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ERRATA 

 

Folha Linha Onde se lê Leia-se 

20 20 ...dos ambientes de deposição... ...dos sistemas deposicionais... 

20 25 ...geo-arqueológicos... ...geoarqueológicos... 

21 3 ...paleo-canal... ...paleocanal... 

21 7 ...estes ambientes... ....estes depósitos... 

21 21 ...paleo-laguna... ...paleolaguna... 

27 2 ...informações existente... ...informações existentes... 

27 4 ...sendo que mais recente... ...sendo que a mais recente... 

27 8 ...que conta como o apoio... ...que conta com o apoio... 

27 20 ...ao longo do tempo. ...pós deposicional. 

28 5 ...tanto os paleoambientes... ...tanto os sistemas deposicionais... 

29 8 ...dos paleoambientes.... ...dos depósitos... 

29 10 ...paleo-laguna... ...paleolaguna... 

31 15 ...Roossevelt (1981). ...Roossevelt (1989). 

32 12 ...Alsan et al. (1999)... ...Alrsan et al. (1999)... 

33 21 …mapear os paleambientes. ...mapear os sistemas deposicionais. 

33 26 ...Gibson & George (2005)... ...Gibson & George (2006)... 

36 22 ...descreve em seu trabalho... ...descreve... 

41 4 ...Munícipios... ...cidades... 

50 1 ...composição. ....estratigrafia. 

57 4  i2
  i2

 

70 7 ...to é o tempo de percurso da onda 

eletromagnética... 

....to é o tempo inicial, t é o tempo de 

percurso da onda eletromagnética... 

72 5 ...amostras somadas... ...traços somados... 

74 23 ...o critério de Nyquist, para uma 

caracterização... 

...o critério de Nyquist, utilizando uma 

velocidade de 0,12 m/ns, para uma 

caracterização... 

77 10 ...geológica dos ambientes... ...geológica dos sistemas deposicionais... 

81 15 ...com os ambientes e substratos 

geológicos. 

...com camadas antrópicas e substratos 

geológicos. 

82 2 ...evolução dos ambientes geológicos... ...evolução geológica... 

86 1 Fotos de algumas... Fotos de... 

97  Figura 6.2c – escala de profundidade Figura 6.2c – sem escala de profundidade 

98  Figura 6.3c – escala de profundidade Figura 6.3c – sem escala de profundidade 

99  Figura 6.5c – escala de profundidade Figura 6.5c – sem escala de profundidade 

106 1 ...a) condutividade elétrica; b) 

susceptibilidade magnética... 

...a) susceptibilidade magnética; b) 

condutividade elétrica... 

114 16 ...vibrador mecânico; e... ...vibrador mecânico, intervalo entre as 



peneiras de 0,5 phi (-1ph a 4 phi, inclusive 

fundo); e... 

128 4 ...0,5 m, 0,7 m, 0,9 m, 1,2 m... ...0,5 m, 0,7 m, 1,2 m... 

130 13 ...Ostreas sp... ...Ostrea sp... 

132 15 ...Ostreas sp... ...Ostrea sp... 

134 2 ...estratificações cruzadas progadantes... estratificações cruzadas... 

135 1 ...C1, C2, C3, C4 e C5... ...C1, C2, C3 e C4... 

137 14 ...sambaqui, condutividade elétrica... ...sambaqui, que a condutividade elétrica... 

147 4 ...cortado pela uma estrutura côncava.... ...cortado pela estrutura côncava.... 

147 16 ...porque apresentar uma boa concordância 

com os dados reais e, portanto... 

...porque apresenta uma boa concordância 

com os dados reais, inferindo valores de 

propriedades elétricas para os materiais 

encontrados na área de estudo, e portanto... 

147 29 ...a outros ambientes, que não sejam 

apenas marinhos, ou seja, ambientes que 

permitissem... 

... a outros locais, que não sejam apenas 

marinhos, ou seja, que permitissem... 

159 8 Para corroborar com esses... Para testar esses... 

165 10 ...comum em ambientes paleolagunares... ...comum em depósitos paleolagunares... 

183 21 ...paleotômbolos. ....paleotômbolo. 

184 18 ...com os dados de condutividade elétrica. 

Os valores de susceptibilidade magnética 

não apresentam uma boa relação com a 

topografia. 

...com os dados de condutividade elétrica.  

212 29 ...à interface entre a arqueofácies 2 e 3.. ...à interface entre a arqueofácies 2 e a 

fácies paleolagunar 3... 

217 15 ...e geo-arqueológicos. ...e geoarqueológicos. 
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