E as facetas de quebra recentes apresentaram 

uma ocorrência percentual baixa também em todos os níveis.  

 

 
Nível 
150 

Nível 
200 

Nível 
230 

Nível 
250 

Nível 
270 

Antiga 89 100 87,5 91 96,5 
Recente 11 0 6,5 4,5 3,5 
Antiga/recente 0 0 6 4,5 0 

 

Tabela 19: Resultados dos tipos facetas entre os níveis arqueológicos de 

Moraes 
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Gráfico 23: Percentual de tipos de quebras divididos entre os níveis 
arqueológicos de Moraes. 
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6.2.8 Resultados entre os indivíduos primários e secundários  

 

 

6.2.8.1 Resultados 

 

Os resultados das variáveis apresentaram somente a incidência de buracos 

tafonômicos em 4% dos indivíduos primários, enquanto que nos indivíduos 

secundários este índice chegou a 1,5%. 

 

 Primários Secundários 
Mastigação Animal 0 

 
0 
 

Raizes 
0 0 

Fungos 
0 0 

Cortes 
0 0 

Buracos 
4 1,5 

Fogo 
0 0 

 Outros 0 0 

 

Tabela 20: Resultados das variáveis tafonômicas entre os indivíduos 

distribuídos entre os níveis arqueológicos de Moraes 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

M
as
tig
aç
ão
 A
nim

al

Ra
ize
s

Fu
ng
os

Co
rte
s

Bu
ra
co
s

Fo
go

 O
ut
ro
s

Primários

Secundários

 

Gráfico 24: Percentual de elementos ósseos dos indivíduos primários e 
secundários de Moraes afetados por cada variável tafonômica. 
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6.2.8.2 Superfície óssea  

 

Os indivíduos primários assim como os secundários apresentaram valores 
parecidos girando em torno da casa dos 7% para o tipo de alteração da 
superfície tipo 0.  
 

Tipo Primários Secundários 

Superfície Óssea 0 7,2 6,6 
Superfície Óssea 1 0,9 0,0 
Superfície Óssea 2 0,0 0,0 

 

Tabela 21: Resultados da superfície óssea  
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Gráfico 25: Percentual das categorias de superfície ósseas divididos entre os 
indivíduos primários e secundários de Moraes. 
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6.2.8.3 Fragmentação óssea  

Os tipos de quebras mais freqüente encontrados entre os ossos dos 

sepultamentos primários foram as concomitantes com 4,8%, seguida pelas 

transversais com 2,2% Já, para os indivíduos secundários o valor mais alto foi 

de quase 6% para os tipos de quebra transversais. 

Já o numero de fragmentos e quebras, tanto para os indivíduos primários como 

para os indivíduos secundários apresentam valores aproximados. 

 Primários Secundários 
Número de fragmentos 2,2 3,1 
Número de quebras 2,2 2,9 

 

Tabela 22: Resultados dos números de fragmentos e quebras de Moraes 

 

 Primários Secundários 

Concomitante 4,8 1,2 
Transversal 2,2 5,8 
Oblíqua 0,0 0,0 
Transversal + Oblíqua 1,1 0,0 
Espiral 0,0 0,0 

Transversal + Espiral 0,0 0,0 

Oblíqua + Espiral 0 0 
Transversal + 
Concomitante 0,5 0,0 

Transversal + Butterfly 0,0 0,0 

 
Tabela 23: Resultados dos tipos de quebra óssea entre os indivíduos primários 
e secundários de Moraes 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Número de fragmentos Número de quebras

Primários

Secundários

 

Gráfico 26: Percentual do número de fragmentos e quebras ósseas divididos 
entre os indivíduos primários e secundários de Moraes. 
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Gráfico 27: Percentual dos tipos de quebras por elemento ósseo divididos entre 
os indivíduos primários e secundários de Moraes. 

6.2.8.4 Integridade óssea  

 

Com relação à integridade dos elementos ósseos dos indivíduos primários e 

secundários de Moraes, os ossos incompletos são os que apresentam maior 

percentual tanto para os primários (4,1%) como para os secundários (6,2%). 

