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Resumo 

 

Este trabalho procurou por evidências das ocupações sambaquieiras para fora 
dos sambaquis, buscando eventos de ocupação relativos aos concheiros, mas 
externo a eles em áreas de alta dinâmica sedimentar. Para tanto se consorciou 
o radar de penetração de solo (GPR) ao sistema de navegação global por 
satélite (GNSS), funcionando em modo cinemático de tempo real (RTK), em um 
esforço de sensoriamento remoto em meio a um campo de dunas no Município 
de Jaguaruna, no litoral de Santa Catarina. Conseguimos, através do 
sensoriamento, realizar prospecções arqueológicas e encontrar estruturas 
marginais aos concheiros, previstas em estudos anteriores que apontavam a 
remobilização de material processados em outras áreas para dentro dos 
sambaquis. Encontramos, mapeamos, escavamos, descrevemos e 
amostramos essas estruturas peri-sambaquieiras no entorno do Sambaqui da 
Figueirinha II de forma a apresentarmos um panorama da distribuição espacial 
e temporal destas estruturas. 

Palavras-chave: Georadar; GPR; GNSS-RTK; Sensoriamento Remoto; 
Sambaquis. 

Abstract 

 

The work presented here searched for evidences of mound builder’s occupation 
outside the shell mounds itself, in search of events related to the shell mounds, 
but external to it in a very dynamic area. We have integrated the GPR and 
GNSS-RTK technologies in order to take the archaeological research regarding 
the shell mound cultures outside the mounds, by remote sensing areas in which 
extensive sand dunes are found in search of evidence regarding the mound 
builder’s settlement in the areas surrounding the mounds, which the existence 
was predicted in previous studies. In this sense, we integrate the technologies 
and carried out the sensing of the Figueirinha Region in Santa Catarina State. 
We have found, mapped, excavated, described and sampled the extra-mounds 
archaeological occurrences  surrounding the Figueirinha II shell mound, in order 
to presenting an overview of the spatial and chronological distributions of such 
structures. 

Keywords: GPR; GNSS-RTK; Remote Sensing; Shell mounds. 
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Prefácio 
 
 

 
"Os escritores fazem as literaturas nacionais e os tradutores 
fazem a literatura universal. Sem os tradutores, nós os escritores 
não seríamos nada. Estaríamos condenados a viver fechados na 
nossa língua." 

José Saramago 
 

 

O interesse e a pesquisa a respeito dos sambaquis se confundem com a 

própria história do desenvolvimento da arqueologia no Brasil. Os sítios 

conchíferos presentes em grande parte da costa brasileira se somariam aos 

vestígios de Lagoa Santa e às culturas do baixo amazonas delineando as três 

temáticas que norteariam o desenvolvimento da disciplina, em um processo 

que envolveria os grandes nomes da arqueologia no país, e dentro do qual as 

especulações acerca destas deposições culturais figurariam também como 

palco para as grandes discussões nas quais se alinhavavam aqueles que 

seriam os grandes eixos da arqueologia brasileira e cuja síntese pode ser 

encontrada de maneira geral em Prous (1992) e mais especificamente no caso 

dos sambaquis em Gaspar (2000).  

Quando olhamos para este processo de desenvolvimento, podemos 

notar que as pesquisas nos sambaquis sempre refletiram os grandes temas de 

sua época, nos quais encontramos, por exemplo, o embate entre o discurso 

religioso e científico imiscuído na discussão entre naturalistas e artificialistas. 

De maneira geral, os elementos que encontramos expostos desde o início das 

pesquisas são os mesmos que se rearranjam ao longo do tempo dependendo 

do discurso no qual se encaixam, pois é isso que é um sambaqui em última 

análise: um elemento do discurso arqueológico. É uma categoria como as 

muitas que se encontram em qualquer tipo de jargão, e se refere a um tipo de 

sítio arqueológico. Em alguma medida essa categoria, que por vezes se torna 

personagem, reflete aquelas deposições conchíferas encontradiças ao longo 

da costa, mas não podemos tomar a categoria de um discurso pela coisa em si. 
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Não vá o leitor pensar que, por pertencer ao âmbito do discurso, e assim 

não ser algo palpável e concreto, o sambaqui deixa de ser algo real ou algo de 

menor importância; muito pelo contrário, é por pertencer ao discurso que os 

sambaquis passam a ter mais importância. Tanto é que em 1961 chegam a ser 

protegidos por força de lei e não mais podem ser explorados, ao menos não 

mais para a fabricação de cal. Há outras formas de exploração escondidas por 

trás das leis, que talvez não estivessem na mente de seus defensores, mas 

que certamente foram causa de injustiça no embate que diferenciava 

“profissionais” de “amadores”. Embate este que, como qualquer discurso, volta 

a ter seus elementos rearranjados recentemente quando se discute, e tenta se 

implementar, a regulamentação da profissão de arqueólogo no país. Muito 

embora essa seja uma discussão importante, todos à época pareciam ignorar, 

da mesma forma como insistem em ignorar hoje, que toda a legislação no 

Brasil tem uma única e bem definida função: a de resguardo da propriedade, 

definindo seu conteúdo e limites assim como aqueles que têm direito a ela. 

Menciono isso somente para demonstrar quão fortes, presentes e atuantes 

podem ser as categorias de um discurso. 

Discursos são inerentes às culturas de todos os povos em todos os 

tempos, e estão longe de serem homogêneos. Embora existam tendências e 

direcionamentos, e tomando uma abordagem bem uniformitarista, é difícil 

imaginar uma sociedade composta por um único discurso, na medida em que 

as sociedades que conhecemos e das quais fazemos parte apresentam uma 

pluralidade de discursos que se debatem continuamente em todos os âmbitos. 

É nesse debate que os elementos são rearranjados, e é nele que se dá o teatro 

de quase tudo aquilo que nos torna humanos. Em outras palavras, é impossível 

dissociar os seres humanos, suas sociedades e culturas da existência do 

discurso. 

Frente a esta impossibilidade é que devemos nos tornar conscientes de 

sua existência assim como de suas estratégias, sob pena de sermos escravos 

dele. Esse talvez tenha sido o maior legado daquilo que se convencionou 

chamar de pós-modernismo nas ciências humanas. 
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Os discursos não são ruins ou maus, muito embora existam discursos 

desse tipo, e muito menos o embate entre eles e o consequente rearranjo de 

seus elementos. Pois é nesse rearranjo, nessa reinvenção, do discurso que 

reside o dinamismo cultural que permite por sua vez que as sociedades 

continuem se vendo refletidas nele ao mesmo tempo em que se transformam. 

Retirado o elemento dinâmico desta interação, duas consequências se colocam 

prontamente: primeiro as sociedades perdem o interesse naquilo que se diz, 

depois o discurso passa a ter um caráter burocrático, por vezes despojado de 

significados relevantes em um caráter social mais amplo. 

Roland Barthes (1988) em crítica ao estruturalismo e à oposição entre o 

discurso literário e o científico, diz que: 

 “As faculdades francesas possuem uma lista oficial das 
ciências sociais e humanas, que constituem o objeto de um 
ensino reconhecido, obrigando assim a limitar a 
especialidade dos diplomas que conferem: você pode ser 
doutor em estética, em psicologia, em sociologia; mas não 
pode ser em heráldica, em semântica ou em vitimologia. 
Assim, a instituição determina diretamente a natureza do 
saber humano, impondo seus modos de divisão e de 
classificação, exatamente como uma língua, por suas 
‘rubricas obrigatórias’ (e não apenas por suas exclusões), 
obriga a pensar de determinada maneira. Ou por outra, o 
que define a ciência (por esta palavra entender-se-á 
doravante, aqui, o conjunto das ciências sociais e 
humanas) não é nem seu conteúdo (este é muitas vezes 
mal limitado e lábil), nem seu método (varia de uma 
ciência para outra: o que há de comum entre a ciência 
histórica e a psicologia experimental), nem sua moral 
(seriedade e rigor não são propriedades exclusivas da 
ciência), nem seu modo de comunicação (a ciência se 
imprime em livros, como tudo o mais), mas somente seu 
estatuto, isto é, a sua determinação social: é objeto da 
ciência toda a matéria que a sociedade julga digna de ser 
transmitida. Numa palavra, a ciência é o que se ensina. [...] 
Para a ciência a linguagem não passa de um instrumento, 
que quer se tornar tão transparente, tão neutro quanto 
possível, submetido à matéria científica (operações, 
hipóteses, resultados) que, ao que se diz, há por um lado e 
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primeiro os conteúdos da mensagem científica que são 
tudo; por outro lado e depois, a forma verbal que não é 
nada.” 

 

Dessa forma, na medida em que discurso acadêmico deixa de ser capaz 

de refletir os elementos da sociedade que os cerca, sendo refratário às 

pressões sociais e econômicas ele incorre no processo que leva à universidade 

ao degredo e à cisão entre a ciência e a sociedade em geral, criando um 

abismo que todos nós já conhecemos. O discurso arqueológico não é exceção 

a este quadro. É preciso admitir que velhas práticas já não são mais possíveis, 

é preciso que se reconheça o quadro social geral em que a prática 

arqueológica se insere. E nesse reconhecimento permitir que o discurso 

arqueológico seja sim permeado pelas pressões sociais e políticas, que 

existem e nos condicionam. Adaptar é resistir. 

Nesse sentido é que o trabalho aqui apresentado procura romper com 

algumas práticas que parecem perpetuar esse movimento de impermeabilidade 

dos discursos acadêmicos. Não existindo fórum apropriado para este tipo de 

exposição, tive de tomar de assalto este prefácio para colocar aquilo que não 

cabe em lugar algum. O primeiro rompimento a que nos propomos é a 

interdisciplinaridade desta pesquisa, pois toda a abordagem interdisciplinar tem 

de ser, em algum grau, um tanto indisciplinar, na medida ao menos em que se 

rebela contra o “mais do mesmo” na escolha de sua abordagem. O segundo é 

o próprio método, cujo resultado não se traduz em caixas e caixas de material 

escavado, que por anos a fio entulham reservas técnicas, a um custo alto de 

recursos humanos e financeiros, e que não tem outra função qualquer. O 

terceiro rompimento ao qual nos propomos diz respeito à práxis arqueológica, 

quando nos recusamos terminantemente a empregar trabalhadores braçais nas 

nossas campanhas de campo, e somente realizamos as escavações com 

outros pesquisadores que tinham algum interesse de pesquisa que os 

motivaram a participar. Além disso, nos propomos a buscar financiamento – 

juntamente com todas as agruras que costumam acompanha-lo: a longa 

espera pela chegada do equipamento, as infindáveis prestações de contas, e a 
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responsabilidade de envio dos relatórios – para que tivéssemos condições de 

oferecer condições de trabalho a todos os envolvidos. 

Assim, nós precisamos traduzir de forma consciente nossa sociedade e 

nosso tempo para dentro do nosso discurso. É este esforço de tradução que 

norteia esta pesquisa, procuramos traduzir o método geofísico para o cotidiano 

arqueológico ao mesmo tempo em que procuramos nos traduzir no nosso 

trabalho, procurando não o que a geofísica pode fazer pela arqueologia, mas 

que tipo de arqueologia podemos fazer com a geofísica. 

Com isso em mente é que realizamos o trabalho aqui apresentado, 

muito embora as limitações das formas discursivas nos obriguem a omitir muito 

do que se passou, procuramos dar vazão ao interdito neste prefácio. 

Apresentamos no capítulo I o contexto de origem das questões aqui tratadas; 

no capítulo II onde apresentamos os objetivos e o método, há um grande 

esforço em traduzir os elementos do sistema de radar por penetração de solo 

que se mostrou um trabalho copioso, mas necessário à compreensão dos 

dados de georadar; no capítulo III apresentamos a área da Figueirinha e as 

atividades realizadas; no capítulo 4 passamos aos resultados do 

sensoriamento, seguidos das estratégias de intervenção e seus resultados, 

incluindo já a cronologia. Por fim, no capítulo V, fazemos uma concatenação 

dos elementos gerais e um primeiro ensaio interpretativo antes da conclusão. 
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 Capítulo I                   
 

1 - Introdução 

O panorama teórico, do ponto de vista arqueológico, no qual este 

trabalho se inscreve tem suas raízes nos anos de 1990. Tal panorama surgiu, 

por um lado, como crítica às intepretações funcionais a respeito dos sambaquis 

costeiros, e por outro, como consequência de dados obtidos em trabalhos na 

área de Joinville, Santa Catarina. 

As interpretações anteriores sofriam de dois vieses associados: o 

primeiro era a importação direta e irrestrita de modelos estrangeiros para 

interpretação do registro arqueológico local, e o segundo era uma interpretação 

do registro tal qual o mesmo se mostrava ao pesquisador, sem articulações 

teóricas, que Gaspar (2000) classifica como o “véu do excessivo empirismo.” 

A importação direta das interpretações dos modelos funcionais, por sua 

vez, tem raízes no século XIX e está ligada, ainda que indiretamente, a um 

grande nome da arqueologia mundial, Christian Jürgensen Thomsen, o pai do 

sistema cronológico tripartite, que dividia a pré-história em idade da pedra, do 

bronze e do ferro. Thomsen e seu sistema tiveram por sombra Jens Jacob 

Asmussen Worsaae, que se autodenominava o grande porta-voz do sistema 

cronológico desenvolvido por seu colega, ambos dinamarqueses. Worsaae viu 

no trabalho de Thomsen uma grande oportunidade de publicidade para si e 

para as ideias nacionalistas que pregava (Rowley-Conwy 2014) e que 

chegaram ao conhecimento da realeza dinamarquesa, através da qual 

aproveitou várias oportunidades e até conseguiu um emprego como inspetor de 

monumentos antigos, criado somente para ele, além de conseguir espaço na 

comissão que identificou os sítios conchíferos dinamarqueses como vestígios 

de ocupações humanas pré-históricas (ibid.) Nessa última posição, que figura 

entre uma de suas mais importantes contribuições à arqueologia, sua natureza 

oportunista também pode ser pressentida na consulta que fez a outro 

dinamarquês Peter Wilhelm Lund – que já se encontrava na época em Lagoa 

Santa, MG – acerca da origem artificial dos concheiros, e que foi determinante 

para o estabelecimento dos amontoados de conchas como vestígios de 
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ocupação humana na Europa. A falta de divulgação dessa consulta no Brasil 

levaria os advogados da origem artificial dos sambaquis brasileiros a citarem os 

trabalhos dos dinamarqueses como prova científica de que os sambaquis se 

tratavam de fato de sítios arqueológicos, muito embora Lund reconhecesse os 

concheiros brasileiros como construções humanas (Prous 1991).  

Worsaae, que ganhou a fama de ser o “primeiro arqueólogo profissional 

especializado em pré-história” (Trigger 2004) ao se aproveitar do trabalho de 

Thomsen, demonstrando através de escavações estratigraficamente 

controladas que o mesmo se aplicava a grande parte da Europa, teve sua fama 

garantida através dos trabalhos de Glyn Edmund Daniel1, muito embora este 

não tenha atentado para o fato de que grande parte das escavações de 

Worsaae se deu em sítios unicomponenciais (Rowley-Conwy 2014). A 

Comissão da Real Academia de Ciências Dinamarquesa, da qual fazia parte 

também o biólogo Japetus Steenstrup além de Johan Georg Forchhammer, um 

dos pioneiros da geologia dinamarquesa, publicou seis volumes de relatórios a 

respeito dos concheiros, definindo-os como processos acumulativos de 

atividades humanas, “montes de lixo de cozinha”. (Trigger 2004) O sucesso do 

estabelecimento da arqueologia na Dinamarca promoveria tanto o sistema 

cronológico por eles construído como as interpretações acerca das deposições 

conchíferas. 

A percepção de que essas deposições de conchas se acumulavam em 

camadas estratificadas juntamente com restos de carvão, fauna e artefatos, 

chegando a apresentar ocorrências de material cerâmico nas camadas mais 

superficiais, levava a um simples reconhecimento no Brasil de que “isto” é 

“aquilo”. Esta seria uma abordagem extremamente reducionista, desenvolvida 

na esteira do evolucionismo, que relegava a estes grupos pretéritos um lugar 

simplório na escala do desenvolvimento social, e segundo a qual a moradia 

destes caçadores-coletores seria formada pelos restos de alimentação destes 

grupos que com o tempo teriam entrado em contato com grupos horticultores, 

abandonado aquele estado menos evoluído para adentrar em uma nova fase 

de seu desenvolvimento histórico. Muito embora trabalhos pioneiros como os 

                                                             
1
 Professor da Universidade de Cambridge e editor da Antiquity por 27 anos. 
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de Loefgren (1893) e Krone (1905 – Apud Gaspar et al. 2008)  tivessem 

proposto estudos de distribuição dos sítios, composição, subsistência das 

populações e evolução do quaternário costeiro, tais estudos não encontraram 

ressonância entre os pesquisadores da época, que por sua vez se focaram nas 

tipologias dos artefatos e morfologia dos esqueletos, isso passada a discussão 

de que os sambaquis fossem de fato construções humanas (Op. Cit.). 

Nas décadas de 1950 e 1960 a arqueologia brasileira foi palco das 

primeiras escavações sistemáticas, promovidas por arqueólogos franceses e 

americanos e do estabelecimento das instituições arqueológicas, além de uma 

legislação de apoio e do advento da datação por 14C. Mas a escassez de 

material cerâmico, além de datas relativamente recuadas para os sítios e seus 

aspectos repetitivos de deposição, levaram os pesquisadores a interpretar os 

sítios como acampamentos de comunidades nômades de caçadores-coletores, 

ignorando outros aspectos dos sítios nos seus quadros interpretativos. (Op. 

Cit.) 

A pluralidade dos interesses dos pesquisadores, que surge 

acompanhada de uma maior capacidade técnica, leva a uma diversificação de 

abordagens no estudo da cultura material sambaquieira, que por sua vez vai 

rompendo paulatinamente com as interpretações anteriores, criando espaço 

para novos modelos interpretativos. Figuti (1992) dá um grande passo nessa 

desconstrução, ao demonstrar através da zooarqueologia que as conchas de 

moluscos que compunham os sambaquis, quando comparadas aos ossos de 

peixes que neles se encontravam, representavam uma quantidade muito menor 

de alimento do que os ossos de peixe que pouco impressionavam em meio ao 

registro malacológico. Esse estudo, já um clássico da arqueologia brasileira, 

abriu uma grande brecha no modelo de que os sambaquis eram acumulações 

de restos de comida. E, mais do que isso, encontrou ressonância nos trabalhos 

de outros pesquisadores. 

1.1 - Contexto histórico desta pesquisa 

No início dos anos de 1990 escavações no sambaqui Espinheiros II, em 

Joinville, Santa Catarina, já indicavam que os concheiros pudessem guardar 

informações acerca de uma potencial intencionalidade nas deposições 
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conchíferas, com vistas a ganhar terreno sobre o mangue adjacente (Afonso e 

DeBlasis 1994). Ao mesmo tempo, o projeto “Aproveitamento Ambiental das 

Populações Pré-Históricas do Rio de Janeiro”, que havia sido idealizado em 

1979 no Museu Nacional por Heredia, tomava novos rumos com Gaspar e 

Tenório. Por um lado se investigou a importância do consumo de vegetais 

pelos grupos sambaquieiros, e por outro se procurava determinar unidades 

sociológicas e suas relações internas e externas, mas para tanto se fazia 

necessário expandir as pesquisas para além dos sítios encontrados na costa 

fluminense. Dessa necessidade nasceu a associação com os pesquisadores do 

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo que 

iniciavam os trabalhos de investigação na região de Laguna, Santa Catarina, 

contando com a participação de pesquisadores da Universidade do Arizona e 

apoio do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN (Gaspar 

et al. 2004). 

Nesse contexto é que se iniciaram as pesquisas nos sambaquis do litoral 

sul de Santa Catarina, inicialmente apoiadas pelo IPHAN-SC e depois pela 

Fundação e Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo com os projetos: 

• Padrão de Assentamento e formação de sambaquis: Arqueologia e 
preservação em Santa Catarina. (FAPESP 1997/03831-6) 

• Padrões de Assentamento e Formação de Sambaquis em Santa Catarina. 
(FAPESP 1998/08114-3) 

• Processos formativos nos sambaquis do Camacho, SC: padrões funerários 
e atividades cotidianas. (FAPESP 2003/02059-0) 

 

Estes projetos se propunham desde o início a estudar os processos de 

formação do registro arqueológico dos sambaquis juntamente com o padrão de 

assentamento das sociedades sambaquieiras. Após algumas visitas da equipe 

à área entre os municípios de Laguna, Jaguaruna, Tubarão e Treze de Maio no 

Estado de Santa Catarina, os sítios na região de Jabuticabeira (Jaguaruna) 

foram selecionados para as investigações acerca do processo formativo dos 

grandes sambaquis. Em especial o sítio Jabuticabeira II, pois o mesmo 

apresentava grandes perfis expostos pelas atividades mineradoras no passado. 

Resultando em proposta de estudo dos processos de formação dos 

grandes concheiros e distribuição regional. Assim se dá o início das pesquisas 
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em Santa Catarina. Foram diversos os trabalhos que resultaram destes dois 

fronts: Klökler focou nas análises de sedimentos relacionadas aos processos 

formativos dos sambaquis da área (2001) e também nos aspectos dos rituais 

funerários presentes nos grandes sambaquis (2008); Nishida (2007) explorou 

os processos formativos das camadas mais superficiais que recobrem o 

Jabuticabeira II; Já Kneip (2004) explorando aspectos geomorfológicos e 

variações do nível do mar, além de esforços prospectivos, propôs um modelo 

de ocupação para a área que relaciona os sítios à presença da paleolagoa. 

Nesse momento, após os primeiros trabalhos no Jabuticabeira II os 

grandes sambaquis passam a ser considerados como sítios de funerários e 

não mais como moradia. Essa percepção veio de encontro ao trabalho de 

doutoramento de Plens (2007), que se deu em um interstício das pesquisas no 

litoral sul de Santa Catarina, onde os processos formativos do sambaqui fluvial 

Moraes, localizado no Vale do Ribeira de Iguape, São Paulo, também 

demonstravam que a construção do sítio estava relacionada aos rituais 

funerários e de que alguma forma (no caso através do registro 

zooarqueológico) o ambiente circundante ao sítio estava representado nas 

suas camadas. O que demonstra, entre outras coisas, a amplitude do modelo 

elaborado no Jabuticabeira II. 

1.2 – O Projeto Sambaquis e Paisagem 

Em 2004, o projeto temático “Sambaquis e paisagem: modelando a inter-

relação entre processos formativos culturais e naturais no litoral sul de Santa 

Catarina” (FAPESP 04/11038-0) reuniu os Professores Paulo DeBlasis 

(MAE/USP) Jorge Luís Porsani  (IAG/USP), e Paulo César Fonseca Giannini 

(IGC/USP) em uma abordagem arqueológica e geológica, apoiadas pela 

geofísica, para a investigação dos processos culturais e naturais que 

conformaram, em caráter regional, a paisagem costeira do litoral sul de Santa 

Catarina. 

1.2.1 – Trabalhos Geológicos 

Diversos aspectos foram explorados no front geológico, sendo os mais 

importantes para a nossa atual investigação os trabalhos de Amaral (2008) que 
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estudou a evolução da sedimentação lagunar, abordando parcialmente a área 

da Figueirinha, mas que incluem também análises sedimentares internas ao 

sambaqui (Menezes 2009); estudos cronológicos e sedimentológicos da 

planícies costeiras (Tanaka 2010) e evolução da retrobarreira (Fornari 2010). 

1.2.2 – Trabalhos Arqueológicos 

No front arqueológico as investigações incluíram as complexas estratigrafias do 

Jabuticabeira II (Simões 2007); cálculos dentários e sua implicação no 

consumo de vegetais (Boyadjian 2007); uma importante análise 

geoarqueológica da camada preta que recobre o Jabuticabeira II (Villagrán 

2008); os processos formativos dos pequenos sambaquis (Peixoto 2008); 

aspectos antracológicos do Jabuticabeira II (Bianchini 2008); análises 

zooarqueológicas do Jabuticabeira I (Ferraz 2010); prospecções em busca de 

um padrão de assentamento regional (Assunção 2010); análise da indústria 

lítica sambaquieira (Belem 2012). 

1.2.3 – Trabalhos Geofísicos 

Nosso contato direto com os trabalhos de geofísica se deu no âmbito do 

doutoramento de Selma Isabel Rodrigues (2009), mais especificamente nos 

trabalhos no sítio Jabuticabeira II. Nesse trabalho, ao integrar o sensoriamento 

com o GPR, aos dados de EM e à realização de sondagens geológicas, 

Rodrigues foi capaz de determinar os limites do sambaqui e os sistemas 

deposicionais que o embasavam, demonstrando que o Jabuticabeira II se 

estende de uma paleoduna por sobre o fundo da paleolaguna. 

Foi no entorno do Jabuticabeira II, que uma camada conchífera, 

profunda e inesperada, surgiu na escavação para recuperação de alguns alvos 

imageados durante esse trabalho. Grande parte da pesquisa que aqui se 

apresenta teve início no dia dessa escavação. Por um lado pudemos antever a 

dificuldade em se recuperar um ponto sobre a superfície, que fora imageado 

em uma campanha e escavado em outra, dessa dificuldade que nasceu a 

integração com o GNSS-RTK que aqui apresentamos. Por outro lado, a 

camada profunda no entorno do sítio acenava com a possibilidade das 

estruturas peri-sambaquieiras estarem soterradas. Sendo da união dessas 
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duas percepções com o sucesso no mapeamento e diagnóstico dos sistemas 

deposicionais que a ideia central desta pesquisa se deu. 

