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APRESENTAÇÃO: 
 
   

 O presente trabalho visa complementar as informações a respeito do 

uso de plantas pelos grupos construtores dos sambaquis, assunto ainda 

muito pouco explorado na arqueologia brasileira. O enfoque da tese é a 

análise e identificação dos microvestígios vegetais recuperados de amostras 

de cálculo dentário obtidas no sambaqui Jabuticabeira II, com o objetivo 

central de reconstruir a dieta desse grupo. A abordagem utilizada foi 

recentemente desenvolvida, é inovadora e, logo, um tanto exploratória. Foi 

necessário criar e aprimorar (e até mesmo descartar) uma série de análises 

que, entretanto, auxiliam na compreensão da dieta dos indivíduos sepultados 

nesse sítio. 

 Os métodos utilizados aqui devem ser testados e aprimorados, mas 

podem ser empregados, não somente em sítios pré-históricos costeiros, 

como nos mais diversos contextos arqueológicos ou mesmo forenses.  

Como os macrorrestos botânicos raramente se preservam no contexto 

da maioria dos sítios arqueológicos no Brasil, espera-se que a recuperação e 

análise de micropartículas botânicas possam contribuir na discussão sobre a 

exploração do mundo vegetal por grupos do passado. No exterior, esse tipo 

de abordagem tem se mostrado extremamente útil, embora também ainda 

esteja em franco desenvolvimento.  

A tese encontra-se estruturada da seguinte forma: 

Inicialmente faz-se uma revisão da literatura sobre diferentes modos 

de subsistência, focando, também, o cultivo de plantas nas Américas e o uso 

de vegetais por populações antigas do território Brasileiro. Como o presente 

trabalho é um estudo de caso, em que o sambaqui Jabuticabeira II foi 

utilizado  como pano de fundo, o foco recai muito mais sobre a reconstrução 

da dieta do que propriamente sobre os sambaquis. Por isso, a revisão sobre 

esses sítios restringe-se somente ao necessário para a compreensão do 

presente trabalho. Passa-se, então, a uma apresentação dos distintos 

vestígios botânicos, como fitólitos e grãos de amido. Por fim, revisa-se na 

INTRODUÇÃO (I), a importância dos estudos de cálculo dentário e o 

conhecimento atual sobre sua formação.  
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Segue-se, então, o capítulo de MATERIAL E MÉTODOS (IV), no qual 

se apresentam as principais informações à respeito do sítio utilizado como 

objeto de estudo. Descreve-se a metodologia utilizada, tanto para a obtenção 

de amostras de cálculo dentário, quanto de plantas modernas (para a criação 

de uma coleção de referência necessária, por sua vez, para a identificação 

das micropartículas observadas no cálculo). Nesse capítulo são 

apresentados, ainda, alguns testes de metodologia.  

No capítulo de RESULTADOS E DISCUSSÃO ESPECÍFICA (V), são 

apresentados e discutidos os resultados, tanto dos testes metodológicos, 

quanto das análises e identificações realizadas. Na DISCUSSÃO GERAL 

(VI), os dados apresentados no capítulo anterior são reunidos de forma a se 

expor um panorama geral sobre a dieta em Jabuticabeira II. Finalmente,  são 

expostas as dificuldades metodológicas e de análise do material e da 

abordagem utilizados no capítulo chamado LIMITAÇÕES (VII), que é seguido 

do capítulo das CONCLUSÕES (VIII). 
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Ι .INTRODUÇÃO: 

 
1.1 PALEODIETA  

 
Os estudos sobre a dieta de grupos humanos no passado procuram 

elucidar os padrões alimentares dessas populações, bem como a distribuição 

geográfica e temporal de distintas estratégias de subsistência. Os dados 

obtidos são valiosos para o esclarecimento de questões que tangem tanto a 

arqueologia quanto a antropologia, assim como áreas tão diversas quanto 

nutrição, genética e evolução.  

Diversas abordagens e ferramentas podem ser utilizadas para a 

investigação da paleodieta humana. Por exemplo, a análise química dos 

ossos (análise de isótopos estáveis e elementos traço) permite saber se a 

dieta de determinado indivíduo, alguns meses antes de falecer, era 

constituída basicamente de proteína de origem terrestre, recursos marinhos 

e/ou plantas C3, C4 ou CAM (Ambrose & Krigbaum, 2003; Schwarcz & 

Schoeninger, 1991.). Já através da análise de vestígios diretos, sejam eles 

botânicos ou faunísticos (nas áreas de arqueobotânica e zooarqueologia), 

pode-se conhecer as espécies utilizadas e se estas eram selvagens ou 

domesticadas, possibilitando inferir, por exemplo, se havia a prática do cultivo 

(Scarre, 2005).  

  Com os dados obtidos através de estudos de dieta é possível, 

inclusive, obter informações úteis que podem contribuir para as pesquisas em 

outras áreas. A análise de restos vegetais em coprólitos (fezes fossilizadas) 

ou em recipientes associados ao armazenamento de alimento podem sugerir 

que essas plantas estivessem presentes no entorno do sito arqueológico, por 

exemplo, o que, posteriormente, pode ser importante para reconstruções 

paleoambientais e paleoecologicas. Também, ao cruzar os dados de 

paleodieta com marcadores esqueletais como cáries, hiperostose porótica, 

estatura, entre outros, é possível inferir se houve ou não carências 

nutricionais enfrentadas por um determinado grupo humano (Pearsall, 2000).   