 

Tipo  Primários Secundários 

Completo 0,5 0,0 

Diáfises 1,4 0,0 

Diáfises + epífise proximal 0,5 0,0 

Diáfises + epífise distal 0,5 0,0 

Epífise proximal 0,9 0,0 

Epífise distal  0,0 0,0 

Diáfises/Ep. 
Proximal/Ep.distal 0,5 0,0 

Incompleto 4,1 6,2 

Sem identificação 0,0 0,0 

 

Tabela 24: Resultados da integridade óssea entre indivíduos primários e 

secundários de Moraes 
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Gráfico 28: Percentual das classes de integridade óssea divididos entre os 
indivíduos primários e secundários de Moraes. 

6.2.8.5 Facetas  

 

Os indivíduos primários apresentam a ocorrência de facetas antigas quase o 
dobro que os indivíduos secundários. 
 

Tipo  Primários Secundários 
Antiga 8,8 5,6 
Recente 0,0 1,1 

Antiga/recente 0,0 0,0 
 

Tabela 25: Resultados dos tipos de facetas encontradas em Moraes. 
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Gráfico 29: Percentual de tipos de quebras divididos entre os indivíduos 
primários e secundários de Moraes. 
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6.3 Série esqueletal do sítio Capelinha 

6.3.1 Resultados  

 

Foram analisados 2636 elementos ósseos, sendo 110 íntegros e 2526 

fragmentados, provenientes de 4 esqueletos.  

Foram observados 60 dentes, 32 avulsos e 28 nas marcadas, praticamente 

98% dos dentes apresentavam sinais de craquelamento, com alguns casos de 

fragmentação da dentina (15%) e da raiz (4%). 

As observações sobre as variáveis tafonômicas analisadas para a série 

esqueletal proveniente do sítio Capelinha apresentaram os seguintes 

resultados. Como pode-se observar na tabela e nos gráficos abaixo: 

 

 
Tabela 26: Resultados por variáveis. 
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Gráfico 30: Percentual de elementos ósseos de Capelinha afetados por cada 
variável. 
 

Capelinha % de elementos ossos afetados % por indivíduo 

Mastigação Animal 0 0 

Raízes 0 0 

Fungos 1 33 

Cortes 2 33 

Buracos 28 100 

Fogo 0 0 

Outros 0 0 
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Gráfico 12: Percentual de indivíduos de Capelinha afetados por cada variável. 
 

Não encontrei nenhum indício de marcas de mastigação por animais 

(carnívoros ou roedores) nos ossos analisados. Assim, como também não 

encontrei marcas de fogo e nem marcas de raízes, embora muitas delas 

penetravam nos ossos, eram  

As características atribuídas à ação de fungos nos elementos ósseos atingiram 

7,7% dos indivíduos afetando 1,5 % dos ossos analisados. 

Todos os indivíduos apresentaram sinais de buracos tafonômicos, distribuídos 

em 28% dos ossos. Isto demonstra a ocorrência da mesma variável tafonômica 

em áreas distintas do sítio, como neste caso onde estão os sepultamentos 2 e 

os sepultamentos 3 a 5. 

Já a ação de fungos atingiu 33% dos indivíduos afetando 1 % de seus ossos.  

A marca de corte encontrada afetou o úmero esquerdo do indivíduo 5. 

Entretanto tal indício pode ter sido produzido recentemente, ao longo do 

processo de escavação. 

6.3.2 Superfície óssea  

Enquanto que 96% dos ossos não apresentam alterações significativas na 

superfície dos mesmos, 3,2 % dos ossos analisados apresentam uma leve 

mudança na superfície óssea (tipo 1) e somente 0,8% dos ossos apresentam 

uma alteração tipo 2 com início de fissuras mais abertas e craquelamento do 

osso. Ou, seja 98% dos indivíduos apresentam seus ossos inalterados em sua 

superfície, enquanto que aproximadamente 17% apresentam o tipo 1 e 

aproximadamente 6% apresentam o tipo 2 de alteração.  
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Tipo % de elementos ossos afetados % por indivíduo 

Superfície óssea 0 
96,0 98,1 

Superfície óssea 1 
3,2 17,3 

Superfície óssea 2 
0,8 5,8 

 
Tabela 27: Resultados das análises de superfície óssea. 
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Gráfico 32: Percentual dos elementos ósseos de Capelinha e suas categorias 
de superfície óssea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Gráfico 13: Percentual de indivíduos de Capelinha e suas categorias de 
superfície óssea. 
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6.3.3 Fragmentação óssea  