1.3 – Contexto deste Projeto  

Todos os trabalhos realizados anteriormente, tanto no âmbito do projeto 

Sambaquis e Paisagem como antes, procuraram remontar um cenário amplo, 

em uma área de intensa dinâmica sedimentar, quando no passado o nível mais 

alto do mar formava uma área de baía, emoldurada pelo início da serra ao 

fundo e pontuada de pequenas ilhas formadas por afloramentos rochosos. Na 

medida em que o nível do mar retrocede uma série de processos sedimentares 

passam a concorrer na construção de um cenário que varia de ilhotas formadas 

por afloramentos cristalinos em meio a uma baía de mar aberto, até lagoas 

muito produtivas de água salobra que foram colmatadas e dulcificadas ao longo 

do tempo. Tendo a ocupação humana se espalhado pela região na medida em 

que essas paisagens vão se transformando e novos espaços se tornam 

disponíveis para ocupação. 

O estudo aprofundado do processo formativo do Jabuticabeira II,  por um 

lado, revelou ser o sítio um monumento funerário que reflete padrões culturais 

de uma sociedade mais complexa e sedentária do que tinha se imaginado 

anteriormente, e cujas mudanças no padrão deposicional podem ser vistas por 

volta de 2.000 anos AP e representam mudanças culturais da sociedade 

sambaquieira; e por outro demonstrou que o sambaqui era o resultado final de 

uma série de atividades que se iniciavam em outros lugares. 

Já os estudos de caráter regional, demonstraram que os sambaquis se 

distribuíam e se articulavam no entorno da paleolaguna que se formara com a 

queda no nível do mar, e não com a linha de costa propriamente dita. 

Nossa jornada específica nessa pesquisa começou ao fim dos esforços 

prospectivos de Assunção, quando visitávamos os sítios mais periféricos da 

área para nos certificarmos da existência de alguns sítios que ainda não tinham 

sido amostrados para datação. Assim nos dirigimos2 aos sítios da Figueirinha, 

mas ao chegarmos lá não encontramos conchas no Figueirinha II. Ao invés 

                                                             
2
 Fui acompanhado de Danilo Assunção e Rafael Brandi. 
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disso encontramos no entorno NE do sítio um piso de grânulos que continha 

uma plataforma de conchas e alguns artefatos em superfície. Os artefatos eram 

poucos e muito esparsos sobre uma área relativamente grande. Assunção  

havia notado ocorrência parecida de materiais nas regiões da Carniça, Lagoa 

dos Bixos e Garopaba do Sul e, muito embora a natureza dessas deposições 

não fossem claras, ele as cadastrou como sítios arqueológicos (Assunção 

2010). 

 

Figura 1 - Primeira visita ao Figueirinha II e um núcleo de quartzito e um pequeno raspador encontrados em 
superfície. 

Passada essa nossa primeira visita, dei prosseguimento à coleta de 

amostras dos sítios que ainda não haviam sido contemplados nos estudos 

cronológicos anteriores, contando com a ajuda de uma empresa que realizou 

algumas perfurações nos grandes sambaquis costeiros. Foi durante este 

trabalho que, em conversa com os moradores de Jaguaruna, fui alertado de 

que havia um sambaqui soterrado pelas dunas próximo à praia do Arroio 

Corrente. Fomos até a área, mas não encontramos o sítio, quando procuramos 

o morador novamente ele nos levou até o que ele chamava Sambaqui da Eliza, 

e que cadastramos como Arroio Corrente VI. 
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Figura 2 - Sambaqui da Eliza, primeira visita. 

O sítio se apresentava como um piso de conchas em meio às dunas e 

muito próximo da mancha urbana do Balneário do Arroio Corrente, os 

moradores afirmavam que aquele piso de conchas era o topo de um sambaqui 

que fora soterrado pelas dunas. Aproveitamos a oportunidade para coletar uma 

amostra através de um poço-teste. O pacote conchífero não era muito 

profundo, se estendia até os 80 cm de profundidade, e era composto por 

Lucina sp. imiscuídas a um sedimento arenoso escuro. Além disso, um grande 

número de fragmentos de rocha básica bem avermelhada ocorria em 

superfície, sendo tão comuns na região que teriam dado origem ao nome da 

praia, naquele ponto chamada de Cascata Vermelha, segundo moradores. 

Retornamos à Figueirinha e, após a realização de um poço-teste para coleta de 

amostra, percebemos que a plataforma no entorno do Figueirinha II era 

constituída de anomalocardia sp. sem ocorrência de outro materiais durante a 

escavação do poço, que logo atingiu o lençol freático aos 90 cm de 

profundidade, sendo que o material ainda ocorria para baixo do nível d’água. 

Nesse momento percebemos que, apesar de se parecerem em 

superfície, quando examinados mais de perto os sítios eram bem diferentes 

entre si.  
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Figura 3 - Plataforma de conchas  em primeiro plano com Figueirinha II ao fundo (esq.) e Smabaqui da Eliza (dir.) 

Nos mês seguinte, aproveitamos um último trabalho de campo no âmbito 

do Projeto Sambaquis e Paisagem, para retornar3 à área do Arroio Corrente e 

da Figueirinha, agora munidos do radar de penetração de solo para testarmos 

as condições de desempenho do equipamento nos contextos das plataformas 

de conchas. 

 
Figura 4 - Interpolação dos pontos extremos imageados em subsuperfície nos diferentes perfis do sambaqui da 
Eliza, (esq) e localização do sambaqui da Eliza. Imagens de satélite Google Earth, Outubro/2010 (dir.) 

Após uma aquisição radial por sobre o Sambaqui da Eliza fomos 

capazes de imagear a camada conchífera e ter uma ideia do comportamento 

do sítio em subsuperfície ainda em campo. Já a plataforma da Figueirinha 

apresentava um comportamento mais complexo, cuja compreensão não nos 

permitiu seguir a estrutura em subsuperfície, mas era certo de que ela se 

prolongava para dentro da duna. 

Durante estes trabalhos, notamos também que as ocorrências dessas 

estruturas, não obstante suas diferenças componenciais e geométricas já 

notadas, pareciam estar associadas à presença das dunas ativas. Mesmo 
                                                             
3
 Nessa visita fui acompanhado de Rafael Guedes Milheira e Selma Isabel Rodrigues. 
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porque as dunas parecem ser o único elemento capaz de barrar o 

desenvolvimento imobiliário na região da orla, e sítios pequenos como o Eliza 

seriam facilmente removidos para dar lugar aos loteamentos. Curioso notar que 

entre a aprovação do projeto FAPESP e a aquisição do equipamento, quase 

dois anos se passaram, e quando voltamos à área do Sambaqui da Eliza, o 

mesmo estava livre da maior parte das dunas e podíamos ver o sambaqui 

como um todo. Este apesar de pequeno era um sambaqui propriamente dito e 

esta percepção iria guiar nossos trabalhos de sensoriamento no entorno do 

Figueirinha II até a execução das intervenções. 

Assim, chegamos ao contexto do trabalho que aqui se apresenta e que 

surgiu como corolário das pesquisas anteriores. Por um lado, abandonamos 

conscientemente os grandes e os pequenos sambaquis, levando a pesquisa 

para fora dos mounds propriamente ditos, certos de que elementos peri-

sambaquieiros seriam encontrados e nos forneceriam elementos para uma 

compreensão mais ampla acerca dos processos de formação do registro 

arqueológico sambaquieiro, como os modelos previam. Por outro lado, nos 

propusemos a desenvolver técnicas de abordagem sistemática de uso do radar 

de penetração de solo que visavam superar as dificuldades, interpretativas e 

práticas, surgidas nos trabalhos anteriores. 
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Capítulo II 
 

2 – Pressupostos teóricos e objetivos 

As pesquisas anteriores acerca do processo de formação do registro 

sambaquieiro demonstraram paulatinamente que os grandes concheiros são, 

na verdade, o resultado de uma série de atividades que aconteciam em outros 

lugares e que estes sítios tinham finalidade funerária e não habitacional, como 

se acreditava anteriormente. 

Após a construção desse modelo de formação a questão que se segue 

naturalmente é: se os sambaquieiros não habitavam o topo dos sambaquis, 

onde se encontram suas áreas de habitação? Além disso, se eles são 

formados por materiais transportados de outros lugares, que lugares são 

esses? E quais atividades neles se deram? 

A isto se somam os trabalhos de Rodrigues (2010) que, no entorno do 

sítio Jabuticabeira II, demonstrou ser o GPR capaz de registrar as diferentes 

camadas geológicas e arqueológicas que compõem a periferia do sítio e seus 

diferentes embasamentos. 

Assim nos propusemos como objetivo principal desta pesquisa utilizar o 

radar de penetração de solo como técnica de sensoriamento remoto para 

prospectar o entorno dos grandes sambaquis da Figueirinha, Jaguaruna-SC, 

através do imageamento dos diferentes sistemas deposicionais que ali 

existissem de maneira a identificarmos dentre eles processos naturais e 

culturais; documentando os levantamentos com o sistema GNSS-RTK, cuja 

integração com os dados de geofísica permitiriam transformar o imageamento 

em mapeamento georreferenciado; tendo por base esses mapeamentos 

delimitaríamos as áreas de interesse para a realização de intervenções 

arqueológicas; reportando, por fim, a distribuição espacial e cronológica destas 

prováveis estruturas peri-sambaquieiras, descrevendo seus materiais 

constituintes. 
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Para tanto se fez necessário apresentar projeto de pesquisa para a 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo4 para que 

pudéssemos adquirir os equipamentos e softwares utilizados nessa pesquisa 

com o intuito de aplicar sistematicamente a prospecção geofísica por GPR, que 

por sua vez demandou grande esforço de capacitação técnica na operação dos 

equipamentos e posterior processamento dos dados, gerando um método de 

prospecção não-interventivo apto a ser aplicado em qualquer contexto 

arqueológico onde existam condições de arraste das antenas e captação dos 

sinais de satélite. 

3 – Introdução ao Método 

Antes de entrarmos nas questões do georadar propriamente ditas, 

cabem algumas observações tanto de cunho lexical, e de seus 

desdobramentos semânticos, como de cunho semântico, e seus 

desdobramentos lexicais, ambas compreendidas aqui no seu sentido mais 

amplo, que é dos conceitos e ideias representadas no âmbito do discurso. 

Dessa forma, os termos GPR, Georadar, Radar de penetração de solo 

ou, simplesmente, radar são usados como sinônimos. Assim como, time slice, 

slice e mapas de amplitude em função do tempo; e também perfis de reflexão, 

perfis GPR e radargramas. 

Assim, devemos ter em mente que o sensoriamento remoto como 

técnica e disciplina surgiu com os primeiros voos, e desenvolveu-se na esteira 

das grandes guerras europeias e depois na Guerra Fria. Mais tarde tais 

sensores viriam a integrar os satélites, aumentando o escopo e abrangência do 

método e suas aplicações, e consequentemente, sua popularidade. Tal 

desenvolvimento acabou por associar o método aos sensores 

aerotransportados, muito embora qualquer método capaz de analisar um 

fenômeno ou objeto a uma dada distância possa ser considerado como 

sensoriamento remoto (Wiseman e El-Baz 2007). 

                                                             
4
 Aprovado com o número 12/02678-1 e intitulado “Complexos Arqueológicos da Costa Sul-Catarinense: 

Investigações do entorno de sambaquis litorâneos de Santa Catarina com base em métodos geofísicos e 

geológicos de investigação” 
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Uma das aplicações possíveis do sensoriamento remoto é o 

imageamento, definido como “a mensuração da distribuição espacial de 

alguma propriedade física de um objeto através do uso de um instrumento” 

(Bahaa 2011). Definido assim, de maneira tão abrangente, o imageamento se 

aplica a um grande número de aplicações em escalas que variam do átomo até 

as galáxias, mas que compartilham alguns fundamentos e métodos (ibid) que, 

apesar de serem fundamentais aos sistemas de imageamento, são geralmente 

preteridos no cotidiano da construção das imagens. 

Outro elemento importante nos nossos levantamentos é a 

georreferência, ou seja, nossa capacidade de atribuir um controle à 

distribuição espacial de algum elemento definido em termos de altitude, 

longitude e altura sobre a superfície da Terra, ou melhor, dos sistemas de 

coordenadas que a representam. Após esse processo teremos de fato 

realizado o mapeamento, uma vez que nossa imagem passa a ser um mapa, 

no pleno sentido do termo. O sistema de navegação global por satélite (GNSS) 

funcionando em modo cinemático de tempo real (RTK) é o único método de 

posicionamento que nos permite não apenas registrar os dados em campo com 

precisão milimétrica, mas navegar sobre esses registros com a mesma 

precisão. 

Hoje em dia5 a definição de sensoriamento remoto, especialmente 

dentro da comunidade arqueológica, inclui qualquer método não-destrutivo que 

permita visualizar em alguma medida evidências sob, ou sobre, a superfície da 

Terra sem impactos à estratigrafia, às deposições, ou ao registro arqueológico 

em geral. Nessa definição, também abrangente, podemos incluir então os 

métodos de geofísica rasa. 

Assim, podemos ver o radar de penetração de solo como uma forma de 

sensoriamento remoto capaz de imagear a subsuperfície em busca de 

evidências geológicas e arqueológicas que estendem nosso conhecimento dos 

elementos observáveis em superfície para à subsuperfície, ao mesmo tempo 

em que enriquecem nosso olhar ao incorporar às nossas observações os 

                                                             
5
 Conforme palestra do Dr. Maurizio Forte na abertura da 5th International Conference on Remote 

Sensing in Archaeology - The Age of Sensing - 13 a 15 de Outubro de 2014 - Duke University - 

Durham/NC. 
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elementos presentes nos contextos soterrados, muito embora as 

particularidades envolvidas nesse processo necessitem de toda uma maiêutica 

para gerarem resultados inteligíveis. 

Este processo que leva à inteligibilidade talvez seja o motivo pelo qual o 

GPR, embora seja o mais conhecido dos métodos de geofísica rasa junto à 

comunidade arqueológica quando se fala em geofísica aplicada à arqueologia, 

tem também a fama de ser um dos mais complexos métodos disponíveis aos 

pesquisadores (Johnson 2006; Conyers 2004).  

3.1 - O Espectro Eletromagnético 

O primeiro passo para tornar o processo mais acessível é compreender 

o que a Física denomina espectro eletromagnético. Tal denominação é o 

resultado do esforço de síntese, sempre presente na Física, nos estudos das 

propriedades da luz, da eletricidade e do magnetismo, resultando naquilo que 

Feynman (1963) considera o momento mais dramático do desenvolvimento da 

disciplina no século XIX, quando o escocês James Clerk Maxwell, na década 

de 1860, combinou as leis do magnetismo e da eletricidade com as leis de 

comportamento da luz, revelando parcialmente as propriedades desta. Após as 

sínteses, determinou-se que a “luz que nós vemos, é somente uma pequena 

parte de um vasto espectro do mesmo tipo de coisa, sendo estas várias partes 

deste espectro distintas pela mensuração de diferentes valores de uma certa 

grandeza também variável. Podendo tal grandeza ser denominada 

comprimento de onda.”(ibid V.1.Cap. 26) 6 

Em outras palavras, a diferença entre os diversos tipos de ondas 

eletromagnéticas que conhecemos é o tamanho físico da onda que se propaga 

por um meio, ou seu comprimento de onda (λ). Quando propagada no vácuo a 

energia eletromagnética o faz à chamada “velocidade da luz” (c), nada mais 

justo visto que a luz é parte do espectro eletromagnético.  

                                                             
6
 Tradução e grifo meus. 
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Figura 5 - Gráfico ilustrativo do espectro eletromagnético, com indicação do comprimento de onda no vácuo.  

Uma onda, que é uma perturbação ou oscilação de alguma grandeza 

física que se propaga por um meio, pode acontecer de forma isolada ou 

periódica. Quando compreendidas em termos de um movimento harmônico 

simples, as ondas periódicas – que apresentam padrões produzidos de forma 

repetida pela fonte – possuem ciclo, amplitude, período e frequência.  

 

Figura 6- Ciclo da onda no espaço (esq.) e no tempo (dir.) com os ciclos dentro da área sombreada. 
(Adaptado de Cutnell e Johnson, 2006:492) 

O ciclo de uma onda acontece quando a mesma repete sua forma. 

Quando a observação deste fenômeno é feita no espaço, o ciclo é o 

comprimento da onda, quando é feita ao longo do tempo, o ciclo corresponde 

ao período da onda. Em ambos os casos a amplitude é o afastamento máximo 

entre a crista da onda e sua posição não perturbada, ou entre esta posição e a 

máxima variação encontrada no ponto mais baixo do padrão de onda (Cutnell e 

Johnson 2006). 

Dessa forma, uma onda eletromagnética por ser uma onda periódica, 

apresenta frequência (f) e comprimento (λ), ambas características ligadas a sua 

velocidade de propagação (v), cuja relação se expressa na equação v = f λ. 

Nesse sentido, a velocidade de propagação da onda é determinante na 
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categorização de sua frequência e comprimento. A velocidade de propagação 

de ondas eletromagnéticas no vácuo é muito próxima da velocidade alcançada 

no ar, de forma que se utiliza a velocidade da luz no vácuo (c) para proceder 

com a categorização das ondas, assim “a classificação das ondas 

eletromagnéticas de acordo com sua frequência é o que se chama de espectro 

eletromagnético” (Orear 1961) 

3.2 - Enxergando o mundo em outra frequência 

O Sol é a principal fonte de radiação eletromagnética que atinge a Terra, 

e seu comportamento como emissor de radiação se aproxima de um modelo 

ideal que os físicos chamam corpo negro. 

Um corpo negro é um experimento que envolve um objeto capaz de 

absorver toda a radiação que nele incide. Quando em equilíbrio termodinâmico, 

tal corpo se tornaria um emissor ideal de radiação, e o espectro de tal radiação 

seria determinado somente por sua temperatura, obedecendo à chamada Lei 

de Planck. 

Grosso modo, a lei de Planck descreve a radiação eletromagnética em 

função da temperatura e vice-versa. Assim é possível determinar a temperatura 

de um corpo através da mensuração de sua radiação, ou depreender seu 

espectro de radiação com base na sua temperatura. 

Quando se aplica à Lei de Planck a temperatura do Sol obtemos um 

espectro de radiação que perpassa todos os comprimentos possíveis de onda 

dentro do espectro eletromagnético, mas com um determinado pico, dada sua 

temperatura de 5750º. 



28 

 

 

Figura 7 - Radiação solar comparada à radiação de um Corpo Negro antes de entrar na atmosfera terrestre. 
Adaptado de Notes on Greenhouse Effect, Indiana University 7 
 

Acontece que a atmosfera da Terra não permite que toda essa radiação 

chegue à superfície, pois os gases presentes nela absorvem ou refletem a 

maior parte dos comprimentos de onda que a atingem, o que se chama 

opacidade da atmosfera. 

 
Figura 8 - Opacidade da atmosfera e penetração do espectro eletromagnético.                                                             
Adaptado de European Southern Observatory - www.eso.org ( acessado em 02/11/2014) 

                                                             
7
 http://homepages.ius.edu/kforinas/ClassRefs/Climate/greenhouseeffect.htm [Acessado em Out/2014] 
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Dessa forma, somente o pico de produção solar, compreendido entre 

400 e 800 nanômetros, e suas bandas próximas, além de alguma radiação na 

faixa do rádio e micro-ondas, chegam a tocar a superfície da Terra. Como 

consequência disso a vida se desenvolveu no planeta especializando-se em 

lidar com essa faixa de frequência disponível em abundância, seja através do 

processo de fotossíntese no reino vegetal, seja desenvolvendo órgãos 

dedicados a esta radiação no reino animal. Dessa forma, grande parte dos 

animais possuem olhos adaptados a captar esta radiação e, portanto, 

denominamos essa parte do espectro como Luz Visível e, mais do que isso, 

milhões de anos de processos evolutivos tornaram natural a compreensão dos 

objetos e cenários representados nessa banda. Em outras palavras, a 

compreensão de uma imagem representando um aspecto do mundo na Luz 

Visível nos vem naturalmente.  

Agora, por conta da opacidade da atmosfera, é que temos de colocar 

sensores para fora dela se quisermos captar diferentes comprimentos de onda 

que viajam em direção à Terra, e depois temos de “traduzir” estes 

comprimentos de onda na faixa do visível para formar uma imagem que nos 

seja inteligível. Por exemplo, a agência Espacial Norte-Americana fez um 

mapeamento8 da nossa galáxia, a Via Láctea, baseado em diversos sensores, 

implantados tanto na superfície da Terra quanto em sua órbita, capazes de 

detectar diferentes frequências do espectro eletromagnético de maneira a nos 

dar um panorama geral do disco da galáxia.  

 

Figura 9 - Via Láctea imageada em diferentes comprimentos de onda. 
Adaptado de http://mwmw.gsfc.nasa.gov/ [acessado em setembro de 2014] 

                                                             
8
  Disponível em http://mwmw.gsfc.nasa.gov/ [acessado em setembro de 2014] 
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O resultado disso foi transformado em imagens e podemos perceber 

como as imagens baseadas em outros comprimentos além do visível são de 

difícil compreensão, mas trazem informações que por sua vez não 

transparecem na banda do visível. 

Para entendermos o processo de construção dessas imagens vamos 

abordar um método mais simples de geofísica rasa que é a magnetometria, 

muito utilizada na arqueologia por duas razões. Em primeiro lugar, a aquisição 

dos dados é mais simples, e em segundo os resultados são realmente 

impressionantes para determinados contextos arqueológicos, dadas as 

condições favoráveis para tanto. 

3.3 - Magnetometria e a construção de imagens 

De maneira geral, os métodos geofísicos se dividem em dois grandes 

grupos: os indutivos e os potenciais. A diferença entre eles é que nos métodos 

indutivos cria-se algum tipo de energia que interage com o meio a ser 

estudado, e nos métodos potenciais se faz a leitura de variações que ocorrem 

naturalmente. Cabe lembrar que o fato de os métodos indutivos se valerem 

dessa manipulação energética é o que os torna mais versáteis, mas também 

mais complexos. 

Quando estamos interessados em explorar as propriedades magnéticas 

dos materiais em uma determinada área, temos geralmente duas opções de 

método, um indutivo e um potencial. Na arqueologia convencionou-se chamar o 

indutivo de EM, enquanto o potencial se chama MAG. Vamos abordar 

rapidamente este último com base em um equipamento chamado gradiometro 

(fluxgate gradiometer). 

O modelo ao qual tivemos acesso, o Bartington 601, possui dois 

sensores (sendo assim capaz de realizar duas linhas de levantamento por vez) 

que são carregados pelo operador próximos ao terreno a uma velocidade 

constante. Esse instrumento tem algumas configurações possíveis que o 

operador deve ajustar antes de iniciar os trabalhos e todas elas dizem respeito 

a um conceito que está por trás de todos os levantamentos geofísicos, que é a 
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discretização. Discretizar é representar algo contínuo de forma discreta, ou 

seja, constituído por unidades distintas. 

 

Figura 10 - Bartington 601 e seus componentes principais e configuração de Grid mais comum.  

O sistema tem capacidade de fazer grids, ou malhas, que cobrem áreas 

de 5x5, 10x10, 20x20, 30x30 e 40x40 metros, sendo necessário decidir qual o 

tamanho do grid a ser utilizado, para então discretizar a área ser estudada em 

um mosaico composto por quadrados do tamanho selecionado. O grid mais 

comum é o de 20 x 20 metros, pois apresenta a melhor relação de controle 

espacial, uma vez que é difícil manter o controle de linhas muito longas sem 

variar a velocidade. 

A amostragem (scan) é o número de mensurações que os sensores 

fazem dentro de 01 metro linear e, nesse sistema, varia de 01 a 08 

mensurações por metro. Assim, voltamos a discretizar ao compartimentarmos a 

amostragem do gradiente magnético do solo em um determinado número de 

pontos ao longo de uma linha. Geralmente se utilizam 08 medidas por metro 

com esse tipo de grid, mesmo porque o grid de 40x40 limita o número de 

medidas a 04 por metro. Decidido o número de mensurações/metro o operador 

regula então a velocidade das mensurações. O sistema emite um bip após 

terminadas as mensurações dentro de um metro, se utilizarmos uma 

amostragem de 08 por metro a cada oito medidas é emitido um sinal sonoro e 



32 

 

uma nova série de medias continua automaticamente. Através de um 

potenciômetro é possível regular o espaço de tempo entre as medidas com a 

velocidade do operador de modo que o equipamento emita um bip toda vez 

que o operador passar pelas marcas de um metro nas linhas que delimitam o 

grid. É preciso uma boa noção de ritmo, para acertar a passada com os bips do 

sistema, mas esse tipo de gatilho das mensurações faz com que uma equipe 

bem treinada consiga executar dezenas de grids em um dia de trabalho, 

tornando esse método um dos mais rápidos disponíveis hoje. 

É necessário também definir a escala das medidas. O Bartington 601 é 

capaz de operar no modo de 0,1 nanoTesla (nT) e 0,01 nT. Em áreas com 

baixas variações utiliza-se a escala mais apurada e nos contextos de grandes 

variações se utiliza a escala menos apurada. 