Dentro de um panorama mais geral, pode-se afirmar que os estudos 

sobre dieta e subsistência do passado auxiliam a desvelar as trajetórias que 
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percorremos para que atingíssemos o nível de complexificação social atual e, 

quem sabe, encontrar alternativas para melhorar as condições da 

humanidade no futuro (Diamond, 2002). 

 
1.2 IMPORTÂNCIA DAS PLANTAS NA DIETA  
 

O ser humano depende das plantas para viver (Hladik & Pasquet, 

2002), pois há uma necessidade metabólica básica para carboidratos de alta 

energia (Hardy et al., 2009). As plantas fornecem, além de proteína, fibras, 

minerais e vitaminas, o amido, que é composto de carboidratos. No mundo 

ocidental de hoje, os alimentos amiláceos (ricos em amido) compõe 50-70% 

do aporte energético das pessoas (Atkins e Bowler, 2001). Além disso, “todos 

os carboidratos que as pessoas consomem e quase três quartos de sua 

ingestão de proteína vêm de plantas, que fornecem 90% da alimentação 

mundial” (Fernadez-Armesto, 2004). 

Já nos grupos de caçadores-coletores1 a proporção de plantas na 

dieta pode variar substancialmente de grupo para grupo. Como esperado, 

dados etnográficos demonstram que quase todos os grupos de caçadores-

coletores utilizavam plantas em sua dieta, mas em proporções diferentes, 

dependendo do ambiente em que estavam inseridos. Segundo Cordain e 

colaboradores (2000), a porcentagem de plantas na dieta seria de 6-15% em 

grupos que viviam em altas altitudes a 45-55% em campos tropicais e regiões 

áridas. Entretanto, realizando uma projeção indireta, baseada em 

informações do Atlas etnográfico publicado por Murdock (1967), as dietas de 

distintos caçadores-coletores seriam extremamente altas em proteína e 

baixas em carboidrato, em porcentagem de energia, quando comparadas 

com os padrões do mundo ocidentalizado (Cordain et al., 2000). Além disso, 

quase três quartos das sociedades de caçadores-coletores analisadas 

apresentava uma dieta constituída de mais de 50% de alimento de origem 

                                                
1 O termo “caçador-coletor” é usado aqui de forma simplista, referindo-se a grupos humanos com um 
sistema de subsistência baseado na obtenção de recursos selvagens que se encontram ao seu redor 
através de uma combinação de atividades como caça, coleta, pesca, captura e, eventualmente, da 
utilização de carcaças (Winterhalder, 2001; Sassaman, 2004). Não estão sendo levados em conta, aqui, 
os aspectos tecnológicos, sociais ou culturais desses grupos; apenas o aspecto econômico.  
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animal, enquanto apenas 14% destas sociedades possuíam dieta constituída 

de mais de 50% de alimentos vegetais.  

Das sociedades analisadas, nenhuma apresentava alta dependência 

alimentar de plantas, ou seja, nenhuma apresentava de 86-100% do total de 

sua subsistência baseada em recursos vegetais (Cordain et al., 2000). No 

entanto, embora raro, existem grupos tradicionais que apresentam uma 

porcentagem muito elevada de plantas em sua alimentação, como é o caso 

dos Hadza, da Tanzânia. Nesse grupo, as plantas compõe 80% da dieta. 

De qualquer modo, vegetais ricos em amido são encontrados na 

maioria dos habitats e os dados etnográficos e arqueológicos indicam que 

alimentos amiláceos já apresentavam um papel importante na dieta humana 

pré-agricultora (Hardy et al., 2009; Gott et al., 2006).  

Há uma linha de pensamento que acredita que a domesticação e 

cultivo das plantas significaria, então, o controle e administração dessas 

fontes de obtenção de amido (Hardy et al., 2009), o que levaria a uma 

suposta melhora na percepção de segurança alimentar (Cohen, 2009) e na 

diminuição do estress causado pelas atividades de caça e coleta (Binford, 

1968). Em contrapartida, existem trabalhos de bioarqueologia que 

demonstram que esse stress não ocorria em todas as regiões do globo e que 

a transição para a agricultura teria, inclusive, ocasionado uma diminuição na 

saúde desses grupos (Larsen, 2002). Em Georgia Bight, na Califórnia, por 

exemplo, observou-se uma piora no estado de saúde decorrente da mudança 

de uma subsistência de caçador-coletor para uma dependência na agricultura 

de milho, abóbora e feijão (Larsen, 2002). Segundo Diamond (2002), se os 

caçadores-coletores pudessem antecipar as conseqüências da agricultura, 

eles possivelmente teriam banido os primeiros passos em direção a 

domesticação2, pois estes trouxeram mais trabalho e menor qualidade de 

vida. 
 

 

 

 
                                                
2 De maneira simplista, o termo domesticação refere-se, aqui, à alteração genética de espécies que 
ocorrem através de seleção artificial, de forma que as características fenotípicas da espécie domesticada 
sejam distintas das do seu progenitor selvagem (Piperno, 2011). 
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1.3 CAÇA E COLETA VERSUS AGRICULTURA?  
 