Dos 2526 elementos ósseos analisadas, 2103 apresentaram algum tipo de 

quebra.  Os tipos de quebras mais freqüente encontrados nos ossos foram as 

concomitantes com 39%, seguida pelas transversais com 26 %, as oblíquas 

com 5%, as transversais e oblíquas com 3%, a tipo espiral com 1%, a quebra 

transversal e espiral com 1%, o tipo transversal e concomitante com 2% e o 

tipo oblíquo e espiral e o tipo transversal e butterfly/borboleta ambos com 0% 

Entretanto, quando analisamos as freqüências do tipo de quebras por 

indivíduos, nos temos todos os indivíduos com seus elementos ósseos com 

quebras transversais e quebras concomitantes, 67% com quebras oblíquas, 

transversais e oblíquas e transversal e concomitante, outros 33% com quebras 

tipo espiral e tipo transversal e espiral. 

 

Tabela 28: Resultados dos tipos de quebras. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Quebras % de elementos ossos afetados % por indivíduo 

Concomitante 39 100 

Transversal 26 100 

Oblíqua 5 67 

Transversal + Oblíqua 3 67 

Espiral 1 33 

Transversal + Espiral 1 33 

Oblíqua + Espiral 0 0 

Transversal + 

Concomitante 2 67 

Transversal + Butterfly 0 0 
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Gráfico 14: Percentual de elementos ósseos de Capelinha e seus tipos de quebras. 
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Gráfico 35: Percentual de indivíduos de Capelinha e seus tipos de quebras.
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6.3.4 Integridade óssea 

Com relação à integridade dos elementos ósseos, existem ossos completos ou 

íntegros em todos os indivíduos. Sendo que estes representam 25% dos ossos 

analisados. Enquanto que 56% dos ossos encontram-se incompletos, 18% dos 

ossos apresentavam seus fragmentos divididos em diáfises e epífises distais e 

proximais. 

 

 

Tabela 29: Resultados da integridade óssea. 
 

 

Gráfico 36: Percentual de elementos ósseos de Capelinha e suas categorias de 
integridade óssea. 
 

 

 

 

Tipos % de elementos ossos afetados % por indivíduo 

Completo 25 100 

Diáfises 5 100 

Diáfises + epífise proximal 5 100 

Diáfises + epífise distal 2 67 

Epífise proximal 2 67 

Epífise distal  2 67 

Diáfises/Ep. Proximal/Ep. distal 2 67 

Incompleto 56 100 

Sem identificação 0 0 
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Gráfico 15: Percentual de indivíduos de Capelinha e suas categorias de 
integridade óssea. 
 

6.3.5 Facetas  

Dos indivíduos analisados 88 % apresentam facetas com quebras antigas 

(sujas e irregulares), 1% apresentou facetas com quebras recentes (limpas e 

regulares) e 6% apresentam concomitantemente em seus elementos ósseos 

quebras antigas e recentes. 

 

 

 

 

Tabela 30: Resultados dos tipos de facetas encontradas. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 37: Percentual de elementos ósseos de Capelinha e seus tipos de 
facetas. 

Tipo % de elementos ossos afetados % por indivíduo 

Antiga 88 100 

Recente 1 33 

Antiga/recente 6 100 
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6.4 Série esqueletal do sítio Pavão XVI 

 

6.4.1 Resultados  

As observações sobre as variáveis tafonômicas analisadas apresentaram os 

seguintes resultados para a série esqueletal do sítio Pavão XVI. Foram 

analisados entre fragmentos e íntegros 774 ossos, provenientes de 3 

indivíduos.  

Como podemos observar na tabela e nos gráficos abaixo: 

 

Tabela 31: Resultados por variáveis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 38: Percentual de elementos ósseos de Pavão XVI afetados por cada 
variável. 
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Gráfico 39: Percentual de indivíduos de Pavão XVI afetados pelas variáveis. 
 

As raízes agiram sobre aproximadamente 1/3 dos indivíduos representando 3% 

de ossos afetados no total de ossos exumados. 