O ultimo parâmetro de discretização é o espaçamento entre as linhas, 

geralmente de 0,5 metro, sendo que o sistema suporta entre 0,25 e 01 metro 

por linha. Do ponto de vista do imageamento, o mais correto seria utilizarmos 

um espaçamento de 0,25 m, pois assim teríamos uma matriz de 160 x 80 e, 

portanto, uma melhor distribuição dos dados, mas um grid tão apertado dificulta 

o controle espacial. Uma vez que o sensor não toca o chão, o operador tem 

que mantê-lo a uma distância fixa do solo e, movendo-se a uma velocidade 

constante é difícil não desviar da linha e ter de começar tudo de novo. Assim, 

ficamos com uma matriz composta de 6400 pontos distribuídos em um 

quadrado de 160x40. E os valores da indução eletromagnética, medidos em 

nanoTeslas, ocupam cada uma das posições dessa matriz. Para demonstrar 

como transformamos todos estes valores discretizados em uma imagem, 

vamos utilizar como exemplo um conjunto de dados composto por 756 pontos 

divididos em uma matriz de 36x21.  

 

Figura 11 – Matriz com os valores de uma grandeza hipotética na qual foi aplicada uma escala de cinza gerando 
uma imagem. 
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Estes dados medem uma grandeza hipotética discretizada em valores 

que variam entre 0 e 9. Simplesmente atribuímos uma escala de cor a tais 

valores e os mesmos passaram então a formar uma imagem. Aplicamos essa 

escala a cada um dos grids e depois montamos o mosaico para termos uma 

ideia da área como um todo. 

 

Figura 12 - Mosaico completo. 

Uma vez que temos todos os dados discretizados e remontados em 

arquivos digitais, podemos processar esses dados para melhorar sua 

visualização através de diversos algoritmos, já operando no âmbito do 

processamento de sinais digitais, que é por si só toda uma área de pesquisa 

que muito tem avançado ultimamente, mas que ainda hoje é o gargalo no 

sensoriamento remoto aplicado à arqueologia. Os softwares disponíveis 

custam caro e por vezes são muito limitados ou incrivelmente difíceis de 

manipular, quando não as duas coisas, e na maioria das vezes não aproveitam 

os avanços feitos em termos de hardware nos últimos anos. 

Além disso, o processamento dos dados é algo que tem de ser feito com 

muito cuidado e discernimento, pois a manipulação exagerada pode criar 

feições que na realidade não existem ou apagar feições que eram naturalmente 

mais fracas. 
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Um exercício interessante que podemos fazer com a modelagem 

numérica, que é o nome que se dá ao exercício que fizemos com o logotipo da 

universidade, é o de criar um modelo e aplicar diferentes algoritmos a ele para 

termos certeza das consequências de cada um. 

 

Figura 13 - Exemplo de aplicações de diferentes algoritmos ao modelo numérico do logotipo USP. Em A foi 
aplicado o kriging ordinário, em B curvatura mínima (que utilizamos na confecção dos mapas topográficos), e em 
C o inverso da potência das distâncias (que é o método mais utilizado nos time slices por conta da velocidade no 
processamento dos dados). 

 

Cabe lembrar que o modelo numérico do logo da universidade foi 

montado em uma matriz de 188 x 45 pontos, gerando um total de 8460 pontos. 

Por um lado podemos perceber que uma imagem simples como essa ainda 

apresenta limites rudimentares nessa definição, mas por outro seu 

processamento é praticamente instantâneo. O cuidado com o volume de dados 

é uma questão que não devemos deixar de lado quando utilizarmos o GPR, 

pois o sistema é capaz de levantar uma quantidade brutal deles como veremos. 
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4 - O Radar de penetração de solo 

O radar é o irmão mais velho de uma família que até hoje contém três 

tecnologias: o radar, o sonar e o lidar. As duas primeiras na verdade são siglas 

que designam sua capacidade e função e sua aplicação militar. Radio 

Detection And Ranging – detecção e determinação de distância por rádio – 

Sound Navigation And Ranging – navegação e determinação de distância por 

som. Já o Lidar é a soma do termo Light mais Radar. Nascida na Primeira 

Guerra Mundial, a tecnologia do radar foi criada e difundida para detecção de 

aeronaves, muito embora o primeiro uso de algo similar a um radar de 

penetração de solo tivesse acontecido um década antes, quando se tentou 

mensurar a espessura do gelo em uma geleira da Áustria utilizando ondas de 

rádio, mas esse tipo de aplicação ficaria esquecido até os anos de 1950 com a 

corrida espacial. Os americanos construíram e enviaram para a lua um GPR 

propriamente dito no âmbito do Programa Apollo. Mas foi somente nos anos de 

1970 que a tecnologia se difundiu, passando a ser utilizada nos estudos 

geológicos e mais tarde nos estudos arqueológicos (Conyers 2004). Desde 

então a tecnologia veio sendo difundida na medida em que os equipamentos 

vieram se miniaturizando, e depois se digitalizando. Hoje há diversos 

fornecedores de GPR para uso comercial, sendo uma tecnologia muito utilizada 

no ramo do concreto armado. Nessa pesquisa utilizamos um sistema GPR 

construído e comercializado pela empresa americana GSSI, mais 

especificamente o modelo SIR-3000. 

4.1 - Elementos que compõem o equipamento do georadar 

Há diferentes maneiras de montar o sistema de georadar, pois os 

sistemas disponíveis no mercado são na sua maioria modulares, de maneira 

que o interessado possa escolher seus módulos montando assim um sistema 

dedicado a suas necessidades. 

Na sua configuração mais básica é necessário somente a Unidade 

Controladora do GPR, um conjunto de antenas e o cabo de comunicação, mas 

isso faz com que o operador tenha que fazer a aquisição no modo de tempo, 
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mantendo uma velocidade constante, tal como com o gradiômetro que vimos 

anteriormente. 

Na Figueirinha utilizamos, além da unidade controladora e do conjunto 

de antenas, um hodômetro para controlar a distância e permitir a operação do 

equipamento ao longo do espaço ao invés de fazê-lo ao longo do tempo. Este 

equipamento também é conhecido por distanciômetro. Devido ao uso integrado 

do sistema de posicionamento por satélites operando no modo cinemático de 

tempo real (GNSS-RTK) lançamos mão de um registrador de dados (Data 

Logger) para fazer a integração dos dois conjuntos de equipamentos. 

 

Figura 14 - Sistema GPR juntamente com o GNSS-RTK  em ação na Figueirinha com indicação de suas partes . 

Fizemos algumas adaptações ao carrinho para que conseguíssemos 

acomodar todos os instrumentos sobre ele durante os levantamentos. Isso 

conferiu uma maior velocidade aos trabalhos ao permitir que uma só pessoa 

fosse capaz de operar o conjunto todo. 
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Na foto acima podemos ver a base (1) do sistema GNSS-RTK 

estacionado nas proximidades do Figueirinha II, enquanto o sensor que se 

desloca (denominado Rover - 2) foi adaptado em cima de um suporte, que 

contém também o data logger (6). Nesse dia ainda não havíamos 

providenciado a adaptação para a controladora do GNSS-RTK, e a mesma foi 

alocada dentro do compartimento da antena.  Cabe lembrar que a adaptação 

para o rover não manteve o sensor à altura recomendada pelo fabricante (que 

deve ultrapassar a cabeça do operador). Isso se deve a dois motivos. Primeiro 

no campo de dunas não há cobertura vegetal, ou mesmo grandes construções 

que possam bloquear o sinal dos satélites. Em segundo lugar, por conta da 

variação de altura nos terrenos cobertos por dunas, quanto mais alto o sensor 

estivesse, tanto maior seria sua divergência em relação ao centro geométrico 

da antena GPR toda vez que arrastássemos a antena por um plano muito 

inclinado. Dessa forma decidimos sacrificar um pouco do sinal dos satélites, 

bloqueado pelo operador e por parte do equipamento GPR para conseguirmos 

uma posição mais fidedigna no posicionamento do sensor. 

 

Figura 15 - Mesmos componentes montados sobre a antena de 270 MHz (esq.) e 900 MHz (dir.) 

Com algumas outras adaptações, e muita fita adesiva, foi possível 

adaptar todos os elementos sobre as antenas quando não era possível utilizar 

o carrinho. Assim lançamos mão de diferentes hodômetros e montamos os 

elementos em cima deles e da antena, mas o carrinho de fato torna o 

levantamento mais rápido e menos cansativo. 

O sistema dispunha ainda de duas antenas com frequência central de 

270 e 900 MHz, respectivamente. Uma antena de 100 MHz chegou a ser 

utilizada no início dos trabalhos, mas tivemos diversos problemas com ela 
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passados dois dias e tivemos de nos limitar às antenas de maior frequência. 

Cabe lembrar que é comum nos referimos à antena através do valor de sua 

frequência central, quando na verdade trata-se de um conjunto de duas 

antenas, uma receptora (Rx) e uma transmissora (Tx), montadas dentro de 

uma caixa com blindagem em todas as direções, exceto na parte debaixo, de 

maneira que as ondas sejam transmitidas na direção do solo, e suas reflexões 

sejam recebidas na direção oposta, sem que, no entanto recebam 

interferências advindas de outras direções. Existem antenas não blindadas 

que, apesar de receberem mais interferência, permitem outros tipos de 

levantamento como o CMP, por exemplo, mas não as utilizamos nos trabalhos. 

Apesar da blindagem sempre é possível que alguma interferência seja captada, 

pois o rádio do sistema RTK, por exemplo, funciona na faixa de 410 MHz e é 

capaz de interferir nos dados sempre que nos aproximávamos a menos de 10 

metros de onde a base estava estacionada. Isso acontece porque as antenas 

operam em uma faixa de banda que é delimitada por metade de sua frequência 

central de um lado, e pelo dobro dessa mesma frequência por outro. Assim, a 

antena de 270 MHz, por exemplo, opera em uma faixa de banda de 135 a 540 

MHz e é capaz de captar os pacotes de correção da rede RTK transmitidos a 

410 MHz apesar da blindagem da antena. 

4.2 - Funcionamento do sistema de georadar 

Uma vez feitas todas as adaptações no hardware, e já tendo sido feito o 

estabelecimento da base RTK sobre um ponto conhecido, passamos então ao 

ajuste dos parâmetros de aquisição. Contudo, para uma boa compreensão dos 

parâmetros se fazem necessários alguns esclarecimentos sobre o produto final 

que esperamos do radar de penetração de solo, e de como esse produto é 

gerado. 

O primeiro passo é entender como o GPR faz suas discretizações, que 

em muito lembram os parâmetros do gradiômetro, mas cuja aplicação acontece 

de forma muito diversa. 

Ao gerarmos as ondas de rádio na nossa antena transmissora, estamos 

criando uma energia que é direcionada ao solo e por ele se propaga até que 

mude de meio ou se dissipe. Quando muda de meio, essa energia, entre outras 
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coisas, gera reflexões que se propagam na direção oposta, sendo então 

captadas na nossa antena receptora. Ao gerarmos a energia podemos ter um 

bom controle sobre ela e do sistema que detecta suas reflexões. Isso coloca o 

GPR entre os métodos indutivos, ao mesmo tempo em que confere algumas 

particularidades ao método. 

A primeira dessas particularidades é a capacidade que temos de utilizar 

o hodômetro. Quando temos o módulo instalado no sistema podemos operar 

no modo de distância, sendo que há mais dois modos disponíveis, o do tempo 

(que funcionaria como o gradiômetro) e o ponto a ponto, onde construímos os 

levantamentos através de pontos muito espaçados. Esse modo é utilizado 

somente quando não há condições de arraste das antenas e possui uma 

resolução muito baixa. Quando operado no modo de distância o sistema é 

capaz de fazer uma leitura automática toda vez que é deslocado a uma 

distância pré-determinada pelo operador9. Essa é a primeira discretização que 

o GPR faz, vamos chama-la de discretização lateral do espaço, e corresponde 

ao número de mensurações que o sistema fez dentro da distância que a antena 

se deslocou ao longo de uma superfície tal qual medida pelo hodômetro. Dessa 

forma se ajustarmos o sistema para fazer 20 medidas por unidade, ele fará 

uma medida a cada 05 centímetros, por exemplo. 

 

Figura 16 - Desenho esquemático da discretização lateral do espaço. 

                                                             
9
 Cabe lembrar que o sistema SIR-3000 da GSSI opera em unidades de medidas “arbitrárias” que podem 

significar tanto metros como pés. Na tela de inicialização do sistema há uma opção entre o sistema 

métrico Inglês e o Internacional. De modo que, após a inicialização, o sistema permite definir quantas 

leituras devem ser feitas por unidade, e ele entende por unidade o metro se o sistema métrico 

internacional foi o selecionado na tela de inicialização. Caso o sistema inglês tenha sido selecionado 

cada unidade significa um pé. Ao longo de todo o trabalho utilizamos o Sistema Métrico Internacional. 
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Então, no nosso exemplo a cada 05 centímetros, o sistema dispara – 

através da antena Tx – pulsos de ondas de rádio em direção ao solo. Essas 

ondas se propagam pelo solo em uma forma que se aproxima a de um de cone 

até se dissiparem ou mudarem de meio, como já dissemos. Ao mudar de meio 

uma parte dessa energia reflete em direção à superfície – sendo captada pela 

antena Rx – e a outra parte segue sua propagação, isso caso não haja reflexão 

total. 

É nesse momento que se dá a segunda discretização que o sistema 

GPR faz, vamos denomina-la discretização vertical do espaço. Essa 

discretização, apesar de ter por objetivo dividir o espaço, é feita no domínio do 

tempo, mensurado em nanossegundos (ns), e corresponde ao intervalo em que 

a antena Rx irá aguardar pelas reflexões das ondas emitidas pela antena Tx, 

quer elas existam ou não. Cabe lembrar que 01 ns corresponde a 10-9 

segundos, ou seja 0,000000001 segundos. A capacidade de mensurar esse 

período de tempo tão curto e com grande precisão é o coração de qualquer 

sistema de radar (Jol 2009). 

 

Figura 17 - Desenho esquemático da discretização vertical do espaço no sistema GPR. 

Dessa forma, temos constituídos os dois eixos de um plano cartesiano, 

onde o eixo X representa a distância lateral pela qual a antena se deslocou, e o 

eixo Y a distância vertical que se inicia na antena e segue solo adentro. 
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Figura 18 - Desenho esquemático da emissão e reflexão de ondas ao longo do plano cartesiano. 

Assim, ao ter percorrido a distância determinada pelo operador o 

sistema dispara o pulso de radar e registra a distância lateral em que a antena 

se encontra através do hodômetro e mensura todas as reflexões (em termos da 

amplitude registrada na antena Rx) ao longo de um dado intervalo de tempo, a 

chamada janela temporal. Dessa maneira ele vai preenchendo todos os 

espaços do plano cartesiano com os valores de amplitude das reflexões 

registradas. Nesse momento aplicamos uma escala de cor aos valores da 

amplitude de onda, tal qual fizemos com os dados do gradiômetro. 

 

Figura 19 - Desenho esquemático da escala de cor aplicada aos valores de amplitude. 

Por fim, temos o chamado perfil de reflexão, ou perfil GPR, ou ainda 

radargrama. 

Até o momento apresentamos exemplos teóricos baseados em espaços 

lineares e planos. Uma vez que o GPR só mede tempo e amplitude de onda, e 

a ele adaptamos um hodômetro capaz de medir a distância lateral, se faz 

necessário lançarmos mão de um outro sistema que deverá registrar as 

variações na superfície, quando estas estiverem presentes no levantamento. 

Nesses casos utiliza-se um sistema externo, que pode ser uma estação total, 
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ou mesmo um equipamento GPS para fazermos a correção topográfica do 

perfil. 

 

Figura 20 - Perfil GPR após correção topográfica. 

 

 

4.3 - Time Slice ou Gráfico de Amplitude em função do Tempo 

Quando obtemos um determinado número de perfis de reflexão 

(geralmente adquiridos de forma paralela ao longo de um eixo, ou mesmo de 

dois) em uma dada área, podemos então interpolar os dados de cada um dos 

perfis, gerando uma imagem que é conhecida como mapa de amplitude em 

função do tempo ou, simplesmente, time slice. 

 

Figura 21 - Time slice e indicação dos elementos que o compõe. 

Um time slice é a representação das reflexões registradas nos perfis 

GPR (adquiridos em malha) apresentadas em planta, que por sua vez é uma 
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camada (com uma certa espessura) de um cubo, cujas dimensões X, Y e Z (no 

exemplo acima) representam o espaçamento entre os perfis, a discretização 

lateral registrada pelo hodômetro e a discretização vertical representada pela 

janela temporal, respectivamente. Cabe lembrar que X e Y poderiam se inverter 

na composição do cubo, ou também a aquisição poderia ser feita tanto em X 

como em Y, mas o custo/benefício desta última técnica geralmente não 

compensa o dobro do trabalho gasto na aquisição, a não ser em casos muito 

específicos. 

Assim, os dados presentes a uma dada profundidade e registrados nos 

diversos perfis que compõem o grid podem ser visualizados em uma única 

imagem que representaria os eventos de reflexão a uma dada profundidade. 

Essa técnica de visualização pode nos fornecer importantes elementos 

interpretativos, mas deve ser utilizada com cautela, pois é capaz de interpolar 

elementos de diferentes camadas em uma só ou, ao contrário, mostrar 

elementos que pertencem à mesma camada como coisas diversas, pois, tal 

qual a variação topográfica, as interfaces em subsuperfície não se apresentam 

necessariamente de forma paralela ao solo. 

 

 

Figura 22 - Time slices representando os eventos em diferentes profundidades. 
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4.4 - Parâmetros de aquisição 

Tendo visto os principais produtos de um levantamento por GPR e como 

eles são formados, podemos nos dedicar aos parâmetros de aquisição de 

maneira que possamos imaginar o produto final e configurar a aquisição para 

chegarmos a esse produto. 

Constante Dielétrica 

Vimos que a velocidade de propagação da onda eletromagnética é um 

dado importante na Física de ondas e nós precisamos conhecer esse valor 

para que possamos transformar a nossa janela temporal, discretizada em 

tempo (ns) para profundidade (m ou cm), haja vista que o GPR é capaz de 

mensurar somente o tempo e a amplitude das ondas eletromagnéticas a 

distância de um evento registrado em subsuperfície é uma função do tempo 

que se passou entre o envio de uma onda e a recepção de sua reflexão, 

dividido por dois, mais a velocidade de propagação, em outras palavras é o 

tempo de ida e volta da onda (two-way travel time) em função da sua 

velocidade. Para termos uma ideia, a luz, quando transmitida no vácuo, é 

capaz de se deslocar 29,9 centímetros em 01 ns. Assim, um evento que 

estivesse a certa distância da antena e demorasse 04 ns para ir e voltar teria 

percorrido 119,6 cm no espaço na sua viagem de ida e volta. Como estamos 

interessados na distância única deste evento em relação ao nosso conjunto de 

antenas, dividimos esse valor por dois e temos uma distância aproximada de 

59,8 centímetros. 

Acontece que, quando se propaga pelo solo, a energia eletromagnética 

tem sua capacidade de propagação e reflexão afetadas por duas propriedades 

físicas dos materiais: a condutividade elétrica (relacionada diretamente à 

quantidade de água no meio), em maior medida, e a permeabilidade 

magnética, em menor grau.  A permissividade dielétrica relativa, também 

conhecida como constante dielétrica, levando em consideração as 

propriedades elétricas e magnéticas dos materiais soterrados, é uma medida 

da capacidade de um material de receber uma carga de um campo 

eletromagnético e depois transmitir essa energia (Conyers 2004:45). 
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A constante dielétrica é uma medida geral de quão bem a energia do 

radar será transmitida ao solo, levando em consideração a velocidade de 

propagação e sua força, sendo que para a maior parte das aplicações 

arqueológicas a constante dielétrica é considerada como sinônimo da 

velocidade de propagação, pois é muito difícil mensurar, ou mesmo prever, 

todas as variáveis necessárias para o cálculo da permissividade dielétrica 

relativa (Op. cit.). 

Ainda que se conheçam bem os valores da constante dielétrica para 

diferentes materiais, dificilmente a aquisição dos dados será feita em meios 

homogêneos, e esse valor tende a variar conforme a antena se desloca por 

sobre o solo. Há diversas técnicas para modelagem da velocidade de 

propagação da onda que podem ser feitas em campo, mas elas tendem a 

apresentar um erro de ao menos ±10% no melhor dos cenários, e cujo 

resultado muito se aproxima do ajuste de hipérbole que pode ser feito no 

processamento (Cassidy 2009). 

As características dielétricas dos materiais que compõem a Terra foram 

objeto de estudo de inúmeros pesquisadores e resultaram em uma escala que 

varia de 01 a 81, onde 01 é o ar e 81 é a água. Nesse sentido, quanto mais 

água no meio mais devagar é a velocidade de propagação. Outro resultado 

desses estudos é o valor da constante dielétrica de diferentes tipos de solo 

mensurada em laboratório e disponíveis na literatura. De maneira geral, 

obtivemos ótimos resultados na conversão de tempo para profundidade 

utilizando os valores da constante dielétrica disponíveis na literatura (Reynolds 

1997 apud GSSI 2011) durante a aquisição e posterior ajustamento de 

hipérbole no processamento dos dados. 

O traço (scan) 

Quando ajustamos os parâmetros para a discretização lateral, nós 

programamos o sistema para realizar a mensuração das amplitudes do pulso 

de ondas que se propaga pelo solo em função do tempo de ida e volta das 

reflexões a uma dada distância medida pelo hodômetro. Acontece que o pulso 

se propaga com grande velocidade, de maneira que o sistema não é capaz de 

registrar todas as reflexões de um só pulso de uma vez. Assim, a mensuração 
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é feita através de amostragem incremental, onde um determinado número de 

amostras, registradas ao longo do tempo, cria um traço de reflexão composto 

pelas amplitudes registradas em momentos diferentes e que representam o 

comportamento de um único pulso que se propaga pelo solo. O número de 

amostras necessárias para se compor um traço deve variar de acordo com a 

janela temporal definida pelo usuário. Geralmente, são necessárias ao menos 

512 amostras em um único ponto da superfície para se reconstruir o pulso de 

ondas com uma definição suficiente para registrar todos os detalhes desse 

pulso. O sistema que utilizamos permite ao usuário definir essa taxa de 

amostragem em 256, 512, 1024, 2048, 4096 e 8192 amostras. 

 

Figura 23 - Exemplo do traço reconstituído e os diferentes valores transformados. 
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Dessa forma, se ajustarmos o sistema para fazer “uma” mensuração por 

centímetro, por exemplo, utilizando uma taxa de amostragem de 512, isso 

significa que o sistema irá disparar 512 pulsos de onda (pois é necessário um 

pulso para cada medida) e fazer a mensuração das amplitudes de reflexão ao 

longo do tempo estipulado na janela temporal a cada centímetro. Se 

imaginarmos um perfil GPR de 20 metros de extensão, sendo adquirido com a 

antena de 270MHz, utilizando uma janela temporal de 75 ns e amostragem de 

512 (ambos valores recomendados pelo fabricante), isso resultaria em 

1.024.000 medidas por perfil se estivermos adquirindo um traço por centímetro. 

Se compararmos essa taxa de amostragem com a do gradiômetro, que nesse 

caso seria de 160 amostras, podemos ter uma ideia da capacidade brutal do 

levantamento de dados que o GPR é capaz de fazer. A consequência disso é 

um maior tempo no processamento de dados, que pode chegar até a 

impossibilidade de conseguirmos visualizar todos eles em um time slice. 

Nesse sentido, é importante mantermos os levantamentos dentro de 

uma quantidade de dados cujo processamento e visualização sejam 

exequíveis. Poucas situações são tão frustrantes quanto receber uma 

mensagem de que não há mais memória disponível no sistema bem no meio 

do levantamento, ou mesmo ser impossibilitado de ver o resultado de um grid 

que levou dias para ser adquirido porque a placa de vídeo do computador não 

tem capacidade suficiente para lidar com os dados. Então é preciso manter o 

volume de dados o mais baixo possível sem perder qualidade no levantamento 

e para tanto nunca devemos sub amostrar o traço, pois ele é a peça 

fundamental na construção dos perfis de reflexão, é preferível ter uma super 

amostragem do traço e um menor número de traços por perfil do que o inverso. 

A janela temporal 

A janela temporal é a discretização vertical do espaço por sob o conjunto 

de antenas, mensurada ao longo do tempo. Ela é convertida automaticamente 

em distância pelo sistema com base no valor da constante dielétrica informada 

como parâmetro. Do ponto de vista prático, ela é o tempo que a antena 

receptora deverá aguardar pelas reflexões vindas da subsuperfície. 
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Assim, se o operador ajustar o sistema para aguardar as reflexões por 

100 ns e tiver informado a constante dielétrica como sendo de 8, a tela do 

sistema irá mostrar que a profundidade do levantamento é de até 5,3 metros, 

isso se imaginarmos que a constante não varie verticalmente. 

Embora o operador tenha a possibilidade de programar o sistema com 

uma janela temporal de até 8000 ns o sistema provavelmente não irá receber 

nenhuma reflexão do sinal, dada a atenuação do mesmo no solo. Cabe ao 

operador analisar a janela temporal necessária para o imageamento dos 

substratos relevantes e ter certeza de que há penetração do sinal dentro do 

tempo programado. 