A introdução da agricultura pode ser considerada um dos 

acontecimentos mais importantes na história da humanidade. 

Em algumas regiões do globo, a transição da economia baseada na 

caça e coleta, ou melhor, baseada em uma dependência em espécies 

selvagens, para a agricultura (Zeder et al., 2006), foi acompanhada por 

diversas outras mudanças (Childe, 1936; Scarre, 2005) que incluem: o 

aumento populacional, a complexificação da organização interna das 

sociedades, o aparecimento das aglomerações urbanas, mudanças de tipos 

e frequências de doenças, entre outras. Entretanto, alguns autores acreditam 

que estas transformações (associadas ou isoladamente) ocorreram em 

paralelo com a domesticação (Cohen & Armelagos, 1984; Diamond, 2002) 

ou, algumas delas, até mesmo em sua ausência (Kelly, 1995; Rindos, 1984; 

Binford, 1968), em grupos onde um cultivo propriamente dito não existia. 

Assim, a origem, desenvolvimento e dispersão da agricultura 

continuam em debate, tendo inspirado uma extensa lista de teorias e 

hipóteses a respeito da domesticação de plantas e animais e produção de 

alimento (Childe, 1936; Binford, 1968; Braidwood, 1960; Diamond, 2002; 

Hayden, 1995; Rindos, 1984; Scarre, 2005; Zeder, 2006). Embora algumas 

destas teorias sejam bastante distintas, verifica-se o descortinar de um 

cenário cada vez mais complexo de estratégias de subsistência, sendo que, 

algumas delas, como as baseadas na pesca, caça e coleta, também podem 

ser (em contextos específicos) promovedoras de adensamento demográfico, 

diminuição da mobilidade, ocasionando sedentarismo (Diamond, 2002) ou 

semi-sedentearismo e complexificação social, antes atribuídos apenas à 

agricultura (Alvarez et al., 2010; DeBlasis et al., 2007; Diamond, 2002; Kelly, 

1995; Sassaman, 2004).  

O próprio termo “caçador-coletor” é muito restrito e não consegue 

comportar a diversidade de grupos com as mais distintas estratégias de 

subsistência e organização social que existiam antes do advento da 

agricultura, ou de comunidades tradicionais que sobrevivem até os dias de 

hoje (Kelly, 1995; Panter-Brick et al., 2001; Sassaman, 2004). Raramente 

encontram-se grupos humanos dependentes, exclusivamente, de caça e 
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coleta nos registros etnográficos. Em geral, esses grupos apresentam um 

sistema de subsistência mista, se engajando em mais de uma atividade 

econômica cujas proporções variam de grupo para grupo num espectro que, 

inclusive, reflete uma maior ou menor dependência de produtos cultivados 

por grupos contemporâneos (Panter-Brick et al.,2001).  

Atualmente, acredita-se que a domesticação das plantas teria se dado 

através de  processos lentos e complexos, com muitos estágios entre as 

plantas selvagens e as plantas totalmente domesticadas (Cowan & Watson, 

2006; Zeder et al., 2006). No mais, a presença de uma espécie vegetal 

domesticada em um determinado contexto não significa, necessariamente, a 

dependência de um grupo humano por esta planta, como o que ocorre na 

agricultura, por exemplo (Pearsall, 2009, Diamond, 2002).  

Para alguns autores, seria necessária uma segurança alimentar 

promovida pela abundância de recursos dos ecossistemas do entorno, para 

que houvesse uma possibilidade de experimentação associada ao manejo, 

que daria lugar, por conseguinte, ao aparecimento paulatino de alguns 

cultivares3 específicos de alto rendimento. Segundo Rindos (1984), essa 

segurança alimentar promovida pelo ambiente com “recursos estáveis” 

estaria, inclusive, condicionando o processo de sedentarização, 

independentemente (em alguns casos) da domesticação.  

 Evidencias baseadas em grãos de amido provenientes de artefatos 

líticos do sítio El-Hemmeh, no oriente próximo, se encaixam bem em um 

“paradigma da domesticação descentralizada e lenta” (Weber & Makarewikz, 

2011), que se refere a existência de processos lentos para que ocorra as 

alterações nas espécies de plantas selvagens até que surjam as variedades 

totalmente domesticadas; e que postula que há vários locais independentes 

de origem da agricultura no mundo, e não um único centro de dispersão4. Os 

autores sugerem que tubérculos coletados eram os alimentos de primeira 

necessidade, sendo uma fonte alimentar segura, porém de baixa qualidade, 

que, entretanto, permitiu ao grupo desse sítio realizar experimentação com 

                                                
3 Cultivares: plantas que são plantadas e colhidas, independentemente de seu estado de domesticação 
(Piperno, 2011). 
4 Centro de dispersão de agricultura: região circunscrita em que a agricultura começa e a partir da qual 
se dispersa (Piperno, 2011) 
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agricultura (através do manejo de plantas produtoras de grãos), sem 

depender dela inicialmente (Weber & Makarewicz, 2011).  