Aproximadamente 67% dos indivíduos apresentaram sinais de buracos 

tafonômicos, presentes em 5% dos ossos. Ambos sepultamentos primários e 

secundários foram afetados. 

Não encontramos nenhum indício de marcas de mastigação por animais 

(carnívoros ou roedores) nem ação do fogo. Também não encontramos marcas 

de cortes e nenhum indício da ação de fungos.  

6.4.2 Superfície óssea  
Nenhum dos indivíduos apresentou alterações significativas na superfície de 

seus elementos ósseos.  

 

 

 

Tabela 32: Resultados das análises de superfície óssea. 
 

Tipo % de elementos ossos afetados % por indivíduo 

Superfície óssea 0 100 100 
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Gráfico 40: Percentual de elementos ósseos de Pavão XVI e suas categorias 
de superfície óssea. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 41: Percentual de indivíduos de Pavão XVI e suas categorias de 
superfície óssea. 
 

6.4.3 Fragmentação óssea  
Foi analisada a freqüência dos tipos de quebras em 737 fragmentos de 774 

elementos ósseos. Os tipos de quebras mais freqüente encontrados nos 

indivíduos foram as concomitantes com 57%, seguida pelas quebras 

transversais com 32 % dos ossos afetados. 
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Tipo de Quebras % de elementos ossos afetados % por indivíduo 

Concomitante 57 100 

Transversal 32 100 

Oblíqua 0 0 

Transversal + Oblíqua 0 0 

Espiral 0 0 

Transversal + Espiral 0 0 

Oblíqua + Espiral 0 0 

Transversal + Concomitante 0 0 

Transversal + Butterfly 0 0 

 
Tabela 33: Resultados dos tipos de quebras. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 42: Percentual de elementos ósseos de Pavão XVI e seus tipos de 
quebras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 43: Percentual de indivíduos de Pavão XVI e seus tipos de quebras. 
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6.4.4 Integridade óssea 
Dos 774 elementos ósseos analisados 65% encontram-se fragmentados e 

somente 14 % completos.  

 
Tabela 34: Resultados da integridade óssea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 44: Percentual de elementos ósseos de Pavão XVI e suas categorias 
de integridade óssea. 
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Gráfico 45: Percentual de indivíduos de Pavão XVI e suas categorias de 
integridade óssea. 

6.4.5 Facetas  
Dos indivíduos analisados 92 % apresentam facetas com quebras antigas 

(sujas e irregulares), 3% apresentam facetas com quebras recentes (limpas e 

regulares) e 5% apresentam concomitantemente em seus elementos ósseos 

quebras antigas e recentes. 

 

 

 
 
 
 

Tabela 35: Resultados dos tipos de facetas encontradas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 46: Percentual de elementos ósseos de Pavão XVI e seus tipos de 
facetas. 

Tipo % de elementos ossos afetados % por indivíduo 
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Gráfico 47: Percentual de indivíduos de Pavão XVI e seus tipos de facetas. 
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Capítulo 7. Discussão 
 

Apresentarei a discussão de cada categoria separadamente. A fim de tornar a 

observação sobre os dados a mais clara possível.  

7.1 Fragmentação óssea  

Como podemos observar nas três séries esqueletais as maiores freqüências de 

quebras estão relacionadas com os tipos concomitantes e transversais, 

seguidos por uma pequena freqüência de quebras tipo oblíquas e alguns casos 

de quebras tipo espiral (tabelas 6, 10 e 41). 

As quebras transversais são mais freqüentes nos ossos longos enquanto que 

as quebras concomitantes são mais características de ossos chatos (pélvis, 

escapula e crânio). (fotos 43 a 47, em anexo). 

Tais quebras transversais podem estar relacionadas com o fator de fossilização 

que alterou as características da matriz óssea, enrijecendo-os e tornando-os 

mais suscetíveis a quebras pontuais e precisas. O fator de elasticidade que 

dissiparia a força de impacto, graças a matriz orgânica (colágeno) presente nos 

ossos deve ter sofrido uma redução nos elementos ósseos analisados. 