Apesar de existirem diversos outros parâmetros de aquisição como 

ganho, filtro e definição da frequência que leve em consideração o 

espalhamento, estes não serão abordados aqui. 
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Capítulo III 

 

5 – A área da Figueirinha  

A área da Figueirinha ocupa a porção mais meridional da área piloto do 

Projeto Sambaquis e Paisagem, muito próximo daquele que seria o limite sul 

da paleolaguna de Santa Marta. Para os moradores da região o termo 

“Figueirinha” denomina na verdade a área na qual se encontra assentada a 

comunidade tradicional, formada antigamente por pescadores, antiga freguesia 

do Município de Jaguaruna, que se encontra entre as freguesias do Arroio 

Corrente e Laranjal. Hoje há diversas outras ocupações humanas na região e 

mesmo a comunidade da Figueirinha se encontra maior e mais diversificada. 

Assim, os moradores se referem às outras ocupações na área pelo nome do 

balneário nelas contidos, que representa a maioria dos assentamentos ao 

longo da costa e cujo desenvolvimento será crucial na compreensão das 

deposições culturais na área. 

 
Figura 24 - Mapa geral da área de pesquisa com indicação das localidades. (SIRGAS 2000). 
(As áreas tracejadas são meramente ilustrativas e não representam os limites dos loteamentos). 

Hoje encontramos duas formas de acesso à região, a mais nova delas é 

a estrada que acompanha a orla, que se inicia ao fim da SC-100 no Arroio 

Corrente e termina justamente no Balneário Paraíso; o acesso mais antigo se 
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dá pela Estrada para o Camacho, que é paralela à costa, mas situa-se em meio 

às fazendas ao fundo das lagoas da Figueirinha e do Laranjal, e que volta a se 

encontrar com a SC-100 pouco antes da Lagoa da Garopaba do Sul. Quando 

aqui nos referimos à área da Figueirinha, nos referimos à área que abrange 

todos esses elementos e que está representada no mapa anterior. 

Acessando a região da Figueirinha pela estrada junto à costa, já na 

altura do Balneário Nova Camboriú, dois grandes sambaquis dominam de 

forma sobranceira a paisagem costeira. Estes sítios são conhecidos há muito 

tempo e figuram nos levantamentos do Padre Rohr (1969 e 1984), revisitados 

tanto por Kneip (2004) quanto por Assunção (2010). 

 

Figura 25 - Figueirinha I, primeiro plano, e II ao fundo. 

Kneip (2004) associa outras denominações dadas pelo Pe. Rohr ao 

sambaqui da Figueirinha I, como SC-J-3-Sambaqui (Rohr 1969) e Jaguaruna 2 

e Lagoa da Figueirinha I (Rohr 1984). Já para o Figueirinha II, o mesmo autor 

atribui também a Rohr as denominações de SC-J-4-Sambaqui (ROHR, 1969), 

Jaguaruna 3 e Lagoa da Figueirinha II (ROHR, 1984). Se já há divergência de 

denominações para os dois maiores sambaquis da área, ela é ainda maior para 

os sítios menores. A recuperação de informações dos cadastros antigos de 

sítios pouco visíveis na paisagem é um trabalho por vezes impossível, 

especialmente em uma área de tamanha dinâmica sedimentar, o que nos faz 

pensar quão voláteis podem ser os esforços prospectivos e cadastrais sem 

uma central de armazenamento e distribuição destas informações. De qualquer 

maneira, o sambaqui que denominamos como Figueirinha III recebeu essa 
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denominação nos levantamentos geológicos publicados por Martin et al. 

(1988), tendo sido cadastrado pelos autores com o número III e status de 

“intacto”, mas  pode ser o mesmo sambaqui destruído apontado por Kneip em 

2004, nas proximidades do Figueirinha I, cujos remanescentes ainda estão lá. 

Resolvemos manter essa denominação, pois encontramos os remanescentes 

de um sambaqui destruído em uma área que muito se aproxima da área 

indicada no trabalho de 1988, muito embora este mapa não conte com precisão 

suficiente para sabermos a localização exata do sambaqui destruído. Quando 

observamos a distribuição deles fica claro que o sambaqui de Nº 166 no 

trabalho de 1988 é o denominado Figueirinha III, lembrando que o 164 e 165 

têm suas atuais denominações invertidas no mapa geológico. 

 

Figura 26 - Indicação dos Sambaquis da Figueirinha I (164), II (165) e III (166) segundo Martin et al. (1988). 
(Adaptado da mesma obra) 

Cabe notar que em conversas com moradores da área todos apontam 

para a existência de um concheiro na extremidade sul da beira da Lagoa da 

Figueirinha. Em nossos esforços prospectivos encontramos um sítio no local 

(denominado aqui Figueirinha V), mas o mesmo é incompatível com os relatos 

de um grande concheiro que estaria por lá. 

5.1 – Aspectos naturais e culturais 
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Essa situação não é de se estranhar, pois em 2009, quando coletamos 

as amostras para datação desses sítios, não conseguimos encontrar conchas 

no Figueirinha II, apesar do uso de trado mecanizado e perfurações profundas 

em seu topo. O sítio apresenta densa vegetação embasada por grandes 

camadas de areia, apesar dos esforços de 2009 e das campanhas desta 

pesquisa, foi somente na penúltima etapa de campo, em 2013, que 

encontramos as camadas conchíferas em seus flancos. Por um dos lados foi 

possível ver as conchas, pois as dunas haviam liberado parte do flanco sul 

expondo o material, e do outro um processo erosivo revelou outro tanto de 

conchas no flanco norte. Não fossem por esses dois episódios, talvez não 

tivesse sido possível encontrar as camadas conchíferas. Se o concheiro que os 

relatos colocam na beira da Lagoa for da mesma natureza que o Figueirinha II, 

o sítio provavelmente ainda se encontra lá, uma vez que a área abriga densa 

vegetação e morros compostos de dunas vegetadas que, debalde nossos 

esforços, não apresentavam material conchífero que estivesse dentro do 

alcance do trado manual, mas que podem conter um sítio elusivo como o 

Figueirinha II. 

 
Figura 27 - Imagens da área disponíveis no Google Earth e seus respectivos anos. 
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Outro elemento que corrobora essa possibilidade é a foto aérea de 1938, 

apresentada mais à frente, que mostra os Figueirinhas I e II em meio a uma 

área dominada pelas dunas e cuja única vegetação em meio à areia se 

encontra em cima dos sítios. Se repararmos no canto sul da Lagoa da 

Figueirinha, veremos outra área contendo vegetação em meio às dunas, 

próximo aos relatos da ocorrência de um concheiro. A foto aérea de 1978 é 

ainda mais contundente na forma arredondada que se mostra como uma base, 

aparentemente, arenosa para a vegetação. 

Essa relação entre os sítios e a presença de vegetação é digna de nota 

uma vez que a documentação fotográfica, ao longo de 76 anos, mostra a 

permanência e resistência dessas áreas vegetadas na região da Figueirinha. 

Só para fins de comparação o maior de todos os sambaquis da área, o 

Garopaba I (que dista 8,5 km do Figueirinha I), está completamente invisível 

nas fotos aéreas de 1938. Além disso, o Laranjal I (que dista 4 km do 

Figueirinha I) não apresenta quase nenhum tipo de vegetação sobre ele hoje, 

existindo apenas duas moitas sobre o sítio. Assim, não podemos afirmar que 

sambaqui é sinônimo de ocorrência de vegetação nesse ponto da costa junto 

às dunas. 

Se compararmos as fotos aéreas de 1938, 1957 e 1978, seja entre elas 

ou, especialmente, com as disponíveis no Google Earth a partir de 2003 

podemos perceber que o campo de dunas tem diminuído paulatinamente com 

o tempo, liberando antigas superfícies ocupadas pelos sambaquieiros que, 

concomitantemente, vêm sendo ocupada pelas populações atuais. 

Neste cenário que encontramos, não apenas os dois grandes sambaquis 

que iremos descrever brevemente, mas uma série de ocorrências de materiais 

estranhos no entorno dos sítios. Essas ocorrências, detectadas por Assunção 

(2010) em diversas áreas e por ele cadastradas como sítios arqueológicos, na 

área da Figueirinha, são compostas de uma miríade de deposições cuja 

definição da natureza nos exigiu grandes esforços, sendo o primeiro deles a 

realização de caminhamentos extensivos acompanhados do GNSS-RTK, para 

que pudéssemos ter um catálogo das ocorrências, bem como de sua 

distribuição espacial. 
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Figura 28 - Fotos aéreas com indicação de seus anos. 

Imagens gentilmente cedidas pela Secretária de Planejamento do Estado de Santa Catarina.  
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5.2 – Os sítios já conhecidos 

5.2.1 – Figueirinha I 

 

Figura 29 - Mapa topográfico do Sambaqui da Figueirinha I (SIRGAS 2000). 

O sambaqui da Figuerinha I é um dos mais bem preservados dos 

grandes concheiros da costa. Contando aproximadamente 115 metros em seu 

eixo maior, e com seus 21 metros de altura, ele é um dos marcos altaneiros do 

que restou da cultura sambaquieira no Brasil. Sua constituição é sólida; em 

2009, durante a perfuração com trado mecanizado para coleta de amostras 

para datação, não foi possível amostrar a base do sítio, dada a resistência 

apresentada pelas camadas. Assim, foi coletada uma amostra de topo e outra 

a 5 metros de profundidade, A1 e A3 respectivamente10. 

A vegetação que o recobre é composta basicamente por gramíneas e 

arbustos, no meio dos quais se encontra um cacto aqui e ali. Percebe-se que a 

parte mais vegetada do sambaqui é a que recebe diretamente o vento sul, 

contando as áreas mais abrigadas do vento com menos vegetação. Outro fato 
                                                             
10

 Os códigos das amostras de datação remetem à tabela I da seção de Cronologia. 
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que nos chamou a atenção é o de que quando não há camadas arenosas 

sobre as conchas, não há fixação de vegetação. 

5.1.2 – Figueirinha II 

 

Figura 30 - Mapa topográfico do Sambaqui da Figueirinha II (SIRGAS 2000). 

O sambaqui da Figueirinha II se encontra em uma cota de terreno mais 

alta do que o Figueirinha I, como se percebe pelos valores das curvas de nível. 

A maior parte do sítio parece ser composta de areia, recoberta por uma 

camada de conchas, que por sua vez é recoberta por outra camada arenosa 

encoberta por densa vegetação. O sítio possui 73 metros no seu eixo maior, 

muito embora seja difícil de acessar seus limites apenas com observações de 

superfície, mas os dados de radar mostram que a camada conchífera não se 
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excede muito mais do que dois ou três metros para além daquilo que 

percebemos em superfície. E sua altura chega a atingir 14 metros. 

A vegetação que o recobre é alta e densa, muito diferente da que se 

encontra no Figueirinha I. Há palmeiras e árvores que chegam facilmente a 

cerca de 4 metros de altura no seu topo, dando a impressão de que o sítio é 

mais alto e de geometria pontiaguda. No seu topo há uma escavação aberta, já 

de muito tempo e notada desde os anos de 1990, que revela apenas seu 

interior arenoso. Não há conchas em sua superfície, como já dissemos e no 

seu entorno encontramos muitas árvores plantadas pelos moradores, de 

maneira que o arraste também fica dificultado nas proximidades do sitio. 

5.3 – Atividades 

5.3.1 – Caminhamentos e ocorrências superficiais 

Realizamos extensivos caminhamentos na área entre a Lagoa da 

Figueirinha e as partes mais densas da mancha urbana que atualmente ocupa 

a região.        

 
Figura 31 - A área sombreada indica a cobertura dos caminhamentos. 

Em um primeiro momento o intuito dos caminhamentos foi prospectivo, 

queríamos ter uma boa ideia da ocorrência dos materiais em superfície, tanto 

do ponto de vista arqueológico como geológico. Assim dedicamos boa parte do 
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tempo a andarmos pela área onde predominam as dunas ativas, e seu entorno 

imediato. 

Como consequência dos caminhamentos, e seguindo informações da 

ocorrência de material arqueológico obtidas tanto em visitas no início das 

pesquisas sistemáticas no fim dos anos 90 como nos trabalhos de prospecção 

de Assunção (2010), encontramos dois sítios arqueológicos nas extremidades 

da área de caminhamento, aos quais voltaremos mais à frente. 

Afora o material encontrado nesses sítios, o resultado dos 

caminhamentos não foi dos mais animadores, tal era a frequência com que 

encontrávamos materiais ditos “intrusivos” no jargão arqueológico. Restos de 

materiais construtivos, como telhas e azulejos, assim como sacos cheios de 

lixo, e diversos outros objetos que foram aos poucos solapando aquela velha 

percepção que sempre acompanha os arqueólogos, ainda que de forma 

inconsciente, de que as áreas de ocorrência dos materiais arqueológicos 

possuem certas características prístinas e intocadas. Muito embora nós 

saibamos que a “premissa de Pompéia” seja uma ilusão, como nos lembra 

Binford ao citar Ascher na crítica à Arqueologia behaviorista proposta por 

Schiffer (Binford 1981), a percepção de que o contexto “pré-histórico” pode 

estar “perturbado” pela presença de outros materiais de ordem antrópica 

implica necessariamente em uma certa desilusão. Mesmo que tal sentimento 

ocorra apenas face à percepção de que o trabalho não será fácil. 

Chegamos a cogitar brevemente a possibilidade de passarmos as 

investigações para a área da Lagoa do Laranjal, mas chegamos à conclusão 

de que esta seria apenas mais uma forma de alimentarmos a vã esperança de 

encontrarmos um contexto prístino. Assim, resolvemos enfrentar o problema e 

decidimos explicar a ocorrência total das deposições antrópicas no entorno dos 

grandes sambaquis e para tanto passamos a registrar com o GNSS-RTK a 

ocorrência de todos os materiais em superfície. 
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Figura 32 – Figueirinha I (esq.) e Figueirinha II (dir.). 

Durante os trabalhos de caminhamento pudemos perceber que a área 

que abriga o Figueirinha II é naturalmente mais alta do que a região em geral. 

Além disso, notamos que nessa área mais alta estava a maior ocorrência de 

materiais em superfície. E por fim percebemos que os materiais quase sempre 

estavam associados à ocorrência de um material grosso por sobre a areia, 

composto aparentemente de grânulos e fragmentos como os que se encontram 

como resultado de intemperismo de rochas granitoides. 

Nossa primeira reação foi associar a ocorrência dessas rochas 

intemperizadas a um provável afloramento do embasamento rochoso, o que 

explicaria também a diferença de cota positiva no terreno, mesmo porque 

granitos e diques de basalto compõem a litologia do embasamento rochoso da 

região, grosso modo. 

Dos elementos arqueológicos que poderiam estar ligados aos grupos 

sambaquieiros encontramos conchas e alguns raros artefatos em superfície, 

sempre associados à ocorrência dos grânulos por sobre a areia. 
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Figura 33 - Fragmento de quebra-coquinho sobre a ocorrência de grânulos. 

Dos elementos circundantes ao Figueirinha II os mais intrigantes eram 

os materiais de ordem geológica que apareciam sobre as dunas. Tais materiais 

não deveriam ocorrer naturalmente nessa área ocupada pelo campo de dunas 

sem alterar perceptivelmente a paisagem, e a diferença na altura do terreno é, 

na verdade, pouco perceptível. Como tínhamos por foco as ocupações 

sambaquieiras, nos concentramos em identificar e mapear as ocorrências de 

conchas em superfície em um primeiro momento. 

Foram localizadas três áreas de ocorrências de conchas para fora dos 

grandes sambaquis da área, denominadas A, C e D, além de uma área de 

ocorrência de material cerâmico, denominada B. Cada uma destas áreas foi 

considerada como um sítio arqueológico, não apenas pela ocorrência das 

conchas, mas também pela presença de artefatos em superfície. 
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Figura 34 – Áreas de ocorrência de conchas em superfície. 

A disposição do material em cada uma destas áreas também se 

mostrava de maneira diversa e nos forneceu os primeiros elementos de 

classificação do registro. 

Na área A as conchas de Donax, o popular marisco branco, ocorriam de 

forma bem discreta em meios às dunas na porção sul da lagoa da Figueirinha e 

algum material lascado era presente em superfície. A própria presença do 

marisco branco já era um indicativo de que esse sítio não estaria associado 

diretamente ao período de construção dos grandes concheiros a leste, mas sim 

a um período mais tardio da ocupação da área. 

A área B continha uma série de manchas escuras sobre a areia mais 

estabilizada que embasava o local e que eram visíveis nos interstícios das 

dunas ativas. Nessas manchas encontramos muitos fragmentos de cerâmica, 

alguns com decoração corrugada, além de carvão, osso de fauna e também 

louça, vidro e arame farpado, este último em pequenos fragmentos, na verdade 

só a parte da farpa do arame. 
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Figura 35 - Materiais encontrados na área B. 

Já tínhamos indicações de que nesta área existia um sítio relacionado 

aos grupos Guarani. As manchas que se viam, ocupavam as áreas mais 

baixas, livre de dunas, por uma área de aproximadamente 200 x 90 metros, 

mas tivemos a impressão de que o sítio o era maior do que o que se via, uma 

vez que os limites ao norte eram formados pelo contato com as dunas, que o 

teriam recoberto.  

 
Figura 27 - Distribuição das manchas e materiais em superfície na área B (norte deslocado e quadriculado de 1 m). 

Quando retornamos ao sítio, na última etapa de campo, para realizar 

algumas intervenções a área estava completamente alagada e nenhum 

material era mais visível em superfície. Pretendíamos escavar uma trincheira 
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na área das machas com o intuito de verificar se os materiais históricos 

estavam de fato associados à presença das cerâmicas indígenas, além de 

coletar uma amostra para datação. Isso nos permitiria localizar o sítio no 

modelo proposto por Milheira (2010) para a ocupação Guarani, pois assim 

como nos sítios Laranjal I, Morro Bonito I e II escavados por ele, aqui também a 

ação do fogo parece ter uma presença bem demarcada por toda a área. 

Inclusive percebemos sinais da ação do fogo em uma área muito mais ampla 

do que a presença das manchas. Algumas intervenções nos permitiriam 

discutir o processo de abandono do sítio, mas elas não foram possíveis. 

Na área C há os vestígios de um sambaqui completamente desfigurado 

pelas obras do condomínio presente na área. As conchas foram espalhadas 

mecanicamente para a construção dos arruamentos. Apesar da ocorrência de 

conchas se estender por uma área razoavelmente grande, a camada 

conchífera é pouco espessa e sua extensão se dá por conta do espalhamento. 

O que nos leva a imaginar que o sambaqui destruído não seria de grandes 

proporções. Já tínhamos indicações de trabalhos anteriores de que este 

deveria ter sido o Figueirinha III, assim cadastrado e datado por Martin et al. 

(1988). 

 
Figura 37 - Conchas remobilizadas durante construção do arruamento na área B, com Figueirinha I ao fundo. 

Foi na área D, nas vizinhanças do Figueirinha II, que as conchas que 

apareciam em superfície possuíam uma distribuição mais interessante e, 

aparentemente, alheia às obras do condomínio, diferentemente do que 

acontecia na área C. A primeira dessas ocorrências que nos chamou a atenção 
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em 2010 era uma espécie de plataforma que se formava na parte mais baixa 

do campo de dunas, já ao fim da cota positiva de terreno. 

 
Figura 38 - Plataforma de conchas com o Figueirinha II ao fundo e as marcas do arraste do georadar. 

Cabe lembrar que a cada vez que retornávamos a campo para os 

trabalhos, encontrávamos a área um tanto diferente em sua superfície, dada a 

movimentação das dunas. Em um destes retornos encontramos uma 

ocorrência de conchas em meio àqueles grânulos em forma de crescente entre 

a plataforma e o Figueirinha II, que antes se encontrava sobre as dunas ativas, 

e cuja parte interna parecia voltada ao sambaqui. Em meio às conchas 

encontrávamos alguns quebra-coquinhos e muitas áreas recobertas por 

aqueles grânulos de rocha decomposta, algum material construtivo como telhas 

e azulejos e muitos fragmentos de rocha básica. 
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Figura 39 - Conchas dispostas em crescente em meio aos grânulos em primeiro plano com plataforma em 
segundo plano onde caminham os pesquisadores. 

Assim, decidimos focar os trabalhos no entorno do Figueirinha II para 

entendermos as diversas deposições que naquele ponto se mostravam mais 

diversas, tanto no que diz respeito aos seus materiais quanto à distribuição dos 

mesmos em superfície. 

 
Figura 40 - Grânulos recobrindo o solo no entorno do Figueirinha II e pequenos montes de um fino material 
alaranjado (acima); ocorrências dos agrupamentos de rochas básicas (abaixo). 
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5.3.2 - Georreferenciamento 

Dessa forma realizamos um levantamento completo da área gerando um 

total de 12.368 pontos registrados com o GNSS-RTK, incluindo nesse total a 

topografia dos sítios. 

 
Figura 4128 - Mapa do Figueirinha II e seu entrono com todas as ocorrências de material referenciadas. 

O mapa acima traz todos os elementos que se observavam em 

superfície no entorno do Figueirinha II e que não pertenciam claramente às 

estruturas do Balneário Camboriú, com exceção da linha de pontos mais ao 

Norte da área que representa os mourões da cerca que divide a propriedade. 

Quando começamos a isolar os elementos podemos perceber que as 

ocorrências das rochas básicas formam um padrão bem linear, como daqueles 

formados pelos arruamentos do Balneário, mas que diferem destes tanto em 

largura como em alinhamento. Já os outros materiais parecem estar contidos 

nas áreas de ocorrência dos grânulos. 
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Figura 42 - Ocorrência dos fragmentos de rocha básica (esq.) e áreas de ocorrência dos grânulos (que formam as 
estruturas maiores) além de conchas e outros materiais (dir). 

Apesar da distribuição dos fragmentos de basalto mostrar claramente o 

uso do material na construção de vias de acesso, em determinados pontos o 

material ainda parecia ocorrer naturalmente, e em outros ele claramente 

formava uma estrada. 

 
Figura 43 - Ocorrências dos fragmentos de rocha básica. 

Nesse momento imaginamos que a rocha básica poderia estar aflorando 

em algum ponto, o que explicaria a diferença na altura do terreno e, se isso 

estivesse ocorrendo, o afloramento funcionaria como fonte de matéria prima 

para a construção das vias de acesso, sendo necessário somente redistribuir o 

material como haviam feito com as conchas do Figueirinha III, na área C. 

Assim, demos início aos testes com o GPR para entendermos o 

comportamentos desses diferentes materiais em subsuperfície. 
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5.3.3 - Perfis GPR 

Ao todo adquirimos na área da Figueirinha 36.799 metros lineares de 

perfis de reflexão distribuídos entre Perfis Exploratórios, Radiais, Transects e 

Grids. 

 
Figura 44 -  Mapa com topografia do Figueirinha I e II e todos os perfis de reflexão adquiridos. 

A densidade e sobreposição dos perfis tornam difícil até a confecção de 

um mapa com todos eles, pois o emaranhado de linhas tende a se tornar um 

borrão. Sendo que esta miríade de linhas, aparentemente desordenada, 

representa na verdade uma verdadeira luta contra a escala, a condição de 

arraste das antenas, a ocorrência dos materiais e os algoritmos dos softwares 

para construção das imagens. Luta que teve por objetivo encontrar um ponto 

de equilíbrio entre os aspectos técnicos, tanto da aquisição dos dados quanto 

na elaboração das imagens, e os objetivos de ordem arqueológica. 

5.3.3.1 - Perfis Exploratórios 

Tendo acoplado o sistema GNSS-RTK ao GPR passamos a testar todas 

as ocorrências de materiais no entorno do Figueirinha II através da aquisição 

de perfis exploratórios por sobre cada uma dessas ocorrências, e, utilizando a 

função mark do sistema, colocávamos marcadores de entrada e saída das 
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antenas por sobre os materiais de modo que depois, após o processamento, 

pudéssemos ter uma referência a ser utilizada na interpretação. 

 
Figura 45 - Exemplo de utilização da função mark que aparece como linhas tracejadas verticalmente no perfil. 

Após a realização e interpretação dos perfis exploratórios pudemos 

perceber que nas adjacências do Figueirinha II as porções Sul, Oeste e 

Sudeste do entorno do sítio continham muitas interferências dos materiais 

construtivos do Balneário, além de conter diversas outras alterações, como 

árvores plantadas no entorno do sítio, que depois de cobertas pelas dunas 

ativas dificultavam o arraste das antenas e provocavam muitas interferências 

nas leituras. Assim procuramos concentrar os esforços de sensoriamento nas 

porções Norte e Nordeste do sítio. 

 
Figura 46 - Detalhe da área do Figueirinha II com os perfis exploratórios. 
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Cabe ressaltar ainda que na campanha de campo em que foram 

realizados estes perfis exploratórios também adquirimos alguns grids, mas os 

softwares disponíveis não conseguiam fazer o imageamento dos grids com 

base nos dados avindos do GNSS-RTK, e mesmo os grids adquiridos em 

linhas paralelas controladas por cordas e trenas geravam time slices de 

qualidade sofrível. Assim, além de nos concentrarmos nas áreas N e NE nos 

dedicamos a fazer apenas perfis e não mais grids, pois os mesmos 

demandavam muito tempo e não geravam resultados inteligíveis. 