Dessa forma, acredita-se, atualmente, que a agricultura não teria 

surgido repentinamente em grupos forrageadores, causando uma série de 

transformações. Assume-se que haviam grupos de “caçadores-coletores 

complexos”5, com economia mista, que justamente por terem uma segurança 

alimentar proporcionada pelos recursos estáveis existentes no ambiente, 

tiveram a possibilidade de explorar esse ambiente realizando experimentação 

através do manejo de determinadas espécies durante um período longo. Os 

recursos passariam por um processo de semi-domesticação, seguindo para a 

domesticação, caminhando, assim, da horticultura6 para agricultura. É 

importante frisar que, durante esse período de incorporação de plantas 

domesticadas, as atividades de caça, pesca e coleta não teriam sido 

abandonadas (Piperno & Dillehay, 2008; Piperno, 2011).  Além disso, está 

cada vez mais claro que os processos que levaram à agricultura seriam 

distintos para os diferentes grupos, o que levaria ao aparecimento dos 

distintos centros de dispersão de agricultura (ao menos 9 centros) pelo 

mundo (Diamond, 2002). No mais, deve ser levado em conta que nem todos 

os grupos humanos desenvolveram a agricultura. Vários deles adotaram a 

agricultura através de processos de aprendizagem, difusão cultural (Dickau et 

al., 2007) ou mesmo imposição.   

 
1.4 EVIDÊNCIA DE CULTIVO NAS AMÉRICAS  

 
Nas Américas, como em outras regiões do globo, a origem da 

agricultura ainda é uma questão discutida acirradamente. O andamento das 

pesquisas, o desenvolvimento de novas técnicas e metodologias, bem como 

a mudança no foco dos estudos e dos tipos de evidência arqueológica 

analisadas, desencadearam um recuo na datação dos vestígios dos vegetais 

cultivados mais antigos (Dickau et al., 2007; Iriarte et al., 2004; Piperno et al., 

2000; Piperno et al., 2004; Sandweiss, 2007). 
                                                
5 Sociedades não produtoras de alimento que desviam do modelo de “comunismo primitivo” (Price & 
Brown, 1985; Sassaman, 2004). 
6 Horticultura: cultivo em pequena escala  de espécies selvagens ou domesticadas (Piperno & Persall, 
1998) próximo ao local de habitação (jardins, hortas).  
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Atualmente, as evidências mais antigas da domesticação de plantas 

no Novo Mundo, baseadas em macrovestígios botânicos, datam de 9240 e 

7660 anos AP para abóbora, 7840 anos AP para amendoim, 8000 e 7660 

anos AP para quinoa e 5490 anos AP para o algodão (Dillehay et al., 2007). 

Esses dados provêm de sítios do Norte do Peru e demonstram que a 

horticultura e a complexidade cultural se desenvolveram nas Américas quase 

tão cedo quanto em muitas regiões do Velho Mundo (Dillehay et al., 2007). 

Segundo esses autores, as comunidades locais teriam passado de uma 

economia baseada na caça e na coleta (com troca de produtos entre grupos 

de outras regiões), para uma horticultura baseada no cultivo de poucos grãos 

e dependente da irrigação pela água da chuva. Então, teria ocorrido a 

transição para uma agricultura incipiente, com uma larga variedade de 

vegetais cultivados, valendo-se de sistemas de irrigação artificial. Em 

associação a essas mudanças tecnológicas e de subsistência, a estrutura 

social teria se tornado cada vez mais complexa (Dillehay et al., 2007).  

Mas os estudos de vestígios vegetais microscópicos (fitólitos e grãos 

de amido – abordados em mais detalhes no tópico 1.7) também têm auxiliado 

nas pesquisas sobre origem e dispersão da agricultura nas Américas. Os 

vestígios mais antigos do cultivo de milho, por exemplo, provém de 

microrrestos e não macrorrestos botânicos. Eles foram encontrados em 

ferramentas líticas  em um sítio arqueológico do México. Essas descobertas 

recuam o cultivo desse vegetal para 8990–8610 cal anos AP (Ranere et al., 

2009), assim como fitólitos de abóbora indicam a domesticação desta 

curcubitácea por volta de 9300 anos AP na região do Equador (Piperno et al., 

2003). De acordo com pesquisas baseadas em grãos de amido, a mandioca, 

assim como a araruta, foram domesticados por volta de 7000 a 6000 anos AP 

em sítios da América tropical, com posterior dispersão para grandes partes 

do continente americano (Piperno et al., 2000). 

Contudo, particularmente importante é que muitas dessas pesquisas 

baseadas em microvestígios vieram demonstrar que, por volta de 9500-7500 

anos AP, já estava ocorrendo experimentação com horticultura e fluxo de 

plantas domesticadas (através de movimento de pessoas, objetos e 

conhecimento cultural) na floresta tropical (Dickau et al., 2007; Piperno, 

2011). Além disso, elas indicam que, em torno de 5500 anos AP, a produção 
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de alimento (concentrada em alguns cultígenos muito produtivos) já se 

encontrava difundida pelos Neotrópicos7 (Dickau et al., 2007; Pearsall et al, 

2004; Piperno, 2006; Piperno et al., 2000; Piperno & Pearsall, 1998). 