Outro fator decisivo de fragmentação óssea seria a pressão dos sedimentos e 

consequentemente o uso que tais locais deveriam passar ou sofrer após as 

atividades funerárias, tais como pisoteamento e conseqüente compactação das 

camadas estratigráficas, levando a uma fragmentação dos ossos dentro da 

área das covas. Deve-se ressaltar que o continuo trabalho de construção das 

camadas superiores, características dos processos construtivos de um sítio 

conchífero afetaram os sepultamentos ali enterrados previamente, tanto 

positivamente como negativamente. 

Positivamente, os sepultamentos mais profundos apresentaram uma menor 

ocorrência de fatores destrutivos, como bio-pertubação (raízes, ação de 

animais) e ações antrópicas modernas, assim como movimentação e alteração 

de suas características espaciais originais. Corroborando os pressupostos 

descritos por Henderson, 1997 e Nawrocki, 1995.  

Negativamente, os sepultamentos mais profundos sofreram com o excessivo 

peso das camadas estratigráficas e apresentaram uma maior incidência de 

ossos fragmentados, embora muitos deles sejam sepultamentos primários e 

praticamente completos diferentes dos sepultamentos classificados como 
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secundários e indeterminados, que estavam distribuídos ao longo das camadas 

iniciais e intermediarias.  

Outro fator antrópico (prática funerária) esta relacionado com a disposição de 

blocos rochosos, no entorno e acima dos sepultamentos, muitas vezes 

diretamente sobre o indivíduo, utilizados como um delimitador ou marco 

referencial da sepultura, os quais afetaram os elementos ósseos devido a seu 

peso, esmagando-os, demonstrando que as muitas das covas em questão, não 

tiveram tempo para o preenchimento por sedimentos entre o corpo do indivíduo 

e os blocos, levando ao colapso dos blocos, logo após a decomposição dos 

tecidos corporais do individuo sepultado. (Fotos 4, 5 e 10 em anexo). 

Portanto, pode-se dizer que as características de construção, utilização e 

principalmente da composição dos sedimentos (antropogênicos e naturais) 

presentes nos sítios conchíferos foram um dos principais fatores de 

fragmentação óssea. 

Na análise da série proveniente de Moraes ambos os sexos apresentaram 

aproximadamente as mesmas freqüências para os tipos de quebras. Assim, 

como os indivíduos adultos e infantis. 

7.2 Superfície óssea 

Praticamente nenhum indivíduo apresentou alteração significativa na superfície 

óssea. Alguns indivíduos apresentaram uma pequena freqüência de incidência 

de tipo 1 e 2 em indivíduos da série de Moraes e Capelinha. Estes são os 

casos típicos de início de alteração na superfície e possivelmente estão 

relacionados com a re-exposição dos elementos ósseos a superfície em virtude 

das ações antrópicas recentes. Os indivíduos em questão que apresentaram 

estas alterações encontravam-se a poucos centímetros da superfície. (Fotos 37 

a 40, em anexo) 

Com relação à faixa etária e o sexo dos indivíduos estes não apresentaram 

diferenças na ocorrência de alterações na superfície óssea.  

7.3 Ação do fogo 

O indivíduo do sepultamento 19 da série de Moraes foi o único que apresentou 

fortes indícios de cremação dos seus elementos ósseos, enquanto que os 

outros apresentam uma incidência de marcas de fogo, associadas a fontes de 

calor indiretas, que talvez estivessem localizadas perto dos sepultamentos em 

questão, não refletindo uma ação direta de cremação. Possivelmente, a 
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combustão de elementos ligados à prática funerária que acompanhava o morto 

em questão, ou no caso de serem ações temporalmente distintas, mas 

espacialmente próximas, uma ação antrópica tardia também pode ter afetado 

os sepultamentos. 

7.4 Integridade óssea 

A integridade esta diretamente relacionada com a fragmentação óssea. 

Os indivíduos das três séries esqueletais apresentaram uma alta incidência de 

ossos incompletos fragmentados, em torno de 60%. Enquanto que o percentual 

de ossos completos/íntegros ficou em torno de 20%, e os 20% restantes 

aproximadamente referem-se às partes da diáfise e epífises. Entretanto, não 

encontramos diferenças significativas de preservação diferencial entre diáfises 

e epífises, pois ambos os elementos estavam bem representados nas 

amostras.  