Na próxima página temos o exemplo de três tipos de materiais cuja 

ocorrência foi observada em superfície, referenciada com o GNSS-RTK, e por 

sobre a qual adquirimos os perfis utilizando a função mark para registrar a 

ocorrência do material dentro do perfil de reflexão. Em 1 e 2 temos a entrada e 

saída da antena por sobre a área onde ocorriam as conchas, em 3 temos o 

ponto onde um grande fragmento de granito muito intemperizado se encontrava 

sob o solo, e em 4 e 5 a entrada e saída da antena por sobre um montículo 

formado por fragmentos de rocha básica em meio a um sedimento fino e 

alaranjado. Sendo que todos estes materiais ocorriam por sobre uma área 

recoberta de grânulos. Interessante notar que em 3 as reflexões em 

subsuperfície são condizentes com deposições eólicas em um primeiro 

momento, existindo perturbações somente abaixo dessa camada de duna, com 

o mesmo ocorrendo entre 4 e 5, onde dunas embasam o material que compõe 

o montículo. Somente entre 1 e 2 é que as deposições eólicas não parecem 

formar o embasamento da camada conchífera que naquele ponto aflorava. Em 

outras palavras, com exceção do material conchífero, todos os outros materiais 

ocorriam superficialmente na área, inclusive os grânulos que recobriam grande 

parte da superfície. Mas as ocorrências de lixo, ossos de cavalo, telhas, 

fragmentos de rocha, arruamentos, estradas, cercas, foram todas imageadas 

com o GPR e todas deram o mesmo resultado: os únicos elementos presentes 

na área que se prolongavam para a subsuperfície eram as dunas e as 

camadas conchíferas, os demais materiais ocorriam superficialmente. 
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Figura 47 - Exemplo de trechos de um perfil exploratório sobre os materiais observados em superfície e seus respectivos marks. 
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Figura 48 - Perfil exploratório no Figueirinha II, mark indica o fim da camada conchífera, com indicação de 
prolongamento interpretado da camada. 

Como não conseguimos arrastar a antena por sobre o Figueirinha II 

procuramos imagear alguns lugares no entorno do sambaqui onde era possível 

passar com o equipamento ainda que com algum sacrifício. No perfil acima 

estacionamos a antena por sobre a camada conchífera que era visível no 

flanco Norte por conta do processo erosivo e notamos que, muito embora o fim 

da camada não seja tão claro, ela se prolongava pouco mais de seis metros 

daquele ponto, o que é pouco dadas as dimensões do sambaqui. Com base 

nesse, e em mais dois perfis, podemos dizer que a maior parte do Figueirinha II 

está por sobre a superfície. 
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5.3.3.2 - Perfis Radiais 

 
Figura 49 - Figueirinha II e perfis radiais  feitos sobre as camadas conhíferas que afloravam. 

Os perfis radiais apresentaram a melhor relação de custo/benefício. A 

aquisição dos dados foi rápida e o resultado, que era delimitar a área de 

ocorrência das conchas que afloravam, foi muito bom. Nesse tipo de 

levantamento estacionávamos a antena por sobre a ocorrência e seguíamos 

em uma direção, quando percebíamos na tela do radar que a camada havia 

acabado, retornávamos com a antena para o mesmo ponto inicial e 

arrastávamos em outra direção, e assim sucessivamente até termos coberto 

toda a área. Os elementos que levaram ao sucesso dessa delimitação foram 

diversos.  
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O primeiro deles foi a boa resposta que conseguimos da camada 

conchífera, muito embora seu final dependesse de um certo grau de 

interpretação, suas partes mais densas podiam ser acompanhadas com 

facilidade pelo operador. E isso não porque tínhamos nessa camada uma 

resposta mais forte do sinal de radar, muito pelo contrário, sempre que passava 

pelas conchas o sinal era claramente atenuado. Assim, seguimos essa camada 

atenuada, que observávamos em superfície como sendo a ocorrência de 

conchas e procedemos com a delimitação radial da mesma. 

 
Figura 50 - Exemplo de extração de pontos no Radan. As setas brancas indicam os pontos selecionados no 
radargrama, o quadro abaixo mostra os somente os pontos, e a seta escura mostra as informações de XYZ para 
cada ponto. 

O segundo motivo foi uma adaptação de que fizemos de uma função do 

software Radan quando processamos os dados. Após o processamento básico, 

o software permite identificar pontos em um perfil GPR para que se possa 

fazer, em sua função original, a plotagem de canos e barras de reforço de 

concreto (rebar). Esse ponto guarda as informações de posição do sistema de 

referência que estivermos utilizando, e com elas todas as informações da 

reflexão naquele ponto. Por estarmos utilizando os dados georreferenciados, 

os valores para X, Y são as coordenadas UTM da posição da antena, e Z é a 

altitude elipsoidal. 

Assim, fomos inserindo os pontos em cada um dos perfis GPR por sobre 

as conchas na medida em que elas mergulhavam por sob as dunas. Depois 

exportamos os dados de XYZ e profundidade em uma tabela CSV. Agora se 

subtrairmos o valor da profundidade do ponto de seu valor de Z, temos a 

altitude elipsoidal absoluta do ponto (ainda que estimada pelo valor da 
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constante dielétrica) e podemos interpolar esses pontos para montarmos um 

modelo 3D do comportamento da camada em subsuperfície, mas senão 

subtrairmos a profundidade do valor de Z temos os dados topográficos 

extraídos dos mesmos pontos. Assim, montamos as duas superfícies com 

escalas de cor diferente e podemos visualizar tanto a areia quanto a estrutura 

conchífera por baixo dela no modelo e ficamos impressionados com o 

resultado. 

 
Figura 51 - Modelo 3D feito com os pontos extraídos dos perfis radiais, com cobertura das dunas (esq.) e somente 
a estrutura (dir). 

Ficamos animados não apenas com a forma da estrutura, como também 

pelo fato dela se estender para além do modelo, mas acima de tudo ficamos 

impressionados com o seu tamanho.  
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Figura 52 - Topografia do Figueirinha II e do crescente soterrado. 

Com cerca de 68 x 50 metros a estrutura possui quase o mesmo 

tamanho em área que o Sambaqui da Figueirinha II, muito embora sua 

variação de altura seja de apenas 3 metros, aproximadamente, e maior parte 

de tudo isso esteja totalmente soterrada. Ainda descrentes do tamanho da 

estrutura, realizamos dois poços-teste, somente para testarmos se a camada 

que havíamos mapeado era realmente composta por conchas. Assim, 

escolhemos dois pontos extremos nos perfis, acertamos o valor da constante 

dielétrica por ajuste de hipérbole para termos uma boa aproximação da 

profundidade. Mais uma vez guiados pelo GNSS-RTK, voltamos por sobre os 

pontos, tendo as profundidades esperadas da interface entre as camadas, e 

encontramos as conchas nas profundidades esperadas (na verdade acertamos 

até o centímetro em que elas deveriam ocorrer). 

5.3.3.3 - Transects 

Os transects são grandes perfis que visam imagear diferentes unidades 

geológicas. Uma dificuldade técnica de se realizar transects com o GPR diz 

respeito aos parâmetros de aquisição, que por sua vez são otimizados sobre o 

solo em um dado ponto, mas ao arrastarmos a antena por diferentes contextos 

geológicos as mudanças nas variáveis serão muito grandes. Assim, temos de 

ter em mente que as profundidades projetadas devem variar muito ao longo da 

aquisição, uma vez que a constante dielétrica deve mudar também. Do ponto 

de vista prático temos dois problemas, o primeiro é o tamanho do arquivo que 
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pode estourar a memória do equipamento, assim temos que ter atenção à 

densidade dos dados adquiridos; o segundo diz respeito à dificuldade de 

arraste das antenas pelos diferentes terrenos, muitas vezes encharcados ou 

cobertos de vegetação, ou mesmo pela dificuldade em se passar pelas cercas 

que delimitam as propriedades. Nesse sentido só realizamos dois grandes 

transects que vão da base do Figueirinha II até a linha de árvores do contexto 

da lagoa atual, na verdade até uma área entre a lagoa atual e um lago residual 

dela a NE, e o outro que foi adquirido na direção oposta. Sendo que o segundo 

ficou muito melhor do que o primeiro, uma vez que pudemos rearranjar os 

parâmetros na volta com base no que tínhamos observado na ida. Realizamos 

alguns outros perfis entre o Figueirinha I e o II, que não chegam a ser transects 

propriamente ditos, mas que conseguiram registrar algumas feições.  
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Figura 53 - Trecho do Transect que vai do Figueirinha III em direção à Lagoa com mapa indicando os elementos e desenho esquemático de progradação dos ambientes costeiros.                    
(desenho adaptado de Amaral et al. 2012) 
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Na porção N do Figueirinha III, seguindo em direção a atual Lagoa da 

Figueirinha, imageamos uma série de eventos profundos que iniciam por volta 

de 4 metros de profundidade e cujo o fim ultrapassa o limite de penetração do 

sinal de 8,5 metros, estimados para uma constante dielétrica de 22. A antena 

de 270 MHz operava no seu limite de penetração (300 ns) e uma janela 

temporal maior seria redundante. 

De qualquer maneira, os eventos imageados lembram sobremaneira a 

seção esquemática de paleolinha de costa lagunar apresentada por Amaral 

(2008 e Amaral et al. 2012) para a região do Riachinho, que por sua vez fica ao 

Norte da Lagoa da Figueirinha, e seu empilhamento de fácies em função da 

queda no nível d’água. A semelhança entre o perfil de reflexão registrado atrás 

do Figueirinha III e seção proposta para o Riachinho nos faz pensar que a 

Lagoa da Figueirinha estivesse se prolongando em um dado momento até as 

proximidades dos sítios costeiros. Muito embora a profundidade dos eventos 

indique uma antiguidade muito maior para a presença da Lagoa, especialmente 

se levarmos em consideração que no testemunho coletado por Amaral (2008) 

para a Figueirinha os sedimentos pleistocênicos ocorressem já por volta dos 

160 cm de profundidade, cabe lembrar que o testemunho foi coletado na 

porção NE da lagoa, em uma turfeira que já se encontra em uma cota mais alta 

de terreno e livre do atual campo de dunas. Assim, os quatro metros de 

sedimento que separam o empilhamento de fácies da atual superfície poderiam 

ter sido depositados com facilidade pelo sistema eólico que vem tomando o 

espaço da Lagoa ainda hoje. Outro elemento que corrobora esse cenário é a 

posição do Figueirinha III, que não se encontra sobreposto a estes eventos de 

empilhamento. 

5.3.3.4 Grids e Time Slices 

As aquisições em malha, ou grids, aconteceram em três momentos 

diferentes. Em um primeiro momento tentamos imagear áreas pequenas, cujo 

controle espacial pudesse ser feito com o RTK, o que tornava o levantamento 

extremamente rápido, e com densidade suficiente para detectarmos todos os 

eventos em subsuperfície que se espera de um contexto arqueológico 

sambaquieiro, id est, desde pequenos artefatos líticos até grandes almofarizes, 
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e mesmo sepultamentos. Estes grids menores foram feitos por sobre 

elementos superficiais, como a ocorrência das conchas, em áreas que 

deveriam conter alguma evidência desse tipo. Debalde nossos esforços as 

imagens resultantes dos grids, os time slices, não apresentavam qualquer 

evento que pudesse ser interpretado como alguns desses elementos. 

 

Figura 54 - Mapa com topografia do Figueirinha I e II e localização dos grids pequenos de GPR. 

Utilizamos tanto as antenas de 270 quanto as de 900 MHz, mas na 

verdade, as imagens geradas nesse primeiro momento, utilizando o Radan, 

apresentavam problemas relativos aos algoritmos, tanto de busca quanto de 

interpolação, utilizados na construção do slice. E o resultado disso era 

totalmente inútil, apresentado um padrão de imagem em cruz que era fruto do 

processamento da interpolação dos dados. 
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Figura 55 - Exemplo de time slice com padrão em cruz formado na interpolação (esq.) e resultado do algoritmo de 
busca na reconstrução do grid com base nos dados do RTK (dir). 

Em uma tentativa de driblarmos os problemas do software, nós abrimos 

mão dos dados georrefenciados dos perfis e montamos os grids com 

coordenadas locais, já que as linhas tinham de fato sido adquiridos 

paralelamente. Foi então que nos deparamos com um outro problema. 

O software, além de não conseguir construir uma imagem apropriada 

utilizando por base as coordenadas geográficas para X e Y, ele também não 

conseguiu lidar com diferentes tamanhos de perfis registrados pelo hodômetro, 

por menor que seja a diferença. As divergências nas medidas das linhas GPR 

têm duas causas, não bastasse o hodômetro conter um erro inerente à própria 

medida que fornece (como qualquer método de mensuração), as superfícies 

naturais raramente são planas (para não dizer nunca). De modo que se 

estivermos fazendo um levantamento que tenha um montículo bem no centro 

do grid, as linhas centrais do grid serão necessariamente maiores que as linhas 

marginais, uma vez que o sistema de fato se desloca por uma superfície maior 

ao passar sobre o monte. 
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Figura 56 - Exemplo dos mesmos dados do grid anteriores agora representados em escala local e o problema das 
diferentes distâncias registradas pelo hodômetro. 

Até aqui estivemos em contato com a fornecedora do Radan, que é a 

própria fabricante do radar (GSSI), tentando solucionar os problemas que 

encontrávamos em campo. Isso porque o software se encontrava na versão 7, 

recentemente lançada na época dos levantamentos e que ainda vem sendo 

desenvolvida, e queríamos poder dar um feedback na esperança que os 

problemas fossem resolvidos. Somente mais tarde descobrimos que estes 

problemas são históricos no Radan (Goodman e Piro 2013). 

Ainda assim foi possível trabalhar com as linhas paralelas na aquisição 

do grid, desconsiderando os dados do RTK – que eram adquiridos, mas 

desconsiderados no processamento – e informando o software o tamanho das 

linhas paralelas tendo por base a mais curta delas. Isso acabava distorcendo 

um tanto a imagem, mas melhorava em muito o resultado. 

Frente a estas dificuldades montamos um grid que fosse composto por 

linhas paralelas, espaçadas a cada 50 cm, e desenhado, para cobrir com a 

antena de 270 MHz, toda a área central do crescente soterrado delimitado com 

os perfis radiais. Além disso, utilizamos o sistema RTK para estaquear os 
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cantos do grid de forma alinhada ao grid UTM, em uma tentativa de minimizar 

os erros do algoritmo de busca do Radan. 

 

Figura 57 - Topografia do Figueirinha II com indicação do grid de 270 MHz e consequência da perda da referência 
do Sistema RTK na montagem do grid. 

Novamente fomos surpreendidos por um problema inesperado. Desta 

feita foi o vento sul que derrubou a base do RTK enquanto procedíamos com a 

aquisição das linhas. Como estávamos afastados da base, por conta da 

interferência causada pela transmissão dos pacotes de correção, só 

percebemos o problema quando paramos para descansar, após termos 

executado 106 linhas. 

Apesar do contratempo, poderíamos, como plano de contingência, 

também desconsiderar os dados do georreferenciamento e proceder com o 

processamento das linhas paralelas, muito embora a área apresentasse uma 

variação topográfica muito maior do que a dos pequenos grids e a correção 

topográfica fosse necessária. 
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Figura 58 - Time slices do grid a diferentes profundidades com dados adquiridos em zig-zag. 

Durante o processamento também foi necessário restringir as distâncias 

registradas para cada perfil usando o mais curto deles. Como as distâncias 

aqui já eram da ordem de 50 metros, e os perfis foram feitos em zig-zag, o 

encurtamento dos perfis deslocou sobremaneira o início de cada linha 

provocando esse efeito de deslocamento entre as linhas que se traduz em um 

ruído na imagem (staggering noise), que lembra o padrão de um zíper fechado. 

 

Figura 59 - Mesmos dados dos slices anteriores tendo sido desconsiderados os perfis ímpares. 

Para resolver isso nós desconsideramos os perfis ímpares de modo que 

o deslocamento do ponto inicial ocorresse só de um lado do grid. A tática deu 

certo e muito embora tivéssemos uma resolução menor, dado que o 

espaçamento agora era de 1 metro, conseguimos uma imagem melhorada. 

Apesar de todos os problemas na construção desse grid, aprendemos bastante 

com ele. Foi possível perceber observando os perfis que o compõem, por 

exemplo, que a área não possuía eventos pontuais dignos de nota (exceto pelo 

ponto baleia a ser abordado junto às intervenções) e nesse sentido poderíamos 

trabalhar com um espaçamento maior. Além disso, quando olhamos para os 
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time slices podemos perceber que as áreas de alta reflexão (representadas nas 

cores claras) formavam eventos internos, externos e exteriores ao crescente 

soterrado. 

Finda esta etapa de campo, procuramos alternativas para lidar com 

todos os problemas de software relatados aqui e foi então que adquirimos a 

licença para o GPR-Slice. Este software possui algoritmos apropriados para a 

construção da imagem e nos dá pleno controle sobre eles. Ele permite também 

que nós estipulemos os parâmetros de busca das coordenadas geográficas de 

modo a retirarmos as interferências durante a aquisição. E, acima de tudo, ele 

consegue lidar muito bem tanto com os erros introduzidos pelo hodômetro 

quanto com as diferenças no tamanho das linhas através de um tratamento 

estatístico. O preço disso tende a ser uma imagem menos nítida na medida em 

que ele opera com médias dos dados, mas o resultado foi surpreendentemente 

melhor do que o Radan para a construção dos time slices. Muito embora o 

Radan ainda seja nossa primeira opção nas análises dos perfis de reflexão. 

 

Figura 60 - Mesmos dados dos slices anteriores processados no GPR-Slice. 

De posse deste software nós reprocessamos todos os dados da 

Figueirinha e ficamos contentes com o resultado, mas ficamos mais animados 

com a possibilidade de podermos fazer as aquisições sem usar as cordas e 

trenas como guias, já que o software lida bem com as coordenadas 

geográficas. 

Para testar o desempenho do software nessas condições resolvemos 

interpolar aquela série de perfis paralelos feitos de forma exploratória nas 

porções norte e leste do Figueirinha II, muito embora soubéssemos que 

aqueles perfis não eram adequados para tanto. 
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Figura 61 - Exemplo de time slice construído a partir das coordenadas geográficas dos dados de GPR (esq.) e vista 
do mesmo slice em perspectiva (dir.) 

O resultado do processo foi bom e agora começávamos a visualizar a 

possibilidade de adquirirmos os dados de forma não tão rígida dentro dos grids, 

pois contávamos com uma ferramenta capaz de lidar com os erros na 

distribuição espacial dos dados. Durante estes testes de processamento 

percebemos que os eventos de reflexão nunca pareciam estar contidos dentro 

da área imageada, eles nunca se resolviam, tinha sempre um tanto do evento 

que se prolongava para fora do cubo de dados. Também percebemos que 

quanto melhor fosse a distribuição dos dados dentro do plano cartesiano 

montado pelo algoritmo de busca do GPR-Slice, tanto melhor era o resultado 

final da imagem. Com base nisso e com o que já tínhamos aprendido com os 

grids anteriores é que vislumbramos a possibilidade da aquisição não-linear 

dos dados dentro de um espaço linearmente representado. 

Em outras palavras, precisávamos determinar um espaço de 

levantamento que fosse grande o suficiente para extrapolar os eventos 

soterrados, e que fosse este espaço alinhado com o grid UTM e não as linhas 

em si. Uma vez determinado esse espaço procederíamos com a aquisição 

dentro dele de maneira a preenchê-lo o melhor possível e com isso gerarmos 

uma imagem que desse um panorama do contexto soterrado como um todo. 

Assim, retornamos a campo e estaqueamos os vértices do grid UTM no 

solo, utilizamos uma corda para delimitar os limites do grid e passamos a 

adquirir os dados por sobre toda a área da melhor maneira possível, que inclui 

uma série de desvios de obstáculos naturais. 
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Figura 62 - Grid final (FIGDL) no entrono do Figueirinha II. 

Composto de 95 perfis de reflexão, com cerca de 135 metros cada um e 

distribuídos ao longo de 150 metros, o grid, que denominamos FIGDL, encerra 

mais da metade de todos os levantamentos de GPR (em termos de metros 

lineares) com seus 12.825 metros lineares que cobrem uma área de 20.250 m². 

Sendo que esta área só não foi maior porque ela representa toda a área 

disponível para arraste das antenas de forma contígua e sem grandes 

perturbações em subsuperfície. 
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É com base nesse levantamento, e nos transects, que montamos a 

interpretação das ocorrências e as estratégias de intervenção arqueológica 

para testarmos aquilo que víamos no imageamento. 

Ao fim dessa jornada podemos enfim passar aos resultados mais 

condensados da pesquisa propriamente arqueológica a que nos propomos em 

um primeiro momento. 
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Capítulo IV - Resultados 
 

“O que eu fiz é muito pouco, mas é meu e vai comigo.” 

Paulo Vanzolini 

 

6.1 - O Salgamento do Solo 

Já na nossa terceira campanha de campo ficou claro que os contextos 

soterrados não tinham sido impactados pela implantação das estruturas do 

Balneário Nova Camboriú, ao menos no entorno norte e leste do Figueirinha II, 

pois os mesmos estavam sobrepostos às camadas de deposição eólica que 

encobriam por sua vez o registro arqueológico. Além disso, quando 

observamos os impactos da instalação dos elementos urbanos sobre as 

camadas eólicas percebemos que eram superficiais. Mas a natureza daqueles 

grânulos de rocha intemperizada que recobriam os sedimentos eólicos ainda 

era uma incógnita, uma vez que não encontramos em nenhuma parte indícios 

de um afloramento rochoso. 

Após dias intensos de trabalho, acabamos por estreitar relações com os 

atuais proprietários do Balneário, cujo loteamento da área havia sido iniciado 

por seu pai ao fim dos anos de 1970, através da empresa da f’amília, chamada 

Construtil e com sede em Porto Alegre-RS. Os proprietários sempre tiveram 

cuidados com os dois grandes concheiros presentes no terreno (Figueirinha I e 

II) já um concheiro menor (Figueirinha III) foi desmontado durante o processo 

de loteamento da área e os materiais, incluindo sepultamentos, teriam sido 

encaminhados à Universidade Federal de Santa Catarina. Nessa época a 

primeira tentativa de loteamento da área se deu pela estrada para o Camacho, 

que passa atrás da Lagoa da Figueirinha e onde até hoje existem saídas para 

os diversos balneários da orla. Mas para que se fosse possível construir a 

estrutura do balneário era preciso antes dominar as dunas ativas que, apesar 

de virem diminuindo em volume desde os anos de 1930, ainda ocupavam boa 

parte da região da Figueirinha em 1978 (data da foto área apresentada 

anteriormente). Para tanto se fazia necessário executar um processo chamado 

por eles de salgamento do solo, e que assim nos foi descrito. 
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Caminhões basculantes se dirigiam à lagoa, ou à barra, e tinham suas 

caçambas carregadas com os materiais lamosos retirados desses ambientes 

por retroescavadeiras, e tudo mais o que vinha com a lama. Essa carga era 

então distribuída à pá por trabalhadores que se deslocavam na caçamba do 

caminhão, enquanto este avançava da Estrada do Camacho em direção à orla 

passando por sobre o campo de dunas ativas. Depois de depositado o material 

a própria ação do vento ajudava a espalhar as partículas menores por sobre a 

areia e, cedo ou tarde, a duna era estabilizada, ao menos aquelas que já 

estavam por lá à época da salga. 

Dessa forma uma primeira estrutura se formou, da beira da Lagoa em 

direção ao mar, e avançou até as proximidades do Sambaqui da Figueirinha II, 

que já ocupava uma cota alta do terreno. Essa diferença de altura seria 

utilizada, literalmente, como divisor de águas no projeto do loteamento, fazendo 

com que uma parte da água pluvial escorresse em direção ao fundo do 

balneário e a outra para frente. Nesse sentido, não havia razão para retirada de 

sedimento naquele ponto no projeto, que já incluía a preservação dos dois 

sambaquis. 

Nesse momento dois fatores contribuíram para o abandono da obra do 

loteamento. Em primeiro lugar, não se esperava que as dunas voltassem a se 

formar por sobre as áreas salgadas, que é o que acontece até hoje e que nos 

proporciona aquela paisagem, até então enigmática, dos grânulos formando 

pavimentos entre as dunas ativas. Em segundo lugar, e mais decisivo no 

processo de abandono, foi a declaração de guerra entre Argentina e Reino 

Unido em 1982. Como grande parte dos investidores interessados na 

construção do Balneário era de origem argentina, a Guerra das Malvinas fez 

com que todos eles retirassem o apoio financeiro da obra mediante as 

incertezas econômicas que uma guerra traz. Assim o projeto foi abandonado, 

tendo chegado até o Figueirinha II. 

Não se deram outras tentativas até meados dos anos de 1990, quando 

novo esforço de urbanização da orla se iniciou e ainda se encontra em curso. 

Hoje, com algum apoio do governo municipal e com mais interessados na 

construção dos loteamentos, os empreendedores fazem nova tentativa de 



91 

 

urbanização que agora ocorre em sentido oposto, e se dirige da estrada aberta 

junto à praia em direção às lagoas. E, na Figueirinha, estanca novamente no 

mesmo ponto, nas imediações do Figueirinha II. 