No mais,  Piperno (2011) atesta que falar em um centro único de 

dispersão da agricultura na América do Sul não mais se aplica. Através de 

evidências mais recentes tem se observado múltiplas áreas de domesticação 

dos cultivares (de maior e de menor importância) por toda a extensão das 

terras do sul do continente, embora ainda não se tenha um panorama 

completo do fluxo dos mesmos. Porém, a evidência de que a origem desses 

cultivares estava geograficamente dispersa não significa que a produção de 

alimento foi desenvolvida de forma independente em cada um desses locais 

de origem. É mais plausível que a dispersão de um cultivar para novas 

regiões tenha “inspirado” os grupos receptores a cultivarem suas próprias 

plantas (Piperno, 2011). No entanto, se considerarmos a grande extensão 

que existe entre o norte e o sul das terras baixas da America do sul, e que 

plantas nativas dessas áreas estavam sendo cultivadas já a partir de 8000 

anos AP, é difícil acreditar que não tenham existido ao menos duas ou três 

áreas independentes de produção de alimento de origem vegetal (Piperno, 

2011). Mas, somente com o futuro das pesquisas, essas questões poderão 

ser esclarecidas. 

 
1.5 USO DE PLANTAS NO PASSADO DO BRASIL 

 

Com relação ao Brasil, a discussão sobre a utilização dos recursos 

vegetais em tempos passados já existe há bastante tempo (Beck, 1972; 

DeBlasis et al., 1998; Dias Junior, 1980; Dias e Carvalho, 1983; Gaspar, 

1991; 1995; 2003; Kneip, 1977, 1994; Lima, 1999/2000; Prous, 1992),  mas 

era baseada, de maneira geral, em artefatos cerâmicos ou líticos associados 

ao processamento de plantas (Gaspar, 1998; Kneip, 1977; 1994; Tenório, 

1991). Poucos foram os trabalhos que se utilizaram de vestígios diretos do 

uso de plantas e, ainda assim, “poucos resultados concretos foram 

                                                
7 Região biogeográfica que compreende as Américas do Sul e Central e, na América do Norte, as partes 
sul da Flórida (nos Estado Unidos), do México e da península da Baja Califórnia (Uduvardy, 1975). 
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apresentados no que se refere a análise e interpretação paleoetnobotânica 

desse material” (Bianchini, 2008).  

Isso se deu, em parte, devido ao problema da baixa preservação de 

material de origem vegetal em sítios arqueológicos de região tropical, 

provocada pela umidade do clima e acidez do solo (Tenório, 1991). Até 

existem sítios em que foram encontrados, em abundância, restos 

macrobotânicos relacionados ao uso alimentar (restos de milho, amendoim, 

coquinhos, jatobá, pequi, babaçu, entre outros), como na Lapa do Gentio e 

outros abrigos em Minas Gerais e Goiás (Dias Junior, 1980; Prous et al., 

1984). No entanto, a preservação deste tipo de material em solo brasileiro é 

muito rara e ocorre em sítios de abrigo devido ao ambiente seco em seu 

interior.  

Além da questão da preservação do material de origem botânica em 

nossos sítios, de maneira geral não houve, até recentemente, uma 

preocupação com a recuperação sistemática dos restos botânicos em muitos 

dos sítios escavados (Scheel-Ybert et al., 2003; Bianchini et al., 2007; 

Wesolowski et al., 2007), o que acarretou uma perda de evidências. 

Felizmente, há duas décadas, a devida recuperação e análise dos 

vestígios botânicos como carvão, fibras e madeira não carbonizadas, frutos e 

sementes passaram a ser incorporados na arqueologia Brasileira e vem 

sendo realizadas com crescente afinco (Bianchini, 2008; Bianchini et al., 

2007; Ceccantini, 2002; 2005; Ceccantini & Gussella, 2001; Scheel-Ybert, 

1998; 1999; 2000; 2001a; 2001b).  

Contudo, ainda há muito o que ser investigado. Há uma grande falta 

de informação sobre esse tema em todo Brasil, resultando em uma enorme 

lacuna sobre consumo de plantas e produção de alimentos (Scheel-Ybert et 

al., 2003). Os dados sobre a utilização de vegetais pelo construtores de 

sambaquis, por exemplo, o tipo de sítio arqueológico brasileiro melhor 

estudado, ainda são escassos e inconclusivos. Daí a necessidade de 

explorar-se esse assunto nesses sítios. 
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1.6 SAMBAQUIS  
 

Os sambaquis, sítios compostos, principalmente, por conchas de 

moluscos, mas também, por outros restos de fauna, artefatos ósseos e 

líticos, estruturas de habitação, restos de fogueiras e, inclusive, 

sepultamentos humanos (Gaspar, 1998), se destacam pela enorme expansão 

geográfica (aproximadamente 8.000km) e temporal (pelo menos 7000 anos 

de ocupação). Quando ativos, estavam estrategicamente localizados 

próximos à áreas de restinga, florestas costeiras e mangues, sendo estes 

ambientes ricos e previsíveis quanto aos recursos alimentares, o que 

facilitaria a sedentarização da população (DeBlasis et al., 1998; 2007; 

DeBlasis & Gaspar, 2009; Gaspar, 1991; Scheel-Ybert, 2001). 