O que se pode afirmar é que a integridade dos elementos ósseos varia em 

virtude dos fatores que levam a fragmentação do mesmo, assim como a alta 

presença de ossos íntegros nos sepultamentos demonstram a boa preservação 

que sítios conchíferos podem apresentar. 

Os sepultamentos das camadas inferiores embora apresentassem uma maior 

fragmentação também apresentavam um maior número de ossos presentes 

incompletos. (tabelas, 16, 17 e 18). 

Os dentes em todas as séries analisadas apresentaram uma alta 

fragmentação, mas muitos deles em virtude da fragmentação do próprio 

maxilar e mandíbula de cada indivíduo. Muitos dentes também apresentaram 

um processo gradual de craquelamento do esmalte até expor muitas vezes a 

dentina e a polpa. Processo este iniciado principalmente a partir da parte do 

colo (contato entre a raiz e a coroa). 

7.5 Marcas de cortes 

A presença de marcas de corte só foi evidente e um indivíduo de série 

esqueletal do sítio Capelinha e existem fortes indícios que tal marca tenha sido 

produzida no momento da escavação/exumação do indivíduo. Não 

encontramos nos indivíduos secundários marcas de corte, características de 

descarnamento por material lítico. Sendo que eles podem ter passado por 

outros processos funerários que os levaram a esqueletização final. 
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7.6 Marcas de raízes 

As marcas de raízes afetaram alguns dos indivíduos do sítio Moraes e do 

Pavão XVI, tais marcas podem estar relacionadas com a atual vegetação que 

cobria os sítios em questão. No caso de Moraes, havia um cultivo de bananas 

em cima do sítio, enquanto que em Pavão XVI havia uma pequena vegetação 

que encobria o local. Outro ponto a discorrer trata-se do fato que tais indivíduos 

afetados estavam a uma media de 30 centímetros de profundidade, ou seja, 

numa camada com a possível presença de raízes. As quais, sem dúvida, se 

aproveitam dos compostos químicos liberados pelos ossos afetando a sua 

preservação, deixando neles leves marcas e contribuindo com sua 

fragmentação progressiva. No sítio Capelinha a presença de radículas 

impregnando os sepultamentos foi constada em campo e muitas estão 

relacionadas com a atual vegetação de gramínea que recobria a área 4, assim 

como as raízes das árvores periféricas. (Fotos 3 e 5, em anexo). 

7.7 Buracos tafonômicos 

Dentre todas as variáveis tafonômicas que foram levantadas à incidência de 

“buracos” presentes na superfície dos ossos, assim como as alterações 

produzidas pelos diversos estágios de tal processo tafonômico, foram os que 

apresentaram a maior freqüência afetando praticamente todos os indivíduos 

(adultos e infantis, homens e mulheres) de todas as séries esqueletais. (Fotos 

22 a 33 e 41 e 42, em anexo) 

No sítio Moraes, os indivíduos mais afetados estão localizados nas camadas 

intermediarias e de base, existindo poucos casos nos indivíduos próximos a 

superfície.  

No caso dos indivíduos de Capelinha embora os sepultamentos da área 4 

estivessem atualmente superficiais, a topografia pretérita do sitio foi muito 

alterada, estando eles possivelmente enterrados mais profundamente. No caso 

dos indivíduos de Pavão XVI, estes também apresentam as mesmas 

características, uma alta incidência desses processos tafonômicos. 

Na série esqueletal proveniente do sítio Capelinha todos os indivíduos 

apresentaram sinais de buracos tafonômicos, distribuídos em 28% de seus 

ossos. Isto demonstra a ocorrência em áreas distintas do sítio, como no caso 

onde estão os sepultamentos 2 e os sepultamentos 3, 4 e  5, distribuídos em 

áreas distintas do sítio. 
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Uma observação também pode ser feita quando relacionadas à incidência dos 

“buracos” e a profundidade média dos indivíduos ali sepultados, acredito que 

tal processo tafonômico só pode ser observado graças também a idade 

relativamente avançada dos sítios pesquisados e de seus respectivos 

sepultamentos. A exceção fica a cargo do sítio Pavão XIV, mas recente de 

todos. Pois tal ação pode ser resultado de um processo lento e gradual que 

afeta os elementos ósseos dissolvendo-os progressivamente. 