A história do desenvolvimento do loteamento e o processo de 

salgamento do terreno vêm ao encontro de todos os dados que levantamos ao 

longo de três campanhas e veio reforçar uma de nossas hipóteses iniciais de 

que o contexto sambaquieiro se encontrava protegido pela presença das 

dunas, ao menos na medida em que estas barram o desenvolvimento urbano, 

tal qual acontece com o Sambaqui da Eliza. Mas não esperávamos encontrar 

essa situação singular onde o registro arqueológico havia sido empacotado 

entre dunas e salgamento e receávamos que esse processo pudesse ter 

afetado as deposições sambaquieiras. Muito embora os perfis GPR 

mostrassem uma estratigrafia clara de deposição eólica por sob as áreas 

salgadas, sempre existia a possiblidade de que os administradores do 

balneário não estivessem contando toda a história, mas apesar de tudo o 

cenário agora era mais promissor. 

6.2 - Imageamento e interpretação do entorno do Figueirinha II 

Como já dissemos, a área do entorno do Figueirinha II era a mais 

propícia para a execução de um grande grid de GPR que pudesse abarcar 

tanto os contextos soterrados quanto sua adjacências. Havíamos depreendido 

a ocorrência de material arqueológico em superfície e observado através do 

radar que a ocorrência destes materiais aumentava sobremaneira em 

subsuperfície. Assim, realizamos um grande grid que comportasse os eventos 

que sabíamos serem de ordem arqueológica, pela observação do material em 

superfície, mas cuja distribuição espacial na sua totalidade tinha escapado aos 

levantamentos anteriores. 

Tendo feito este levantamento massivo de dados e realizado o 

processamento básico, que contou somente com a correção do tempo-zero e 

correção topográfica de cada perfil, pois não queríamos arriscar perder 

qualquer informação, processamos os gráficos de amplitude em função do 

tempo, ou time-slices. Quando nos deparamos com o mapa final, nos vimos na 

verdade frente a outro desafio, o de interpretá-lo. Na medida em que todos os 
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eventos em subsuperfície são registrados como reflexões das ondas de radar, 

cuja amplitude guarda potencialmente informações diretamente ligadas às 

propriedades físico-químicas dos materiais que as refletiram, cabia agora a nós 

interpretamos cada um desses eventos para determinamos sua natureza 

antrópica ou geológica, e sendo antrópica se pertencia aos esforços de 

urbanização ou às atividades sambaquieiras. Acontece que há tantas variáveis 

que influenciam na amplitude de uma reflexão que é praticamente impossível 

termos uma escala universal que indique tal material como madeira e tal 

material como basalto, por exemplo. Só para termos uma ideia, desde seu 

início bélico a tecnologia do radar almejava poder identificar alvos que se 

deslocassem pela atmosfera ou por sobre a água (MIT 1946). E apesar do 

poderio econômico e político por trás destes interesses tal refinamento do 

método não chegou às vias de fato, sendo mais fácil criar outros dispositivos de 

reconhecimento de aeronaves (Friend or Foe) que fosse transmitido pela 

própria aeronave em direção aos centros de controle (ibid.) Assim, não 

poderíamos simplesmente procurar por uma dada cor no mapa, na medida em 

que as cores representam as amplitudes, esperando encontrar um determinado 

tipo de material, se fazia necessário interpretar cada ocorrência. 

 

Figura 29 - Sobreposição das áreas de alta amplitude do grid FIGDL, representadas pelas cores quentes, entre 70 e 
230 cm de profundidade no entorno do Figueirinha II. 
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Só para fins ilustrativos, se sobrepormos todas as áreas que 

apresentassem contextos de alta reflexão, dentro das profundidades esperadas 

para a ocorrência de materiais arqueológicos o resultado final é um mapa 

quase que completamente preenchido por eventos de alta amplitude, e nós já 

sabíamos que o material conchífero tendia a atenuar o sinal do radar, e 

consequentemente gerar áreas de baixa amplitude. 

Nesse sentido tínhamos de cotejar no mapa de amplitude a disposição 

espacial de determinados tipos de evento com o respectivo perfil GPR que a 

atravessava naquele ponto a uma dada profundidade, e procurar nele as 

informações que levaram aquele ponto a ser representado daquela maneira no 

time slice. Em outras palavras, nós precisávamos analisar a proveniência do 

dado interpolado com base no dado original e, após somarmos as informações 

provenientes do perfil – como tipo e tamanho do evento, sua inclinação e 

dimensão lateral – confrontá-las com o que já sabíamos das observações de 

superfície e dos contextos sambaquieiros e geológicos conhecidos das 

pesquisas anteriores. 

 

Figura 64 - Time slice do FIGDL representado a subsuperfície a 73 cm de profundidade (esq.) e mesmo mapa com 
indicação de eventos (dir.) 

No time slice acima, por exemplo, temos a representação dos dados de 

amplitude do contexto mais superficial e os eventos de alta amplitude 

representados em 01 representam a estrutura de arruamento do balneário, e 

em 02 eles representam pontos de difração dentro do sedimento arenoso bem 

seco de uma duna que estava por ali, mas essas informações foram tiradas 

dos perfis e das observações de superfície. 
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Figura 65 - Arruamento e múltiplas reflexões (esq.) e pontos de difração em meio às dunas (dir.) 1 e 2, 
respectivamente na imagem anterior. 

Tanto o arruamento quanto os pontos de difração quando observados no 

perfil GPR são eventos superficiais com interferências que acompanham os 

dados até o fim da janela temporal, ou seja, que se propagam verticalmente ao 

longo do radargrama. Por estarem sempre ali, essas interferências devem 

aparecer em quase todos os slices, mas isso não quer dizer que os materiais 

estejam presentes nas profundidades representadas. Há filtros capazes de 

retirarem esses ruídos dos dados, mas eles tendem a retirar outras 

informações também, e para não corrermos o risco é melhor somente levar 

essas ocorrências em consideração na nossa análise de proveniência. 

6.2.1 - O contexto sambaquieiro superficial 

Quando chegamos por volta dos 145 cm de profundidade é que estamos 

propriamente no contexto sambaquieiro, que vamos denominar superficial, e 

que contém boa parte do afloramento de conchas em forma de crescente que, 

como já tínhamos observado anteriormente, se caracteriza como uma área de 

baixa amplitude (representada pelas cores mais frias no mapa) nos dados do 

GPR, mas cabe lembrar que nem toda baixa amplitude é composta do material 

sambaquieiro. Assim, levando em conta a comparação com os perfis, 

desenhamos a ocorrência do crescente e atribuímos a ele o número 02, sendo 

que o evento representado no número 01 são as interferências do arruamento 

(na próxima imagem). A partir desse momento não mais iremos nos referir a 

eventos que não tenham relevância para nosso quadro interpretativo, assim se 

não há referência a uma dada área no mapa, é porque ela não se mostrou 

relevante após a análise de proveniência. 
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Figura 66 - Time slice do FIGDL representado a subsuperfície a 145 cm de profundidade (esq.) e mesmo mapa com 
indicação de eventos (dir.) 

Além do crescente há um evento central, marcado pelo número 03, que 

também já havíamos notado nos outros levantamentos. Agora, às margens 

Norte e Nordeste da estrutura há cinco áreas arredondadas de alta amplitude 

que eram aqueles eventos que se prolongavam para além dos levantamentos 

anteriores, marcamos a maior delas como evento 04. 

 

Figura 67 - Perfil 47 que corta área de ocorrência externa (04) ao crescente, com maior ganho e indicação de 
ocorrência (acima) e menor ganho (abaixo). 

O perfil 47 corta o evento 04 e a área que foi representada como de alta 

amplitude no time slice se refere a pequenos reforços de amplitude no evento 

contínuo de reflexão que é a interface entre o crescente e a duna que o 

sobrepõe, cuja estratigrafia está lindamente representada no radargrama. 
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Agora, esse reforço é discreto e por isso apresentamos o perfil GPR com um 

ganho maior e indicação dos reforços na interface, e depois sem tanto ganho 

de maneira a salientar os eventos. Além disso, é muito importante notar que o 

evento representado em 04 no mapa de amplitude não é um “alvo pontual” e 

tampouco um “alvo contínuo”, que são os tipos de eventos mais difundidos nas 

análises dos radargramas, ele é uma forma um tanto híbrida. Na medida em 

que os eventos contínuos representem interfaces entre camadas, e na medida 

em que tais interfaces tenham sido superfícies um dia, estes eventos de reforço 

são os eventos que devemos procurar nos perfis de reflexão quando 

estivermos à procura de pisos de ocupação humana por sobre superfícies 

naturais. Uma vez que as pessoas ocuparam aquela superfície e nela 

realizaram suas atividades, o pisoteamento do solo, a ação do fogo e a 

presença de materiais exógenos sem tamanho suficiente para causar uma 

hipérbole de reflexão podem causar esse tipo de reforço do sinal que não se 

caracteriza propriamente como um alvo, mas pode indicar uma alteração sútil 

nas propriedades físico-químicas do material que compõe a interface. Mais 

uma vez, isso não quer dizer que todo evento de reforço de alvo contínuo seja 

um piso de ocupação, assim como nem todo evento de baixa amplitude seja 

causado pela presença de conchas. Mas é mais um indicativo que podemos 

extrair dos dados e que vem se somar a outros na luta contra a ambiguidade 

do levantamento por radar. 

 

Figura 68 - Perfil 52 que corta área de ocorrência interna ao crescente. 
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O evento marcado como 05 está próximo de uma área na qual em 

superfície havia um pequeno afloramento conchífero arredondado, com cerca 

de 80 cm de diâmetro, que já havíamos explorado com os perfis radiais, e 

vimos que ele possuía uma forma monticular, mas cujos limites eram muito 

difusos e de difícil interpretação. Quando adquirimos o grid FIGDL essa área se 

encontrava justamente por debaixo da duna e de seus pontos de difração, o 

que torna esse ponto do mapa suspeito para ser indicado com uma área de 

ocorrência de material nesse momento. 

Assim, somados os levantamentos com o GPR, tínhamos um contexto 

formado por uma estrutura que, com base nos trabalhos no Sambaqui da Eliza, 

acreditávamos ser um sambaqui soterrado, em forma de crescente cuja parte 

central, medindo cerca de 10 x 15 metros, continha eventos internos e estava 

totalmente alinhada com a posição do Figueirinha II. A esta composição se 

somavam o que pareciam ser cinco deposições circulares com diâmetros que 

variavam entre 4 e 10 metros, com média de 7,1 m. Além disso, estas 

deposições não apresentavam grande profundidade e se encontravam 

embasadas pela própria estrutura em crescente, ocupando porções periféricas. 

6.2.2 - O contexto sambaquieiro intermediário 

 

Figura 69 - Time slice do FIGDL representado a subsuperfície a 240 cm de profundidade (esq.) e mesmo mapa com 
indicação de eventos (dir.) 

Por volta dos 240 cm de profundidade as áreas de alta amplitude tomam 

uma configuração diferente, tornando-se maiores, com áreas que variavam 

entre 17 e 13 metros no seu eixo mais extenso, e média de 14,6 metros, que se 



98 

 

apresentavam de forma mais contígua e semicircular. Quando examinamos o 

perfil 46, no ponto em que ele corta a maior área de alta amplitude do mapa, do 

grid percebemos que os eventos que a formam estão associados a uma 

interface que embasa o crescente e sobre a qual temos alguns pontos de 

difração. 

 

Figura 70 - Perfil 46 que corta as áreas de alta amplitude que se estruturam em semicírculo. 

Plotamos os eventos interpretados do contexto superficial sobre suas 

contrapartes do contexto intermediário só para termos em mente como eles se 

sobrepõe no registro. 

 

Figura 71 - Sobreposição dos eventos interpretados no contexto superficial por sobre o contexto intermediário. 
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6.2.3 - O contexto sambaquieiro profundo 

A configuração das áreas de alta amplitude volta a mudar de figura e a 

assumir uma concentração bem mais restrita por volta dos 325 cm de 

profundidade. Agora deslocadas mais a nordeste as áreas parecem se 

conformar a um círculo completo. Surge também um forte evento reflexivo a 

norte, que marcamos como evento 06. 

 

Figura 72 - Time slice do FIGDL representado a subsuperfície a 325 cm de profundidade (esq.) e mesmo mapa com 
indicação de eventos (dir.) 

Quando observamos estas estruturas no perfil GPR percebemos que 

elas se encontram próximas a montículos (marcados como eventos 7 e 8).  

 
Figura 73 - Perfil 30 que corta os eventos arranjados em círculo no slice. 

Tais montículos não apresentam estratigrafia eólica clara como as dos 

sedimentos que os recobrem, além de possuírem dimensões mais discretas 
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com altura variando entre 80 e 70 cm e extensão máxima variando entre 10 e 

15 metros. 

Já o evento 06 é composto por um evento contínuo que se estende para 

além da área imageada, na direção norte, e diz respeito a uma interface 

profunda que se caracteriza como um evento de forte reflexão, para além do 

qual o sinal de radar sofre forte atenuação. 

 
Figura 74 - Perfil 52 que corta a interface profunda e bem demarcada que se prolonga para além do grid. 

É interessante reparar também na diferença de altura deste contexto 

mais profundo com as estruturas mais superficiais cujos contextos estão na 

parte direita do perfil 52. Além disso, a estratigrafia dos sedimentos acima 

deste evento difere bastante da estratigrafia eólica observada por sobre os 

contextos anteriores, e acreditamos que se trate de um outro corpo geológico, 

cuja natureza iremos sondar com um transect. 

6.3 - Contextos do embasamento geológico da área 

Realizamos dois transects na área de pesquisa, um que saiu dos fundos 

do Figueirinha I em direção ao contexto lagunar, que já abordarmos 

anteriormente, e um outro que saiu do contexto lagunar  até a extremidade 

norte do sambaqui da Figueirinha II. Por conta do seu tamanho, tivemos que 

recortar o transect somente nos pontos de interesse, ao qual atribuímos um 

número, para que possamos nos referir a eles nos comentários. 
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Figura 75 - Trecho do transect que vai da linha de árvores em direção ao  Figueirinha II, com mapa indicando os elementos e os números indicando feições. Os quadros no canto sup. esq. 
Apresentam os mesmos dados com correção topográfica e sem ela, respectivamente. 
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Figura 76 - Trechos do transect anterior e indicação das feições 
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Em 01 temos o contexto de deposição eólica que se sobrepõe a 

prováveis sedimentos pleistocênicos observados em testemunho geológico 

(Amaral 2008 e Amaral et al. 2012) que indicam que nesse contexto do entorno 

da Lagoa da Figueirinha depósitos sedimentares que chegam a uma idade 

máxima de 24.990-25.760 e mínima de 14.230-13.890 anos AP estariam a 

apenas 160 cm de profundidade, e provavelmente estariam associados à 

camada C, já a camada B teria sua formação entre um máximo de 8.420-8.340 

e um mínimo de 3850-3640 anos AP (Amaral 2008). Isso na medida em que as 

feições registradas no radargrama correspondem às mudanças observadas no 

testemunho geológico, descontado o sedimento eólico que a recobre em 01. 

 

Figura 77 - Antena estacionada sobre o evento que aflora em 02 no transect anterior. 

De qualquer maneira, seguindo na direção do sambaqui em 02 

passamos por um evento bem demarcado no perfil GPR e que naquele ponto 

aflorava como uma camada enegrecida de areia para logo em seguida ser 

encoberta novamente pelos sedimentos eólicos, registrado em 03. Esse evento 

continuava bem marcado no radargrama, mesmo por baixo das dunas. Sendo 

que em 03b ele apresentava leve ondulação em subsuperfície e seguia sem 

alterações por cerca de 350 metros. Nesse ponto o evento se divide, em um 

tipo de feição (apontada como 05) que lembra em muito a forma da feição 

registrada no transect atrás do Figueirinha I (mas de dimensões bem menores), 
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e que dá início a uma camada, denominada D. Sendo que é esta camada D 

que está embasando todos os contextos que imageamos no grid FIGDL. 

Nas proximidades do Figueirinha II, em uma área entre as dunas, 

conseguimos perfurar a camada D e encontramos um contexto bem 

homogêneo, para baixo do nível d’água, composto de areia cinza escura que 

pode ser um indicativo de um ambiente redutor, nenhum outro material foi 

encontrado na escavação. 

Assim, chegamos a granjear alguns elementos que podem nos ajudar a 

entender melhor o contexto geológico das estruturas sambaquieiras no entorno 

do Figueirinha II. Com isso em mente, podemos examinar o perfil 57 do FIGDL 

que contém em corte os contextos sambaquieiros superficial, intermediário e 

profundo. 

 

6.3 - Estratégias de intervenção 

Após o levantamento do grid FIGDL fizemos um teste de escavação com 

proteção das paredes, sobre o ponto baleia, a ser tratado no próximo item. 

Ademais planejamos a escavação de uma pequena sondagem no Figueirinha 

V e outra no VI, ambas com o intuito de descrever a estratigrafia e os materiais 

componenciais dos sítios, aproveitando a oportunidade para realizar 

amostragem de material carbonático e posterior datação por 14C . Sendo que a 

sondagem no Figueirinha VI não pôde ser realizada por conta das condições 

do terreno que se encontrava totalmente alagado à época da campanha de 

escavação. 

Nos contextos sambaquieiros realizamos duas retificações de perfil no 

sambaqui da Figueirinha II, com o intuito também de descrever a estratigrafia e 

os materiais e realizar datações. Já nos contextos soterrados imaginamos 

realizar 05 sondagens no contexto superficial, de modo a observar e registrar 

estratigrafia e materiais componenciais e amostrar materiais orgânicos para 

datação por 14C, além de amostras de sedimento para datação por 

Luminescência Opticamente Estimulada. As 05 sondagens compreenderiam 

respectivamente o evento de alta amplitude interno ao crescente, o evento de 
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baixa amplitude que compõe o crescente, além de mais 03 sondagens para 

testar os eventos de alta amplitude que se formam ao redor do crescente. 

Desse total de 05 sondagens previstas foram realizadas 07, na verdade. Essas 

duas a mais foram feitas em função do desmoronamento da sondagem 1 e 4, 

respectivamente, antes que as amostragens e registros pudessem ser feitos de 

forma apropriada. Para o contexto profundo 03 sondagens foram previstas e 

para o contexto intermediário duas sondagens já previstas, uma visando o 

contexto superficial e outra o contexto profundo, passariam pelo contexto 

intermediário de maneira que poderíamos acessá-lo nelas. Por fim, duas 

sondagens foram planejadas para testarem duas feições interessantes que 

apareceram no radargrama. 

Pretendíamos com esse total de 15 intervenções reunir elementos que 

corroborassem nossa interpretação, baseada nos dados de GPR e elementos 

encontrados em superfície, de que os eventos que apontamos como contextos 

peri-sambaquieiros não poderiam ser fruto de sistemas deposicionais naturais 

e conhecidos na área, mas tratavam-se de fato de deposições resultantes da 

ação humana. Uma vez que as formas, dimensões e estratigrafia destes 

eventos, tais quais registradas pelo radar não se encaixavam com o que 

esperávamos dos processos naturais. Processos estes que por sua vez se 

colocavam entre as deposições antrópicas das duas fases de construção do 

Balneário Nova Camboriú e deposições mais antigas que, em alguma medida, 

refletem as estruturas e atividades dos grupos construtores de sambaquis que 

aconteciam do lado de fora do concheiro. 
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6.5 – Intervenções Arqueológicas 

6.5.1 - O Ponto Baleia 

 

Figura 78 – Hipérbole bem definida na linha 63 e as diferentes etapas do processamento (270 MHZ). 

 

Durante a aquisição do grid GPR, quando a base RTK foi derrubada pelo 

vento, que tinha por objetivo imagear em detalhe o crescente soterrado já 

determinado na aquisição radial, com linhas paralelas adquiridas a cada meio 

metro, com a antena de 270 MHz percebemos que os contextos soterrados, 

tanto aqueles que formavam o crescente como os que o embasavam ou por ele 

se sobrepunham, não apresentavam eventos pontuais bem demarcados nas 

reflexões, exceto por uma hipérbole muito bem definida que se prolongava por 

ao menos três linhas, 61, 62 e 63. 

Assim, findo o levantamento do grid, desenhamos outro grid por sobre a 

área da hipérbole imageada anteriormente, que agora cobria uma área de 05 x 

05 metros com espaçamento de 0,25 m entre as linhas, e utilizando a antena 

de 900 MHz, com uma taxa de amostragem de 2048 e utilizando 60 ns de 

janela temporal, que levando em consideração uma constante dielétrica 

estimada em 6.29, nos permitiu imagear até 3,2 metros em profundidade, com 
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uma densidade lateral de um traço por centímetro. Tínhamos o objetivo de 

utilizar a maior resolução vertical da antena de 900 MHz para construir uma 

melhor imagem do objeto, mas os softwares não ajudaram a construir uma 

imagem inteligível do evento. 

Assim, após o processamento completo dos dados de GPR exportamos 

os valores das amplitudes em XYZ para um outro software que nos permitisse 

uma melhor manipulação da imagem. Nesse software fomos capazes de fazer 

a renderização direta do volume e apresentá-la em pixels com volume (voxels).  

 

Figura 79 - Evento de reflexão em renderização de volume por voxel. 

O resultado final não foi o que esperávamos, mas ele nos permitiu 

visualizar alguns detalhes do evento que antes não eram possíveis. Com base 

nesses detalhes pudemos descrever o evento como um todo, num primeiro 

momento, que teria cerca de 40 cm de largura, por 180 de comprimento e 70 

cm de profundidade. Após discutirmos11 ficamos animados com a ideia de que 

poderia ser uma canoa soterrada, mas ponderando os contextos geológicos 

imaginamos que não seria possível para fibras vegetais terem se mantido em 

boas condições em meio às dunas para causarem uma reflexão tão forte. 

Debruçando novamente sobre o modelo, consideramos que poderiam ser dois 

eventos sobrepostos e, a partir desse ponto de vista, o evento superior se 

ligava ao evento inferior formando uma forma de “ampulheta”, ambos seriam 

eventos menores e o inferior teria uma prolongação de quase 1,5 metros 

associada a ele. Com base nessa segunda descrição, mais detalhada, e 

conhecendo os contextos sambaqueiros, chegamos à conclusão que só 

poderia se tratar de duas vértebras de baleia com uma costela associada. 

                                                             
11

 Com a participação da Professora Veronica Wesolowski. 
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Chegamos a apresentar essa interpretação na reunião do grupo de 

estudos do quaternário, intitulada: “Encontros Quaternários – Arqueologia e 

geofísica em campo de dunas.” 12 Passados quatro meses da apresentação, e 

seis meses desde a aquisição dos dados, retornamos a campo e tivemos a 

oportunidade de realizar a primeira sondagem dos contextos soterrados. E o 

fizemos sob o já denominado “ponto baleia.” 

A escolha do local da primeira sondagem se deve na verdade a sua 

localização em relação ao contexto do crescente e não para a recuperação do 

evento imageado e modelado. Por se localizar em uma área periférica do 

contexto que pretendíamos escavar no futuro a escavação do ponto baleia nos 

permitiria, além de acessarmos o objeto ali soterrado, testar a camada que 

compunha o crescente propriamente dito e a camada que o embasava, sem 

termos de necessariamente escavar as áreas mais interessantes. 

 

Figura 80 - A hipérbole representa o ponto baleia e a camada menos reflexiva acima dela o crescente. 

Isso porque não tínhamos certeza de como ocorreria a escavação, pois 

as condições apresentadas pelos sedimentos de deposição eólica naquele dia 

muito seco eram de desagregação e receávamos que as paredes da 

sondagem não resistissem. Dessa forma procedemos com a escavação 

emparedando a sondagem a cada 35 cm, utilizando tábuas aparelhadas de 

pínus, com isto perderíamos o controle estratigráfico, mas certamente 

chegaríamos ao nosso alvo e poderíamos observar a composição das 

camadas conforme avançássemos. Dessa forma, preservaríamos os contextos 

mais importantes, como a área de alta reflexão no centro do crescente, para 

uma segunda empreitada, na qual já teríamos mais experiência. 

                                                             
12

 Apresentada no dia 03/12/13 – Sala 103 – Instituto de Geociências. 
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Assim, guiados somente pelo GNSS-RTK estaqueamos os pontos 

referentes ao evento soterrado sobre o solo e demos início a uma penosa 

escavação, com somente duas pessoas se alternando nos trabalhos, debaixo 

de sol forte, foram necessários dois dias para chegarmos ao nosso objetivo. E 

como tínhamos receio de que algum curioso pudesse cair dentro da sondagem, 

adaptamos um palete de madeira como tampa da sondagem, que 

trancafiávamos ao fim do dia com um cadeado. A escavação passou pelo 

material de salgamento já nos primeiros 20 cm e seguiu por um contexto eólico 

“limpo”, i.e. sem nenhum material associado, até atingirmos uma camada onde 

conchas de berbigão ocorriam de forma esparsa, seguindo por uma camada 

arenosa já mais compacta e úmida, na qual não ocorriam materiais. 

Esperávamos encontrar o evento aos 210 cm de profundidade, mas foi aos 201 

cm que começamos a evidenciar uma vértebra de baleia. 

 
Figura 81 - Detalhes da escavação da vértebra e posterior afloramento d'água. 