Até pouco tempo atrás, coquinhos, sementes e objetos líticos 

atribuídos ao processamento de vegetais encontrados nesses sítios 

compunham as poucas evidências da utilização de plantas pelos grupos 

humanos associados a eles (DeBlasis et al., 1998; Kneip, 1994; Lima, 

1999/2000; Tenório, 1991). Raramente são observados vestígios como os 

artefatos feitos em madeira ou fibras encontrados no sítio Cubatão I (Peixe et 

al., 2007) e Espinheiros II (Afonso & DeBlasis, 1994).  

Entretanto, essa raridade de evidências não significa inexistência ou 

insignificância da utilização de recursos vegetais por esses indivíduos. Ela 

apenas ocorre porque os macrorrestos não carbonizados das plantas pouco 

se preservam nestes sítios e, também, devido a falta de pesquisas 

sistemáticas que maximizem a recuperação e análise desses vestígios 

arqueobotânicos (com raríssimas exceções). 

É muito raro um grupo humano sobreviver apenas de proteína animal 

e não utilizar nenhum vegetal em sua dieta (Cordain et al., 2000). Uma 

alimentação baseada somente em proteína animal, sem gordura e sem 

carboidratos, chega a ser tão prejudicial que, após 3 dias, pode causar 

vômito e diarréia (Tenório, 1991). Por isso, seria um tanto ingênuo acreditar 

que os sambaquieiros pudessem apresentar uma subsistência baseada 

apenas em proteína animal de origem aquática (principalmente peixes e 

moluscos), especialmente se viviam em ambientes tão ricos em recursos, 

tanto animais quanto vegetais, como os que existiam no entorno dos 
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sambaquis.  

Tenório (1991) admite, inclusive, que o consumo de vegetais por 

sambaquieiros foi subestimado por muito tempo e que, possivelmente, coleta, 

manejo e até a domesticação de vegetais teriam sido desenvolvidos no litoral 

por diferentes grupos. 

Nos últimos anos, os estudos de antracologia (estudo de carvão 

arqueológico), têm enfatizado a grande importância da utilização de plantas 

pelos sambaquieiros (Scheel-Ybert, 2000; 2001a; Scheel-Ybert, 2003; 

Scheel-Ybert et al., 2003). Os dados sugerem que esses indivíduos tenham 

explorado diversas famílias e gêneros florísticos para a alimentação 

(incluindo árvores frutíferas e tubérculos), como material de construção e 

combustão, além de utilizarem certas espécies para fins ritualísticos 

(Bianchini, 2007; Scheel-Ybert, 2001a; 2001b; Scheel-Ybert et al., 2003).  

Os dados  de antracologia sugerem, inclusive, que tenha ocorrido o 

manejo de algumas espécies (Scheel-Ybert et al., 2003). Estes mesmos 

dados, em associação com análises bioantropológicas, de patologias orais e 

de artefatos líticos, embasaram a hipótese de que um cultivo incipiente teria 

sido praticado em alguns desses sítios (Scheel-Ybert et al., 2003).  

Além de sementes e coquinhos, fragmentos de tubérculos 

carbonizados  foram observados em alguns sambaquis em todos os níveis 

estratigráficos, sugerindo sua larga utilização (Scheel-Ybert, 2001a). Embora 

não haja nenhuma evidência que ateste manejo ou domesticação das 

espécies produtoras de tubérculos nesses sítios, elas foram domesticadas 

em outras regiões neotropicais em períodos anteriores (Piperno & Pearsall, 

1998), havendo possibilidade de que também tivessem sido domesticadas 

pelos sambaquieiros.   

Outro indício, embora indireto, da utilização de plantas pelos 

sambaquieiros é a presença de cerâmica em sítios da região sul do Brasil. A 

priori, a presença de cerâmica poderia sugerir horticultura (Beck, 1972), como 

aventado por alguns teóricos até o final do milênio passado (Schmitz, 1988; 

Tiburtius et al., 1951). Curiosamente, os fragmentos de cerâmica sempre 

encontram-se na camada superior dos sambaquis, sendo que, entretanto, 

não se observa mais nenhuma alteração da cultura material ou de qualquer 

outra característica cultural (Gaspar, 1998). Além disso, sambaquieiros 
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supostamente ceramistas apresentam índices de cáries mais baixos 

(Wesolowski, 2000) do que o esperado para populações agricultoras (Turner 

II, 1979), o que leva a crer que, pelo menos nos grupos sambaquieiros, a 

cerâmica não necessariamente esteve relacionada à horticultura e vice-versa 

(Wesolowski, 2000).  

Recentemente, Dickau e colaboradores (2007) observaram, em sítios 

arqueológicos das porções oeste e central do Panamá, evidências da adoção 

de plantas domesticadas e produção de alimento vegetal antes da utilização 

da cerâmica. Há indícios de que isto tenha ocorrido, também, em outras 

regiões da América do Sul (Iriarte et al., 2004; Perry et al., 2006; Piperno et 

al., 2000), como está sendo aventado, desde o final dos anos noventa, para 

os sambaquis. 

O que corrobora tal interpretação é que, vestígios cerâmicos no topo 

dos sambaquis, em geral, não vem acompanhados de outras mudanças 

tecnológicas (Lima, 1999/2000). Então, tais vestígios parecem mais 

representar a utilização de sambaquis desocupados por populações 

ceramistas (Beck, 1972), ou então, a utilização de cerâmica por parte dos 

sambaquieiros sem que isso tenha mudado substancialmente seu modo de 

vida e subsistência (Lima, 1999/2000). 