A sua etiologia é incerta, mas pode-se afirmar que a incidência de “buracos” 

causou uma maior fragmentação dos ossos, pois eles geralmente quebravam 

em partes enfraquecidas pela presença de tais processos tafonômicos, além de 

ser um fator destruição dos elementos ósseos. Entretanto, pode-se afirmar que 

tal ocorrência tem origem química e não mecânica, tratando-se de um processo 

de dissolução da matriz óssea progressiva, alterando drasticamente as 

características originais dos elementos ósseos. Encontramos diferentes 

estágios desse processo tafonômico em diversos elementos ósseos.  

Outro ponto importante desse processo tafonômico é sua ocorrência 

independente nos três sítios, o que pode estar relacionada com as 

características químicas dos sedimentos presentes neste tipo de sítios 

conchiferos, que possuem uma alta porcentagem de Cálcio, Fósforos e outros 

elementos químicos e um pH alcalino. 

7.8 Ocre 

A ação de colocar ocre, possivelmente corante mineral, sobre os indivíduos 

sepultados está mais presente nos sepultamentos de indivíduos infantis, ou 

recém-nascidos. Em muitos casos, quando o sepultamento é duplo, composto 

por um adulto e um infantil, a incidência de ocre acontece nos dois indivíduos. 

Tal prática funerária com certeza influenciou na preservação preferencial de 

remanescentes infantis neste contexto, inibindo possivelmente alguns agentes 

tafonômicos destrutivos e alterando a composição e a cor do sedimento ao seu 

redor. 

7.9 Facetas 

No caso da análise das facetas de quebras dos elementos ósseos foi de suma 

importância para observarmos se as quebras encontradas nos indivíduos eram 

reflexos de processos tafonômicos antigos ou recentes. (Fotos 34 a 35 e 43, 

em anexo). 
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Neste caso, a ocorrência de facetas com quebras recentes esta diretamente 

relacionada com as ações antrópicas recentes, desde a reutilização 

(agricultura, residência, estradas etc.) das áreas em questão pelas 

comunidades modernas, impactando os sítios e consequentemente seus 

vestígios, assim como os processos de escavação, exumação e curadoria por 

parte dos pesquisadores. 

Já a ocorrência de quebras antigas esta diretamente relacionada com a 

fragmentação óssea que afetou os indivíduos nos seus primeiros estágios de 

esqueletização, e consequentemente no re-arranjo da cova. Contudo, não 

encontramos diferenças significativas entre os elementos ósseos analisados e 

as categorias utilizadas para poder inferir se tais facetas antigas são 

representativas de eventos ocorridos ante ou peri-mortem.  

Também não encontramos diferenças significativas nas análises, quando 

confrontamos os indivíduos separando-os por sexo, faixa etária ou nível 

estratigráfico. 

7.10 Ação fungal 

As características de impregnação por fungos podem ser confundidas com a 

impregnação de outros elementos na superfície óssea, entretanto pode-se 

verificar ao longo desse estudo que alguns elementos ósseos apresentavam 

marcas plausíveis de impregnação por fungos. Tais marcas deveram ser 

analisadas microscopicamente para que se possam corroborar as e refinar as 

analises macroscópicas. 

  

 

Como podemos perceber os fatores tafonômicos são indicadores de processos 

preservativos e destrutivos, os quais foram responsáveis pelas variáveis 

observadas e os resultados alcançados. 
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8. Conclusões  
 

 

• A utilização das amostras esqueletais provenientes de sítios 

arqueológicos, mesmo com dimensões distintas (área, por metro 

quadrado) demonstrou que as práticas funerárias (tais como 

enterramentos secundários e carbonização dos elementos ósseos), e as 

ações antrópicas tardias (ações modernas) foram as principais 

responsáveis pela alteração e transformação do material ósseo, 

deixando-os a mercê de processos degenerativos ao invés de processos 

preservativos. 

• Os processos preservativos estão diretamente relacionados com as 

características da composição química dos sedimentos típicos de sítios 

conchíferos.  

• Dentre os diferentes indivíduos, as maiores variações de preservação 

estão relacionadas á ação antrópicas, no momento do sepultamento o 

uso de blocos de pedra sobre os indivíduos refletiu numa maior 

fragmentação óssea dos mesmos. Enquanto que as ações antrópicas 

tardias influenciaram na destruição dos sítios arqueológicos e 

consequentemente nos indivíduos ali sepultados. 