 

Infelizmente, tão logo começamos a escavar ao redor do osso a água 

começou a verter no fundo da sondagem e não conseguimos avançar com a 

escavação. Como a vértebra que conseguimos retirar já estava bem fragilizada, 

imaginamos que se forçássemos a escavação acabaríamos por destruir 

qualquer material que estivesse ali. Havia também o risco de colapso das 

paredes que já mostravam sinais de deformação por conta da pressão do 

sedimento em volta. Decidimos abandonar a unidade de escavação, uma vez 

que o objetivo já havia sido alcançado. Para nossa surpresa, enquanto 

tentávamos derrubar as primeiras tábuas que formavam as paredes, para 

aterrarmos a sondagem, percebemos que apesar da deformação a estrutura 

estava longe do ponto de ceder, muito embora tivéssemos a impressão 
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contrária quando, ajoelhados dentro da sondagem, escutávamos os estalos da 

madeira por sobre nossas cabeças. 

 
Figura 82 - Fotos em laboratório da vértebra escavada e logo após a retirada do material da sondagem. 

Consideramos essa sondagem muito bem sucedida já que afastamos os 

temores de que o processo de construção do condomínio tivesse alterado as 

deposições mais profundas, além de ter confirmado nossa hipótese de que o 

evento imageado era de fato uma vértebra de baleia. 

Além disso, todas as nossas percepções do sensoriamento com o GPR 

se mostraram corretas com relação ao objeto e aos sedimentos que o 

recobriam. Isso indicava que provavelmente as nossas outras percepções 

deveriam estar muito próximas da realidade. Mas o que escavaríamos na 

próxima etapa de campo nos obrigaria a rever estas percepções. 

Foi nessa mesma etapa de campo que encontramos o flanco sul do 

Figueirinha II livre das dunas, com sua camada conchífera aflorando por baixo 

da grossa vegetação que o recobre. Assim, decidimos aproveitar a 
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oportunidade para retificar um perfil de 01 metro de largura neste flanco de 

modo a documentar a estratigrafia e coletar amostras de datação. 

6.5.2 - Retificação de Perfis e Sondagens 

No todo foram realizadas 13 sondagens, além da retificação de dois 

perfis nos flancos sul e norte do Figueirinha II. Os perfis foram feitos 

oportunisticamente quando, na penúltima etapa de campo, as dunas se 

movimentaram expondo a elusiva camada conchífera do sítio na porção sul, 

então aproveitamos essa exposição para documentar e amostrar o sítio, tanto 

para fins de datação, como para análise da diversidade faunística que durante 

a escavação foi se apresentando. Já na última etapa de campo, um processo 

erosivo no flanco norte expôs também parte da camada conchífera naquele 

ponto e, assim, também amostramos o outro lado do sítio. 

Das sondagens feitas, uma tinha o objetivo mais simples de descrever e 

amostrar o sítio Figueirinha V, no canto oeste da lagoa da Figueirinha. Todas 

as demais sondagens foram feitas com o intuito de investigarmos os diferentes 

contextos soterrados no entorno do Figueirinha II com base nos dados do 

georadar. Por fim, não conseguimos escavar nenhuma sondagem no 

Figueirinha VI, na parte mais setentrional da área de pesquisa, pois o mesmo 

se encontrava debaixo d’água quando realizamos a última etapa de campo. 

Dessa forma, com exceção dos perfis e da sondagem do Figueirinha V, 

vamos apresentar os croquis estratigráficos, com a localização das amostras 

para datação e seus valores, e os contextos de cada sondagem dentro de seu 

radargrama específico e sua posição dentro do time slice. Ao lado de cada 

croqui estratigráfico apresentamos outra inovação que utilizamos nessa 

pesquisa. A documentação das escavações foi feita através da modelagem 3D 

de cada uma das sondagens e perfis13 feita com uma simples câmera digital e 

um software de fotogrametria. Esse trabalho foi feito para as paredes de maior 

parte das sondagens, com exceção das sondagens 3, 10, 11, 12 e13, depois 

disso registramos os croquis de forma mais ortodoxa para as paredes sul e 

oeste de cada sondagem. Mais tarde, no computador, geramos ortofotos das 
                                                             
13

 Essa tecnologia só esteve disponível na última etapa de campo de maneira que o Perfil Sul do 

Figueirinha II não contou com essa técnica de documentação. 
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paredes oeste e comparamos com os croquis anotados em campo e 

redesenhamos os perfis no computador. 

Cabe lembrar que as sondagens foram escavadas em forma de pirâmide 

invertida tendo se iniciado a escavação com as dimensões iniciais de 1 x 1,5 

metros, já as dimensões finais dependeram das condições das paredes e 

também da profundidade dos contextos a serem acessados. 
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Figueirinha II - Perfil Sul 

A retificação de um perfil no flanco sul do sítio foi realizada para que 

pudéssemos amostrar a camada conchífera, até então não encontrada nos 

trabalhos anteriores, de maneira a realizarmos uma datação por 14C e 

enriquecer o quadro cronológico para os sambaquis do litoral sul catarinense. 

Além disso, queríamos ter uma ideia de como o material depositado no 

concheiro se comportava para podermos compará-lo em termos de processo 

formativo, ainda que preliminarmente, aos grandes sambaquis funerários que 

tem por modelo os trabalhos do Jabuticabeira II, e aos pequenos sambaquis e 

também aos contextos soterrados nas imediações do sítio. 

 

Figura 83 - Foto e croqui estratigráfico do Perfil Sul - Figueirinha II 
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A escavação do perfil sul encontrou uma camada conchífera muito 

menor do que o imaginado, dada as dimensões do sambaqui, cuja espessura 

variava em torno dos 50 cm, e continha conchas inteiras e fragmentadas, além 

de fragmentos de carvão, ocre, e fragmentos de fauna. Acima desta camada 

tínhamos um sedimento arenoso inconsolidado, de pouca espessura dado que 

a camada conchífera aflorava naquele ponto. E abaixo dela uma fina camada 

de transição para uma grande camada cuja estratigrafia não deixa dúvidas a 

respeito de sua natureza deposicional eólica. 

 

Figura 84 - Amostra da diversidade conchífera encontrada no Figueirinha II. 

A diversidade do material conchífero que compunha a camada nos 

chamou tanto a atenção que fizemos uma coleta amostral de espécies durante 

a escavação. A camada conchífera foi amostrada na sua base para a obtenção 

da data de 14C, mas ao analisar a amostra em laboratório, percebemos que o 

material retirado da camada parecia selecionado, tendo-se optado por conchas 

pequenas em tamanho, incluindo muitas conchas bem diminutas de Ostrea sp. 

Sendo que diversas dessas pequenas ostras, além de uma de tamanho mais 

comum, apresentavam um orifício central que pode ter sido tanto fruto da ação 

humana como de efeitos tafonômicos, mas a associação ao fato do material 

parecer selecionado nos remete à primeira hipótese. 
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Figura 85 - Ostras retiradas da camada conchífera do perfil sul do Figueirinha II. 

Dos artefatos líticos que encontramos durante a escavação um deles 

nos chamou a atenção, um suporte retangular maciço com duas marcas 

cupuliformes, bordo irregular e superfície polida, o que o aproxima de um 

isqueiro (sensu Belem 2012) utilizado na produção do fogo. Além dele 

encontramos um pequeno suporte alongado e um quebra-coquinho. O que nos 

chama atenção nessa peça é que ela aparece dentro do grande sambaqui e 

muito difere das outras peças com marcas cupuliformes que encontramos 

sobre a superfície dos contextos soterrados. 

 

Figura 86 - Artefato lítico encontrado durante a escavação do perfil sul do Figueirinha II. 
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Figueirinha II - Perfil Norte  

 

Figura 87 – Ortofoto e croqui estratigráfico do Perfil Norte - Figueirinha II e indicação das datas em anos AP. 

A escavação da retificação do perfil norte do Figueirinha II nos 

apresentou a mesma camada conchífera não muito espessa, recoberta por 

uma camada arenosa com muito material conchífero inconsolidada e que deve 

ter se formado em função tanto do processo erosivo que acontece nesse ponto 

quanto pela inclinação acentuada da parede nesta porção norte do sambaqui. 

Na camada conchífera encontramos fragmentos de carvão e fauna, assim 
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como fragmentos de conchas e conchas inteiras. Cabe notar que a mesma 

diversidade da camada conchífera do perfil sul foi observada, mas não o 

mesmo selecionamento de conchas pequenas, tampouco perfuradas. 

Já a camada arenosa que embasa a camada conchífera muito difere da 

camada anterior por não apresentar estratigrafia de deposição eólica, 

apresentando ao invés disso alguns processos de pedogênese, como 

surgimento de camada húmica com presença de bioturbações, marcadas no 

croqui como feições do tipo A. Além disso, algumas linhas compostas de 

conchas muito fragmentadas acompanhadas de pequenos fragmentos de 

carvão atravessam o perfil horizontalmente, denominadas feições do tipo B. 

Por fim, uma areia um pouco mais escura forma linhas horizontais, feições do 

tipo C, que remetem a alterações químicas do solo. 

Duas amostras foram coletadas para datação, uma de conchas para 

datação por 14C e outra de sedimento para datação por Luminescência 

Opticamente Estimulada (LOE), que serão abordadas mais a frente.  
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6.5.3 - Megalobulimus jaguarunensis 

Durante a retificação do perfil sul do Figuerinha II, coletamos materiais 

conchíferos para amostrarmos a diversidade de ocorrência das espécies. Mais 

tarde, no laboratório, José Heitzmann Fontenelle, do Museu de Zoologia da 

Universidade de São Paulo ficou animado com a possibilidade de que três 

conchas de megalobulimus pertencessem a uma espécie ainda não descrita. 

Retornamos a campo para a última campanha e, durante a retificação do 

Perfil Norte do sítio, coletamos mais três espécimes que, ao que tudo indica, de 

fato apresentam diferenças morfológicas suficientes para classificá-las como 

uma nova espécie, batizada de Megalobulimus jaguarunensis. Muito embora o 

trabalho, intitulado A new species of Megalobulimus (Gastropoda, Acavoidea, 

Strophocheilidae) from southern Brazil shell mounds apresentado por 

Fontenelle, J.H; Cavallari, D.C. & Simone, ainda aguarde parecer dos revisores 

do periódico Strombus.  

Essa ocorrência ilustra não apenas a diversidade do material encontrado 

dentro do Figueirinha II, se comparado aos contextos soterrados, mas também 

demonstra que há muito a ser compreendido acerca dos sambaquis, 

principalmente quando utilizamos abordagens interdisciplinares de pesquisa. 
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Figura 88 - Megalobulimus jaguarunensis (imagens gentilmente cedida pelos autores). 
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6.5.4 Sondagens dos contextos soterrados  

Figueirinha IV- Sondagem 1 

 

Figura 89 – Ortofoto da parede Oeste sondagem 01 com perfil interpretado e indicação da data 14C. 

A sondagem 01 no entorno do Figueirinha II foi realizada por sobre a 

área de salgamento, este último não indicado no perfil, e após os primeiros 

centímetros através de uma areia inconsolidada a escavação prosseguiu 

através de uma areia de deposição eólica, sem qualquer ocorrência de 

qualquer outro material até ~132 centímetros. Ao que se seguiu uma fina 

camada, com cerca de 02 cm de espessura), que se caracterizava por finas 

linhas paralelas de carvão muito fragmentado, sobreposta a uma camada de 

cerca de 03 centímetros de conchas de Anomalocardia, na qual encontramos o 

dente de um pequeno roedor, seguida por sua vez por uma deposição arenosa 
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sem ocorrência de outros materiais. Amostramos a camada de carvão e a de 

conchas, tanto para procedermos com a datação por 14C, quanto para 

analisarmos os fragmentos no laboratório.  

Não conseguimos prosseguir mais com a escavação por conta do 

desmoronamento dos perfis, o que se procurou evitar com a escavação da 

sondagem possuindo a boca mais larga do que o fundo (como se pode notar 

em diversos dos perfis), mas que atingiu seu limite pouco antes de 1,5 metros 

de profundidade. 

Outro motivo que nos levou a abandonar os trabalhos nessa sondagem 

é que o alvo imageado nos levantamentos com o GPR já havia sido atingido e 

se tratavam dessas camadas mais profundas, além da água que já aparecia ao 

fundo da escavação. Antes que pudéssemos realizar a amostra de 

luminescência a sondagem foi fechada pela ação do vento. Frente a isto e 

também ao fato de que as camadas profundas não foram bem imageadas no 

modelo 3D, resolvemos abrir outra sondagem (14) no mesmo contexto. 

 
Figura 90 - Localização do contexto da sondagem 01 e 14  no modelo do crescente soterrado e no time slice.  

 
Figura 91 - Localização do contexto da sondagem 01 e 14 no Perfil GPR. (Indicação fora de escala) 



122 

 

Figueirinha IV- Sondagem 14 

 

Figura 92 - Ortofoto e croqui estratigráfico do Perfil Oeste da Sondagem 14 e indicação das datas em anos AP. 

Realizada no mesmo contexto da intervenção anterior, apenas um pouco 

mais deslocada para norte, a sondagem 14 foi realizada com a colocação de 

proteção nas paredes para termos certeza de conseguir amostrar o sedimento 

para datação de sua deposição. A proteção se fez necessária uma vez que a 

retirada da amostra de LOE não é trabalho dos mais delicados, e ainda assim 

se deu o desmoronamento, mas sem prejuízo para a amostragem. O 

deslocamento também foi calculado para atingirmos a interface do evento que 

queríamos registrar em um ponto em que ele já ascendia, indo aflorar no 

crescente em meio ao salgamento, para que pudéssemos imagear o evento 

com mais cuidado, uma vez que foi difícil registrá-lo na sua profundidade 

máxima de ~150 centímetros, contexto da sondagem 1. 

É interessante notar que o embasamento da camada de conchas aqui 

aparece claramente como de deposição eólica e acreditamos que não foi 

possível fazer esse registro na sondagem anterior por conta do pequeno 
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avanço que conseguimos na escavação até ~150 cm e pela presença da água 

naquele ponto, que já minava ao fundo da sondagem. 

Figueirinha IV-  Sondagem 2 

 

Figura 93 - Fotografia e croqui estratigráfico do Perfil Oeste da Sondagem 2 e indicação das datas em anos AP. 

A sondagem 2 ocorreu no ponto mais alto daquilo que até então 

acreditávamos ser um sambaqui soterrado, tal qual o sambaqui da Eliza, e 

sobre o qual ocorriam as conchas em superfície. Ficamos surpresos com o fato 

de que a camada conchífera era pouco espessa formada apenas por 

anomalocardias, tal como nas sondagens anteriores, e que para além dela 

tínhamos apenas um contexto muito bem definido de deposição eólica em meio 

ao qual algumas feições se formavam. 

Uma vez que essas feições estavam perfeitamente inseridas na 

estratigrafia eólica sem que esta apresentasse qualquer tipo de distúrbio ao 

redor das feições, acreditamos que estas marcas sejam transformações 
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químicas pós-deposicionais, que foram apontadas no perfil GPR e nos levaram 

a escolha dessa área para escavação. 

 
Figura 94 - Localização dos contextos da sondagem 2 em relação ao modelo 3D, ao time slice e ao perfil GPR. 
(Indicações fora de escala) 

Notamos também que o padrão eólico da estratigrafia não apresentava 

qualquer alteração mesmo quando chegávamos bem próximo do nível d’água 

apesar de apresentar mudanças significativas de compactação e cor pouco 

antes de chegarmos à água. 

Frente a estas percepções chegamos à conclusão de que aquilo que 

aparece como a base do crescente, representado pelo evento contínuo de 

reflexão bem ao fim da área de escavação no perfil acima, e que atravessa 

todo o perfil embasando tanto o crescente como as dunas que o recobrem, 

trata-se na verdade de uma camada pós-deposicional formada pelo processo 

de cimentação destes corpos arenosos na medida em que os diferentes 

materiais interagem quimicamente com essa dinâmica hídrica presente no solo 

e que apresenta variações na sua posição ao longo do tempo. Nesse sentido 

conseguimos penetrar nessa camada quando escavamos o ponto baleia, uma 

vez que o nível d’água estava bem baixo na época. Já nesta última etapa de 
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campo o nível d’água estava realmente alto, de modo que todas as sondagens 

terminaram ao atingir a água que por sua vez se apresentava junto à interface. 

É interessante notar que esta camada de cimentação que atravessa os 

diversos corpos geológicos por vezes se confunde nas imagens de radar com 

os limites das próprias estruturas que acreditamos ser fruto da deposição 

humana, como as duas camadas interiores ao crescente que se sobrepõem à 

camada de cimentação, chegando a ser paralelas a ela em alguns pontos. A 

natureza eólica do material que compõe o crescente também explica uma 

camada interna na face norte para qual, até então não tínhamos encontrado 

uma explicação. 

Cabe ressaltar também que a fina camada com linhas de carvão que 

recobria a camada conchífera nas sondagens 1 e 14 se mostrava ausente na 

sondagem 3, de maneira que ela, provavelmente, era a responsável pela 

reflexão de alta amplitude notada na parte interior do crescente e não as 

conchas, que como já sabíamos tendem a atenuar o sinal do GPR.  

Já a parede, por assim dizer, do crescente era formada na verdade por 

areia depositada pelo vento e recoberta por uma fina camada de conchas de 

berbigão. Restava agora descreve os materiais que compõem os eventos de 

alta amplitude externos ao crescente. 

 

Figura 95 - Figueirinha II, ao fundo, quase completamente cercado pela água durante a campanha de escavação. 
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Figueirinha IV-  Sondagem 3 

 

Figura 96 – Ortofoto e croqui estratigráfico do Perfil Oeste da Sondagem 3 e indicação da data em anos AP. 

A sondagem 3 foi a primeira da série de sondagens feitas para testar as 

deposições circundantes ao crescente soterrado. Ela foi realizada em uma área 

mais afastada do crescente que estava recoberta por camadas de deposição 

eólica pouco coesa e a escavação fechou muito rapidamente pela própria ação 

do vento, mas que antes escavou as camadas superiores das paredes da 

sondagem revelando o padrão de deposição eólica muito bem demarcado nas 

camadas superiores. Se seguindo uma camada arenosa com presença de 

conchas de berbigão fragmentadas e inteiras, mas muito esparsas em meio ao 

sedimento arenoso que não apresenta estratificação eólica. Sendo que na 

parte superior desta camada vemos uma linha formada por fragmentos de 

carvão. 

Passada essa camada encontramos uma camada arenosa mais 

compactada sem estratificação clara, mas onde ocorriam pequenos fragmentos 

de carvão e algumas manchas escuras na areia, que não lembravam as 

feições encontradas na sondagem 2. 
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Figura 97 - Localização dos contextos da sondagem 3 em relação ao modelo 3D, ao time slice e ao perfil GPR. 
(Indicações fora de escala) 

Apesar da baixa frequência de material nesse evento de alta reflexão do 

lado de fora do crescente fica clara a diferença entre os sistemas deposicionais 

que atuaram na formação da primeira e na segunda camada, já a terceira 

camada não apresentava elementos suficientes para uma interpretação. 

A camada com material conchífero é condizente com a reflexão de alta 

amplitude registrada pelo GPR e a presença de carvão e conchas aliadas à 

falta de elementos estratigráficos eólicos nos fazem interpretar a camada como 

deposição antrópica, diferentemente das camadas de deposição eólica que se 

sobrepõem a ela. Nenhum outro material ocorreu durante a escavação da 

sondagem 3. 

 

 

 

 



128 

 

Figueirinha IV-  Sondagem 4 e 6 

 

Figura 98 - Ortofoto e croqui estratigráfico do Perfil Oeste da Sondagem 6 e indicação da data em anos AP. 

Assim como ocorreu na sondagem 1, a sondagem 4 veio a desmoronar 

sem que antes tivéssemos realizado as amostras e registros da escavação. 

Dessa forma abrimos a sondagem 6 contígua a ela. Os trabalhos se iniciaram 

por sobre uma camada de deposição eólica seguida por uma areia 

inconsolidada que logo passa para um contexto eólico bem definido e por ele 

seguia até chegar a uma clara interface com um sedimento arenoso sem 

estratificação aparente e rico em fragmentos de conchas inteiras e conchas 

inteiras  de berbigão, além de diversos pequenos fragmentos de carvão.  
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Figura 99 - Localização dos contextos da sondagem 4 e 6 em relação ao modelo 3D, ao time slice e ao perfil GPR. 
(Indicações fora de escala) 

Nessa camada foram encontradas duas pequenas estilhas de rocha 

básica, além de alguns ossos de fauna, pouco antes de chegarmos à água aos 

165 cm de profundidade. É interessante notar que essa camada se comporta 

de maneira homogênea desde os 80 cm até o fim da escavação, muito embora 

em um dado momento ela apresente uma orientação de deposição eólica na 

qual ocorrem pequenos fragmentos de berbigão. 

Novamente vemos repetido o padrão deposicional alternado entre 

sistemas deposicionais eólicos e antrópicos que, neste caso, apresentam um 

certo dinamismo entre si, como se eles concorressem na formação do registro 

estratigráfico. E mais uma vez a camada que interpretamos como antrópica 

apresenta o evento reflexivo de alta amplitude. Essa identificação do padrão 

reflexivo é muito importante, pois a partir dela podemos mapear a extensão da 

ocorrência destes materiais no time slice. 
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Figueirinha IV-  Sondagem 7 

 
Figura 100 - Ortofoto e croqui estratigráfico do Perfil Sul da Sondagem 7 e indicação da data em anos AP. 

A sondagem 7 foi a única escavada na parte mais baixa da área, por 

sobre o contexto da plataforma de conchas que já havíamos observado em 

superfície. Nesse sentido a escavação já se inicia por sobre uma camada 

arenosa com presença de conchas de berbigão e sem estratigrafia eólica. 

Passados os primeiros centímetros de escavação, temos um sedimento 

arenoso mais claro, no qual não ocorrem conchas, sendo que na interface 

entre eles surge um sedimento mais enegrecido que não chega a formar uma 
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camada propriamente dita e que atravessa a estratigrafia horizontalmente. Este 

sedimento mais claro não possui aspectos estratigráficos que possam nos 

informar a respeito do seu sistema deposicional. 

 

Figura 101 - Localização dos contextos da sondagem 7 em relação ao modelo 3D, ao time slice e ao perfil GPR. 
(Indicações fora de escala) 

Por fim chegamos a uma camada arenosa escura com grande presença 

de fragmentos de carvão, conchas de berbigão na sua grande maioria, mas 

com ocorrências de Ostrea sp. e Phacoides pectinata, alguns pequenos 

fragmentos líticos e diversos fragmentos de fauna, incluído aqui um osso longo, 

provavelmente um úmero de pequeno mamífero marinho. Logo no início dessa 

camada profunda vemos reaparecer sedimentos escuros que, assim como na 

camada anterior, não chegam a formar uma camada, mas parecem 

acompanhar os limites desta camada mais profunda. 

A escavação atinge a água rapidamente e é abandonada aos 70 

centímetros de profundidade. Cabe lembrar que a data que aparece no croqui 

foi coletada em 2010, ao fim do projeto Sambaquis e Paisagem. 
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Figueirinha IV-  Sondagem 8 

 

Figura 102 -  Ortofoto e croqui estratigráfico do Perfil Oeste da Sondagem 8 e indicação da data em anos AP. 

A sondagem 8 foi a última sondagem realizada para testar os eventos de 

alta amplitude que cercam o crescente soterrado. Ela se inicia por sobre um 

sedimento arenoso inconsolidado e logo dá lugar a duas camadas arenosas de 

deposição eólica de estratigrafia bem demarcada. A elas segue uma camada 

arenosa sem estratificação de duna, com uma coloração um pouco mais 

escura e na qual se percebem certos alinhamentos, cuja origem nos é 

desconhecida. Em seguida temos uma fina camada de coloração mais clara, 

sem ocorrência de elementos estratigráficos ou materiais associados que 

pudessem nos informar a respeito de sua natureza deposicional. Por fim, temos 

uma camada mais espessa na qual ocorrem conchas de berbigão, alguns 

pequenos fragmentos líticos e pequenos ossos de fauna. Essas ocorrências 

são um tanto esparsas, mas acontecem ao longo de toda a camada.  



133 

 

 

Figura 103 - Localização dos contextos da sondagem 8 em relação ao modelo 3D, ao time slice e ao perfil GPR. 
(Indicações fora de escala) 

São camadas do tipo desta última camada que são um ótimo exemplo 

da elusividade de alguns contextos que encontramos nesse trabalho. As 

camadas não apresentam estratigrafia clara quando observadas em perfil, e o 

material só é percebido durante o peneiramento ou através de uma cuidadosa 

escavação, mas o radar conseguiu perceber a ocorrência do material sem 

dificuldade nos mapas de amplitude. 

A sondagem 8 tinha a possibilidade de atingir o contexto sambaquieiro 

intermediário, mas o acesso foi barrado pela presença d’água, que aflorou já 

aos 128 centímetros de profundidade nos fazendo abandonar a escavação. 
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Figueirinha IV-  Sondagem 9 

 

Figura 104 - Ortofoto e croqui estratigráfico do Perfil Oeste da Sondagem 9 e indicação da data em anos AP. 

A sondagem 9 talvez tenha sido a intervenção arqueológica mais 

importante que fizemos dos contextos soterrados. Isso ocorre tanto pela 

riqueza estratigráfica apresentada quanto pelo fato de que foi a única 

sondagem que conseguiu atravessar todos os contextos, superficial, 

intermediário e profundo. Dedicamos grande parte do tempo e esforço aos 

poucos mais de dois metros que compõe a área escavada. 