De qualquer modo, o cultivo e o consumo de plantas por esses grupos 

permanecem, ainda, incompreendidos. Muitas questões necessitam ser 

respondidas. Diversas análises e a utilização de novas técnicas, como as 

utilizadas no presente trabalho, se fazem necessárias para elucidar esse 

problema.  

Uma das formas de contornar o problema da falta de macrovestígios 

botânicos, tanto em sambaquis, quanto em outros sítios arqueológicos 

brasileiros, é a recuperação e análise dos microvestígios botânicos. 

 
1.7 MICROVESTÍGIOS BOTÂNICOS 

 

A análise de diversos vestígios arqueobotânicos como sementes, 

carvão, grãos de pólen, fitólitos, grãos de amido (Pearsall, 2000) vêm 

auxiliando na formação de teorias a respeito de estilo de vida, história social 

e econômica e saúde das populações do passado (Alcorn, 1995).  
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Até pouco tempo atrás, as evidências diretas do uso de vegetais 

restringiam-se, apenas, aos macrorrestos botânicos (Sandweiss, 2007) como 

frutos, sementes e outras porções macroscópicas preservadas das plantas. 

Com o a desenvolvimento de técnicas de análises microbotânicas para sua 

aplicação no campo da arqueologia, tornou-se possível o avanço na 

investigação e discussão sobre uso de plantas em regiões onde os vestígios 

macroscópicos são escassos (Dickau et al., 2007). 

Os principais microrrestos de plantas recuperados de contextos 

arqueológicos são os grãos de pólen, os fitólitos e os grãos de amido, sendo 

que esses últimos têm sido estudados mais sistematicamente para propósitos 

arqueológicos apenas nas três últimas décadas (Piperno, 2006; Torrence & 

Barton, 2006).  

Estes diferentes tipos de microrrestos podem ser encontrados em 

sedimentos, aderidos a instrumentos líticos e cerâmicos e preservados em 

coprólitos (Chandler-Ezell et al, 2006; Dickau et al., 2007; 2012; Horrocks et 

al., 2004; Pearsall, 1987; Pearsall et al., 2004; Piperno & Holst, 1998; 

Revedin et al., 2010; Reinhard & Bryant Jr, 2008; Scott-Cummings and 

Magennis, 1997; Shafer & Holloway, 1979; Zarrillo & Kooyman, 2006; Zarrillo 

et al.., 2008; entre outros). Ainda, é possível encontrá-los preservados dentro 

do cálculo dentário (tártaro), tanto em humanos, quanto em animais, e sua 

recuperação e análise permite avaliar a importância do uso de vegetais, 

principalmente como recurso alimentar em populações do passado (Asevedo 

et al., 2012; Boyadjian, 2007; Boyadjian et al., 2007; Gobetz & Bozarth, 2001; 

Lalueza-Fox et al., 1996; Hardy et al., 2009; Henry and Piperno, 2008; Henry 

et al., 2010; Juan-Tresseras et al., 1997; Lieverse, 1999; Mickleburgh & 

Pagán-Jiménez, 2012; Middleton & Rovner, 1994; MingQi et al., 2012; 

Reinhard et al., 2001; Reinhard & Bryant Jr, 2008; Scott-Cummings and 

Magennis, 1997; Wesolowski, 2007; Wesolowski et al., 2007; 2010).  

A seguir são apresentadas, em detalhes, diferentes micropartículas 

botânicas que podem ser encontradas no cálculo dentário. 
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1.7.1 Fitólitos  
 

Os fitólitos, partículas de sílica hidratada (SiO2.nH2O) formadas nas 

plantas (Piperno & Pearsall, 1993), são microvestígios que apresentam todos 

os atributos necessários para merecer destaque na paleoetnobotânica e 

paleoecologia: produção em grande número, durabilidade em sedimentos 

antigos e especificidade morfológica suficiente para permitir identificação de 

um amplo espectro de taxa (Piperno, 1988).  

Derivando do grego, o termo fitólito significa “pedra de planta”. Ele é 

utilizado para descrever qualquer forma de substância mineralizada 

secretada pelas plantas (Piperno, 2006), o que incluiria, tanto as partículas de 

sílica biogênica, quanto corpos de oxalato de cálcio ou de carbonato de cálcio 

(Danielson & Reinhard, 1998; Esau, 1977 apud Jones & Bryant, 1992; 

Persall, 2000). Entretanto, alguns autores preferem restringir o termo fitólito a 

corpos de sílica (Pearsall, 2000; Piperno, 1988), excluindo os cristais de 

oxalato ou carbonato de cálcio. Isso porque os últimos raramente contribuem 

para a identificação de uma família de plantas, muito menos de um gênero ou 

espécie particular, enquanto os corpos silicosos auxiliam, frequentemente, na 

sua identificação, por serem distintos de taxon para taxon (Piperno, 1988). 

Além disso, os fitólitos podem fazer parte de uma nomenclatura mais 

generalizada, os biólitos ou sílica biogênica, ambos significando sílica 

proveniente de organismos vivos e não sílica de origem pedológica.  