• Quanto mais alterados os elementos ósseos mais informações sobre os 

processos tafonômicos podem ser observados. 

• A observação do processo tafonômico descritos aqui como buracos 

tafonômicos é a categoria que apresentou maior recorrência, além claro 

da fragmentação ósseo.  Entretanto, a determinação de seu agente 

causador não foi possível aferir a partir dessa pesquisa. Como já foi 

apontado na discussão (capitulo 7) tal ocorrência pode ser causada por 

um processo químico e não mecânico, afetando progressivamente a 

superfície óssea ate dissolve-la por completo. 

• Não foram encontradas diferenças entre a preservação de indivíduos 

masculinos e femininos provenientes do sítio Moraes, ambos são bem 

preservados em um contexto conchífero. 

• Não foram encontradas diferenças significativas entre a preservação de 

sepultamentos primários e secundários provenientes do sítio Moraes. 
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• Nos três sítios analisados os sepultamentos de indivíduos infantis são 

bem representativos numericamente e extremamente bem preservados. 

Entretanto, os métodos de exumação devem ser mais rigorosos devido 

às dimensões por menores dos ossos dos indivíduos infantis.  

• A distinção entre quebras ante, peri e pos-mortem não foi possível aferir 

a partir da observação das facetas de quebra. Entretanto este marcador 

pode ser útil quando se faz necessário reconhecer quebras tardias, que 

podem acontecer no momento da exumação dos indivíduos sepultados.  

 

Considerações  

Os sepultamentos humanos provenientes dos Sambaquis Fluviais do vale do 

Ribeira de Iguape apresentam muitas informações pertinentes ao seu atual 

estado de preservação, assim como os processos tafonômicos que os 

afligiram.  Podemos perceber que a preservação de indivíduos adultos e 

infantis é boa, mesmo fragmentada, apresentando elementos ósseos passiveis 

de serem analisados para estudos de paleopatologia e antropométricos em 

alguns casos. 

 

• As categorias tafonômicas podem ser utilizadas no estudo dos 

remanescentes ósseos humanos e fornecer dados para um contexto 

arqueológico interpretativo mais coerente e construtivo. 

• A necessidade de trabalhos básicos descritivos (tanto quantitativos 

como qualitativos) antes de qualquer análise cientifica. Por isso, deve-se 

priorizar uma metodologia de coleta de dados baseada na quantificação 

e análise de cada elemento ósseo para a realização da curadoria inicial. 

• A padronização das categorias utilizadas neste estudo são necessárias 

para homogeneizar as observações descritivas, que muitas vezes são 

subjetivas. 

• Todas as categorias de análise utilizadas apresentadas nesta pesquisa 

são úteis com análises prévias a estudos de bio-antropologia esqueletal. 

Fornecendo dados relativos à quantidade de elementos ósseos íntegros, 

quais elementos estão presentes e quais são possíveis de serem 

analisados.  
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• Para que trabalhos em tafonomia avancem é imprescindível o controle 

dos dados de campo, no momento da escavação/exumação. A falta de 

dados referentes à posição e situação dos elementos ósseos in situ, 

bem como a utilização de fichas de sepultamento, croquis, fotos e outras 

formas de registro, deixam algumas perguntas sem respostas e algumas 

dúvidas, sem o devido esclarecimento.  

• A utilização das amostras esqueletais provenientes de sítios 

arqueológicos, mesmo com dimensões distintas (área, por metro 

quadrado) demonstrou que as práticas funerárias, tais como 

enterramentos secundários e carbonização dos elementos ósseos, e as 

ações antrópicas tardias (ações modernas), que afligiram os sítios 

arqueológicos, foram as principais responsáveis pela alteração e 

transformação do material ósseo, deixando-os a mercê de processos 

degenerativos ao invés de processos preservativos. 

• Os procedimentos de curadoria devem ser criteriosos e cuidadosos para 

que mais danos sobre os elementos ósseos não ocorram. 

• Como uma etapa posterior às análises tafonômicas macroscópicas seria 

importante à realização de estudos histológicos e químicos para o 

acréscimo de dados e o esclarecimento de hipóteses.  
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