Ao longo do primeiro metro de escavação atravessamos sedimentos de 

clara deposição eólica que em torno de 1 metro de profundidade dão lugar a 

uma grande camada de sedimento arenoso de deposição indiferenciada em 

meio ao qual encontramos uma série de deposições conchíferas sobrepostas. 

Esta camada arenosa apresenta conchas esparsas ao longo de toda sua 

constituição além de alinhamentos de natureza desconhecida, mas que 

apresentam a mesma orientação de mergulho em direção ao norte que as 

camadas conchíferas. Cabe notar que o registro dessa orientação aparece 

invertido entre os croquis desenhados das paredes Oeste das sondagens e os 
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perfis GPR, onde as áreas mais baixas estão a Norte. Essa orientação dos 

materiais acompanha a topografia da área e parece afetar tantos os 

sedimentos arenosos quanto as deposições conchíferas. 

 
Figura 105 - Localização dos contextos da sondagem 9 em relação ao modelo 3D, ao time slice e ao perfil GPR. 
(Indicações fora de escala) 

As deposições conchíferas são formadas na sua maior parte de conchas 

de anomalocardia (berbigão), muito embora uma diversidade maior foi 

observada. Há também ocorrência de carvão em uma quantidade maior do que 

nas outras sondagens. Alguns fragmentos líticos de rocha básica foram 

encontrados, mas não chegavam a apresentar sinais de uso perceptíveis, 

apesar das rochas terem suas faces bem intemperizadas e friáveis, o que 

dificulta esse tipo de análise, e os fragmentos eram homogêneos em tamanho 

e forma. Ao final da sondagem percebe-se claramente a camada relativa ao 

que interpretamos como um horizonte de cimentação. O que nos chama a 

atenção nessa sondagem é a sobreposição das deposições conchíferas que, 

uma por sobre a outra, ocorrem ao longo de toda a camada arenosa de 

deposição indiferenciada. Dessa maneira acreditamos que os eventos de alta 

amplitude se referem a estas deposições sobrepostas. 
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Figura 106 – Fragmentos líticos e malacológicos escavados na sondagem 9. 

 

Figura 107 - Localização da sondagem 9 em relação aos contextos interpretados. 
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Figueirinha IV- Sondagem 10 

 

Figura 108 - Localização dos contextos da sondagem 10 em relação ao modelo 3D, ao time slice e ao perfil GPR. 
(Indicações fora de escala) 

A sondagem 10 foi realizada para acessar o contexto profundo, dada a 

ausência de material durante a maior parte da escavação – que seguiu pelo 

contexto de deposição eólica até cerca de 210 cm de profundidade quando 

encontramos conchas de anomalocardia e fragmentos de carvão pouco antes 

de chegarmos à água a 230 cm – além dos constantes desmoronamentos não 

registramos os perfis estratigráficos da sondagem. 

Pelo o que vimos nas sondagens até esse momento do trabalho, a 

presença das conchas e dos fragmentos de carvão foram suficientes para 

atestar que os eventos de alta amplitude se referiam a estes materiais.  
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Figueirinha IV- Sondagem 11 

 

Figura 109 -  Localização dos contextos da sondagem 11 em relação ao modelo 3D, ao time slice e ao perfil GPR. 
(Indicações fora de escala) 

Assim como na sondagem anterior os constantes desmoronamentos das 

paredes das sondagens que não apresentavam nenhum outro evento além da 

clara estratigrafia de deposição eólica nos levaram a não fazer o registro da 

estratigrafia. Por volta de 180 cm de profundidade registramos a ocorrência de 

conchas de anomalocardia. Ainda esgotamos o fim da sondagem com trado 

manual e encontramos água a 258 cm e mais nenhum outro material até ali. 

Nesse momento começou a ficar redundante o trabalho das escavações 

para acesso às deposições do contexto profundo e decidimos explorar nas 

duas últimas sondagens algumas feições interessantes que havíamos notado 

nos perfis GPR. 
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Figueirinha IV-  Sondagem 12 

 

Figura 110 – Perfil GPR onde foi realizada a sondagem 12 (acima) e indicação do evento reflexivo e perturbação 
da estratigrafia eólica (abaixo).  

A sondagem 12 foi realizada por sobre uma área de deposição eólica na 

qual havia uma zona perturbada detectada pelo radar e ao fim da qual aparecia 

um forte evento reflexivo. Escavamos o local sem consegur perceber nenhum 

tipo de perturbação no sedimento e ao fim da escavação encontramos uma 

feição semicircular do negativo de uma provável raiz no solo, o que explica por 

sua vez o distúrbio observado no perfil. 

 

Figura 111 - Feição encontrada ao fim da sondagem 12. 
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Figueirinha IV-  Sondagem 13 

 

Figura 112 - Perfil GPR onde foi realizada a sondagem 12 (acima) e indicação do evento reflexivo e perturbação da 
estratigrafia eólica (abaixo). 

A sondagem 13 ocorreu naquela área direita do FIGDL onde os pontos 

de difração entre as dunas dificultavam a interpretação das ocorrências nos 

mapas de amplitude. Passando em revista aos perfis GPR após a escavação 

das sondagens percebemos uma forma monticular sem estratigrafia clara por 

sob as dunas ativas. Além disso, na base do montículo um evento pontual de 

reflexão parecia indicar a presença de um objeto, muito embora a reflexão não 

fosse tão bem marcada e estivesse associada à interface de cimentação 

resolvemos abrir a sondagem. Descobrimos que a forma monticular era 

composta de areia de deposição indiferenciada e por sob a qual encontramos 

conchas de Anomalocardia brasiliana, Ostrea puelchana e Phacoides sp. além 

de fragmentos de carvão e ossos de peixe. Já dentro do nível d’água, a 190 cm 

de profundidade, vasculhamos o sedimento em busca do objeto que poderia ter 

causado a reflexão e encontramos alguns pequenos fragmentos líticos e o 

único artefato bem caracterizado de todas as escavações que era um quebra-

coquinho, muito parecido com os encontrados em superfície. Interessante notar 

que nessa sondagem o montículo arenoso é que recobre o material conchífero, 

e não o inverso. 
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Figura 113 - Quebra-coquinhos encontrados em superfície. 

Figueirinha V-  Sondagem 1 

 

Figura 114 - Ortofoto e croqui estratigráfico do Perfil Oeste da Sondagem 1 do Figueirinha V, com indicação da 
data em anos AP. 

Por fim realizamos uma pequena sondagem sobre o material conchífero 

que ocorria no Figueirinha V, as margens da Lagoa, para descrição do material 

e coleta de amostra para datação. 

Encontramos uma camada conchífera pouco espessa, recoberta por um 

sedimento arenoso inconsolidado, composta na sua maioria pelo marisco 

branco (Donax), mas com ocorrência de ossos de peixe e fragmentos de 

carvão, em meio a um sedimento arenoso bem escuro e ao qual se sucedia 

outra camada arenosa mais clara na qual se divisava uma interface de 

transição, com ocorrência esparsa de conchas. 
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7 - Cronologia 

O quadro cronométrico que dispomos para compor a cronologia de todos 

os eventos deposicionais na Figueirinha é composto por 21 amostras. Destas 

03 foram realizadas durante o projeto “Sambaquis e Paisagem”, 01 foi 

realizada por Martin et al. (1988) e 17 foram realizadas para o projeto 

“Complexos Arqueológicos da Costa Sul-Catarinense”, do qual esta pesquisa 

faz parte. Destas, em 13 amostras foram realizados datações por 14C, sendo 

uma por AMS e doze por cintilografia líquida (Standard). 12 foram feitas em 

conchas e 01 em carvão. Para as conchas corrigimos a data radiocarbônica 

convencional utilizando-se a curva MARINE13 (reimer et al. 2013) através do 

software Calib 7 (Stuiver e Reimer 1993) e desconsiderando o valor de ∆r 

proposto para a área por Eastoe et al. (2002)14, e para a amostra de carvão 

utilizamos a curva SHCAL13 (Reimer et al. 2013). 

O Figueirinha V, como já era esperado, foi o sítio mais recente dos 

amostrados, isso porque o sítio Guarani não foi amostrado, e como as 

deposições já indicavam o sítio está no horizonte de ocupação da área pelos 

grupos falantes de língua Je. 

O grande sambaqui da Figueirinha I, com sua mostra de topo e de 500 

cm de profundidade, ainda figura como o mais antigo da área com uma data de 

construção entre 4382 – 4512 CAL AP (interpolando os valores mínimos e 

máximos da calibração das duas amostras considerados em 2σ), isso sem 

termos uma data para sua base. 

O Figueirinha II foi amostrado em cada um de seus perfis e se coloca 

como o sítio mais recente da ocupação sambaquieira local, com data de 

construção entre 3549-3822 anos AP. Já o Figueirinha III – desconsiderando-

se a data feita por Martin et al. (1988) por ser redundante com a data que 

fizemos agora e por só acrescentar mais erro à mensuração por conta do seu 

                                                             
14

 A correção proposta por este trabalho em 2002 vem se mostrando incorreta na medida em que 

dispomos de mais datas e contextos estratigráficos, e quando aplicada causa um grande número de 

inversões estratigráficas, ou aumenta os que já existem. Ao passo que a curva de calibração 

internacional veio sendo desenvolvida e hoje parece dar conta muito bem das variações entre materiais 

de origem marinha e terrestre. 
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alto desvio padrão (+/-190 anos) – teve sua construção estimada em 4175 – 

4386 CAL AP. 

Assim, os elementos sambaquieiros que se encontram para cima da 

superfície correspondem a um período de ocupação de quase mil anos, 963 na 

verdade se considerarmos a idade máxima do Figueirinha I e a idade mínima 

do Figueirinha II. 

Já os elementos soterrados, considerados os intervalos de calibração e 

interpolando a data mais recente e a mais antiga, apresentam um período de 

ocupação de 713 anos entre 4416 – 3703 anos AP que perpassa todo o 

período de ocupação amostrado nos Sambaquis desta área.  

 

Figura 115 - Gráfico das datações de 14C disponíveis para a área da Figueirinha.                                                             
*- As barras representam os intervalos calibrados em 2σ e os pontos a Data Radiocarbônica Convencional (CRA). 

Muito embora se dê uma pequena inversão estratigráfica na sondagem 

9, entre as amostras A3 e A9, isso provavelmente se deve ao fato da amostra 

A3 ser composta de carvão e assim estar sujeita a outra curva de calibração, 

mas mesmo desconsiderando esse dado a afirmação do parágrafo anterior 

ainda se mantém. 
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As datas de LOE foram feitas para determinarmos as datas de 

deposição das diferentes areias que encontramos em meio ao registro 

arqueológico. A dupla de datas A17 e A18 feitas no contexto do crescente 

soterrado, por exemplo, demonstram que o processo de salgamento de fato 

aconteceu entre os anos de 1965 e 1975, tal qual nos foi relatado, ao passo 

que as areias que compõem o crescente foram depositadas entre 3978-4576 

anos AP15, que é condizente com a época de deposição das conchas 3861- 

4059 anos cal AP (A10). 

 

Figura 116 - Amostras LOE feitas no crescente em seus respectivos contextos representado no radargrama. 

Com isso conseguimos mais um elemento para corroborar nossa 

interpretação das deposições e afastar a possibilidade de que os materiais 

presentes no contexto sambaquieiro soterrado foram de alguma forma 

remexidos pelas duas tentativas de urbanização da área. 

 

Figura 117 - Gráfico de datas com as datas de 14C (sólidas) e LOE (bandadas). 
                                                             
15

 Apesar do presente no LOE ser de fato o ano de 2014, data da coleta,  estamos procedendo com as 

comparações com o presente de 1950 do 14C sem qualquer correção, pois qualquer divergência fica na 

verdade contida dentro do desvio padrão das mensurações. 
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As datações por luminescência têm erros muito maiores do que o 14C, 

como se pode ver na tabela sob a Coluna SD (standard deviation), mas elas 

têm a capacidade de nos mostrar a data de deposição do material, ao invés da 

morte do organismo como no caso do 14C. De maneira que, apesar da menor 

exatidão do método, podemos ter uma ideia se houve remobilização de 

material em períodos muito diferentes dos eventos registrados nas datas de 

14C. 

De maneira geral, podemos dizer que as datas de luminescência são 

consistentes com as demais na construção de um quadro geral.  
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Tabela 1- Informações das amostras de 14C e sedimento para a região da Figueirinha. 

Amostra Sítio ID Laboratório Material Curva** CRA SD Min 1σ Max 1σ Min 2σ Max2σ 

A1 Figueirinha 1 Beta 276433 Anomalocardia Marine13 4370 50 4425 4573 4382 4694 

A2 Figueirinha 1 Beta 280844 Anomalocardia Marine13 4260 50 4284 4434 4219 4512 

A3 Figueirinha 4 UGAMS 18548 Carvão SHCAL13 3920 25 4248 4403 4161 4416 

A4 Figueirinha 3 UGAMS 18541 Anomalocardia Marine13 4190 25 4230 4339 4175 4386 

A5 Figueirinha 4 Beta 280845 Anomalocardia Marine13 4140 40 4137 4275 4077 4351 

A6 Figueirinha 4 UGAMS 18545 Anomalocardia Marine13 4010 25 3974 4068 3923 4121 

A7 Figueirinha 4 UGAMS 18546 Diversas Marine13 4000 25 3964 4061 3902 4098 

A8 Figueirinha 4 UGAMS 18547 Anomalocardia Marine13 4000 25 3964 4061 3902 4098 

A9 Figueirinha 4 UGAMS 18549 Diversas Marine13 3990 25 3953 4055 3893 4084 

A10 Figueirinha 4 UGAMS 18544 Diversas Marine13 3960 25 3891 3992 3861 4059 

A11 Figueirinha 4 UGAMS 18543 Anomalocardia Marine13 3990 25 3953 4055 3893 4024 

A12 Figueirinha 4 Beta 384037 Anomalocardia Marine13 3870 30 3790 3893 3717 3938 

A13 Figueirinha 4 UGAMS 18542 Anomalocardia Marine13 3850 25 3759 3859 3703 3895 

A14 Figueirinha 2 UGAMS 18540 Anomalocardia Marine13 3790 25 3686 3780 3639 3822 

A15 Figueirinha 2 Beta 384038 Anomalocardia Marine13 3720 30 3590 3683 3549 3750 

A16 Figueirinha 5 UGAMS 18550 Donax Marine13 1470 25 970 1048 933 1098 

A17 Figueirinha 2 L0125 LOE - 4003 278 3725 4281 -- -- 

A18 Figueirinha 4 L0123 LOE - 4277 299 3978 4576 -- -- 

A19 Figueirinha 4 L0124 LOE - 44 5 39 49 -- -- 

A20 Figueirinha 4 L0126 LOE - 4016 324 3692 4340 -- -- 

A21 Figueirinha 3 Bah 1378* Sem Informação Marine13 4240 190 4072 4598 3836 4824 

* - Martin et al. (1988) / ** Reimer et al. (2013)
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Capítulo V – Panorama Final 
 

Casa branca 

 

Casa branca em frente ao mar enorme,  

Com o teu jardim de areia e flores marinhas  

E o teu silêncio intacto em que dorme  

O milagre das coisas que eram minhas.  

 

A ti eu voltarei após o incerto  

Calor de tantos gestos recebidos  

Passados os tumultos e o deserto  

Beijados os fantasmas, percorridos  

Os murmúrios da terra indefinida.  

 

Em ti renascerei num mundo meu  

E a redenção virá nas tuas linhas  

Onde nenhuma coisa se perdeu  

Do milagre das coisas que eram minhas. 

 

Sophia de Mello 

 

8 - Concatenando os dados 

 

Para fins de cadastro e concatenação resolvemos denominar todos os 

contextos soterrados como Figueirinha IV. Além dos sítios já conhecidos, 

temos o sítio do canto da Lagoa, que ficou sendo o V, e o sítio Guarani o VI. 

Ficando o quadro geral composto por três sambaquis (I, II e III), tendo sido um 

deles destruído (III); um sítio relacionado ao período de ocupação dos grupos 

Je (V); um sítio relacionado ao período de ocupação dos grupos Guarani; e 

uma série de deposições soterradas no flanco NE do sambaqui da Figueirinha 

II, ao qual denominamos Figueirinha IV.  
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Figura 118 - Mapa geral da Figueirinha com indicação e denominação dos sítios. 

 

Sítio UTM-E UTM-N 

Figueirinha I 698321 6827634 

Figueirinha II 698285 6828065 

Figueirinha III 698002 6827642 

Figueirinha IV 698351 6828169 

Figueirinha V 696603 6827628 

Figueirinha VI 698118 6828834 

Tabela 2-  Coordenadas UTM dos pontos centrais de cada sítio - 22 J Sul - Sirgas 2000. 

Após o levantamento por GPR dos eventos deposicionais contidos no 

Figueirinha IV, passamos a análise de sua distribuição espacial e interpretação 

do sistema deposicional capaz de ter gerado tais eventos, com base nas 

imagens geradas. 

Dessa forma, reconhecemos três contextos, classificados em termos de 

sua profundidade e realizamos algumas intervenções de maneira a 

descrevermos estes eventos e amostra-los, tanto para a construção de um 

panorama cronológico das deposições quanto para termos mais informações 

acerca de seus elementos componenciais. 

Realizadas as primeiras três sondagens ficou claro, ainda em campo, de 

que o crescente soterrado não era um sambaqui. Isso se deve a três 

percepções. Primeiro, os materiais que encontramos depositados no espaço 

interior da estrutura (sondagem 1) eram, de certa maneira, muito diferentes dos 
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materiais encontrados nas deposições circundantes (sondagens 3, 4/6 e 8), 

assim como de certa maneira eram bem diferentes dos materiais encontrados 

na parte interna (sondagem 2) do crescente. Mas que maneiras são essas? 

As diferenças entre os materiais presentes no espaço interior diferem 

daquelas encontradas no espaço circundante por apresentarem materiais 

diferentes em tipo, tamanho e quantidade. Enquanto o espaço interior não 

apresenta ocorrência de artefatos, estes ocorrem nas deposições circundantes; 

Apesar de ocorrer carvão tanto no espaço interior quanto no exterior, essa 

ocorrência é muito menor do lado de dentro, com micro fragmentos 

depositados sobre um fino alinhamento arenoso, cuja natureza deposicional 

nos é desconhecida. 

 

Figura 119 - Detalhes da estratigrafia da sondagem 1 (acima) e 9 (abaixo). 
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Já a diferença entre os materiais encontrados no espaço interior e dos 

materiais que compõe o próprio crescente, dizem respeito à dinâmica entre o 

sistema deposicional eólico, a ação humana e a cronologia. 

 

Figura 120 - Eventos de interrupção da dinâmica de deposição eólica e datas LOE dos sedimentos arenosos. 

Se por um lado a parte interna16 do crescente é formada por areias 

depositadas pelo vento, por outro ela também é recoberta por sedimentos 

eólicos, mas isso se dá de forma indireta, em momentos diferentes, através de 

materiais diferentes, mas pelo mesmo processo. Isso no contexto superficial 

sambaquieiro, que também apresenta diversas deposições circundantes ao 

crescente que se assentam sobre seus limites marginais em camadas únicas 

de material arqueológico. De forma que o crescente funcione como um 

enclosure que divide essas diferentes áreas deposicionais. 

Já no contexto profundo temos uma série de deposições de material 

arqueológico cuja ocorrência se dá em um espaço muito mais circunscrito e 

que apresentam empilhamento e sobreposição, tanto de camadas conchíferas 

                                                             
16

 O termo interno se refere aos materiais constituintes do crescente, interior aos materiais depositados 

no espaço envolto pela estrutura, e exterior é o espaço que cerca a estrutura. 
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como de sedimento arenoso. Este sedimento arenoso de deposição 

indiferenciada por vezes não apresenta estratigrafia aparente a olho nu, mas 

são detectados pelo radar como formas monticulares sobrepostas a material 

arqueológico e por eles rodeada. Estas estratigrafias invisíveis, registradas pelo 

georadar, se sobrepõem a estratigrafias de origem eólica e também são por 

elas embasadas, de maneira que somos levados a interpretá-las como 

deposições antrópicas. 

Por fim, o contexto intermediário apresenta elementos tanto de 

deposição antrópica como de alterações químicas e como as escavações não 

puderam acessar as imagens formadas nesse contexto a interpretação das 

imagens fica sujeita a uma maior ambiguidade e, consequentemente, não 

podemos afirmar muitas coisas a respeito dos materiais e sua distribuição. 

9 - Prolegômenos a uma interpretação  

Com base no que apresentamos e procurando integrar os dados de 

geofísica, geologia e arqueologia, podemos ensaiar algumas considerações a 

respeito da distribuição espacial das deposições antrópicas encontradas no 

entorno do Figueirinha II. Sabemos que os contextos lagunares eram mais 

amplos do que os encontrados hoje, e que a área toda chegou a abrigar uma 

ampla baía semiaberta que por conta das variações no nível médio do mar 

(Kneip 2004, DeBlasis et al. 2007 e Giannini et al. 2010)  que dão início a uma 

dinâmica sedimentar na qual diferentes sistemas deposicionais concorrem na 

formação dos cenários presentes à época da ocupação sambaquieira. 

 

Figura 120 - Foto de satélite da Lagoa (Google Earth 2014) e desenho da lagoa com indicação do avanço das 
dunas, franja e dinâmica espacial. 
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Assim, a lagoa da Figueirinha vem sendo colmatada ainda hoje pelos 

sedimentos eólicos tornando-se cada vez menor e mais isolada. E se 

reparamos nas bordas da Lagoa veremos que as margens Sul e Leste se 

mostram mais recortadas, sendo estas justamente as áreas cercadas pelo 

campo de dunas. No seu movimento de avanço por sobre a lagoa, os 

sedimentos eólicos formam áreas maiores juntos às margens (setas negras no 

desenho anterior) e franjas na parte interna da lagoa. As bordas da franja, por 

sua vez, são limitadas pela presença da água (setas brancas), numa dinâmica 

que por um lado vê o espaço de embasamento arenoso se expandir e por outro 

vê ele se restringir. 

 

Figura 121 – Time slices do contexto sambaquieiro superficial e profundo com indicação de dinâmica espacial. 

Sendo esta dinâmica espacial observada também nos time slices sobre 

o Figueirinha IV, muito embora as áreas estejam sobrepostas. Essa restrição 

do espaço disponível no contexto profundo é corroborada pelo empilhamento 

das deposições observado na sondagem 9. Assim, nos parece que o contexto 

profundo teria sido a ocupação sambaquieira de uma dessas franjas que teriam 

se formado quando a lagoa era maior no passado e, conforme a lagoa diminui 

e suas margens se afastam, esse tipo de atividade que ali tinha lugar passa a 

ser feita na nova margem da lagoa. O mesmo acontecendo com as atividades 

que tinham lugar no contexto superficial, que também se deslocam para mais 

próximo da nova área de atividade, ocupando aquela área anterior das 

deposições do contexto profundo, e deixando um registro arqueológico 

sobreposto da forma que o encontramos. 
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Nesse sentido, seja qual for a natureza das atividades que se davam 

nessas áreas, as mudanças deposicionais observadas parecem estar 

relacionadas mais com uma série de atividades prosaicas do cotidiano 

sambaquieiro à beira da lagoa do que qualquer tipo de transformação de ordem 

sociológica. 

Por fim, o processo de salgamento do terreno utilizado na construção do 

balneário é o mesmo processo observado na construção do crescente 

soterrado, no qual um material é depositado sobre as dunas de modo que o 

vento não tenha competência para deslocá-lo, resultando em uma área de 

duna estabilizada. O uso deste artificio por parte dos grupos construtores de 

sambaquis forma uma estrutura que fornece abrigo ao mesmo tempo em que 

parece funcionar como um enclosure para as atividades interiores e exteriores 

a ele. Somando a isso o fato de que encontramos montículos arenosos na 

estruturação dos pisos de ocupação sambaquieira propomos que a engenharia 

de areias (sandworks) era prática presente entre os grupos que habitaram a 

costa sul catarinense. 

10 - Conclusão 

Este trabalho se conclui de forma bem sucedida ao demonstrar que as 

estruturas peri-sambaquieras, teorizadas nos trabalhos anteriores, existem. 

Elas foram sensoriadas e mapeadas pelo radar de penetração de solo e, 

posteriormente, escavadas, e amostradas no entorno do Sambaqui da 

Figueirinha II tendo sido descritas em termos de sua distribuição espacial e 

cronológica. 

A constituição diversa das estruturas peri-sambaquieiras sugere que as 

escolhas deposicionais feitas pelos grupos construtores de sambaqui não 

parecem se pautar pela disponibilidade de materiais nas áreas imediatas ao 

sítio, na medida em que deposições de diferentes materiais ocorreram de 

forma concomitante na construção destas estruturas.  

Além disso, a complexidade das sociedades sambaquieiras se mostra 

tanto mais presente quanto mais avançam as pesquisas. A capacidade de 

compreender a dinâmica dos sistemas deposicionais e atuar sobre eles de 



154 

 

maneira a atender suas necessidades são testemunhos da intenção e engenho 

destes grupos. 

Por fim, o radar de penetração de solo juntamente com o GNSS-RTK e 

os softwares apropriados, formam um conjunto indispensável na prospecção de 

contextos arqueológicos costeiros. 

Esperamos com isso ter contribuído com as discussões para o processo 

de formação do registro sambaquieiro que, como demonstrado, se estende 

para muito além do concheiro em si. 

 

❀ 
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