Através da raiz, a planta absorve sílica solúvel da água do solo que é, 

então, transportada através do xilema até os órgãos aéreos em um processo 

que termina com a deposição de sílica sólida em células específicas, os 

idioblastos (Piperno,2006), ou em espaços extracelulares ou intracelulares 

(Lalueza-Fox & Pérez-Pérez, 1994; Piperno, 1988; 2006). Esses corpos de 

sílica costumam ocorrer, principalmente, em folhas, caules, raízes e 

sementes (Lalueza-Fox & Pérez-Pérez, 1994).  

A idade da planta, o clima do ambiente onde a mesma se desenvolve, 

a quantidade de água disponível e a natureza do solo em que ela cresce são 

fatores que influem na formação e desenvolvimento dos fitólitos. Além disso, 

o avanço das pesquisas vem demonstrando uma forte influência genética 

sobre os padrões de silicificação e produção de fitólitos (Piperno & Pearsall, 



 27 

1993; Piperno, 2006), o que faz com que “a produção de muitos tipos de 

fitólitos seja consistente com o mesmo táxon crescendo sob condições 

ambientais muito diferentes” (Pearsall, 2000). Dessa forma, certos tipos de 

fitólitos são característicos de uma família, gênero ou até espécie (Piperno & 

Pearsall, 1993). Portanto, a análise dessas micropartículas é de grande valia 

em áreas como a arqueologia, bioantropologia e paleoetnobotânica, já que 

permite a investigação do passado através da reconstrução paleoambiental 

ou do estudo das espécie vegetais utilizadas em sociedades pré-históricas. 

Mas qual seria a importância adaptativa dos fitólitos para as plantas? 

Até algumas décadas atrás, pouco se sabia sobre a função dos fitólitos. Por 

isso, diversos estudos têm sido realizados na tentativa de se desvendar seu 

significado adaptativo. Já se sabe que diversas plantas obtém benefícios 

diretamente ligados à presença de sílica quanto a crescimento e reprodução 

(Epstein, 1994 apud Piperno, 2006). As principais funções dos fitólitos seriam 

estruturais, de sustentação, de proteção e fisiológicas (Sangster et al., 2001 

apud Piperno, 2006).  

Como exemplo de função estrutural pode-se citar o caso do arroz, 

cujas folhas ricas em sílica ficam mais eretas, permitindo a chegada da luz 

nas folhas baixas, aumentando a atividade fotossintética (Okuda & 

Takahashi, 1961). Com relação à proteção, os fitólitos são uma eficiente 

estratégia contra a herbivoria e a ação de fungos patogênicos (Piperno, 

2006). Por fim, as funções fisiológicas envolvem a interação da sílica com 

outras substâncias que ocorrem na planta ou no ambiente em que a mesma 

se desenvolve. Alguns estudos demonstraram que a sílica pode neutralizar 

os efeitos danosos sobre o crescimento provocados por metais pesados 

absorvidos junto com a água (Sangster et al., 2001 apud Piperno, 2006). 

Embora o início do estudo sobre fitólitos remonte há quase duzentos 

anos, somente nas últimas décadas é que a utilização dos fitólitos com a 

abordagem arqueológica tem recebido mais atenção. No período moderno de 

pesquisa arqueológica, a partir de 1978, os arqueobotânicos começaram a 

investigação sistemática da produção e morfologia dos fitólitos em plantas 

modernas e descreveram sua frequência e distribuição em sedimentos 

arqueológicos e geológicos (Piperno, 1988).  
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No entanto, ainda há questões abertas quanto ao conhecimento a 

respeito de fitólitos antigos. Uma das questões que persiste é a da 

padronização da terminologia para classificação dessas partículas botânicas 

e, apesar de já terem sido reunidos esforços para se criar um protocolo para 

a nomenclatura fitolítica em 2000 (Madella et al., 2002; 2005), esse protocolo 

ainda não é seguido por todos os pesquisadores (Erra, 2010). Existem 

grupos de pesquisa na Europa que utilizam termos distintos daqueles 

utilizados pelos grupos norte-americanos, assim como há grupos da America 

do Sul que se dividem entre os que utilizam a nomenclatura européia e a 

norte-americana, dependendo da sua linha de pesquisa. Segundo Erra 

(2010): 

 
En La actualidad no existe consenso generalizado sobre el criterio a seguir para 

utilizar una sistemática de fitólitos, que permita el claro tratamiento y denominacíon de 

estos elementos en un sistema universal. Este tema tan controvertido ya fue 

observado y tratado por diversos autores, ya desde el passado (Zucol, 1995; Zucol 

1999, Bowdery, et al., 1998; Hart, et al., 2000; Lentfer et al., 2000). (pps. 8-9) 

 

De todo o modo, o estudo dessas micropartículas é de extrema 

importância na arqueologia devido a sua enorme resistência a danos 

mecânicos e químicos (Piperno, 1988; Pearsall, 2000). Por causa disso, em 

certos ambientes que dificultam a preservação de grãos de pólen e 

macrorrestos vegetais, como é o caso de regiões de floresta tropical (Piperno 

& Holst, 1998), os fitólitos são alguns dos poucos vestígios vegetais que 

ainda restam para reconstrução do paleoambiente e da paleodieta vegetal.   

 
1.7.2 Grãos de amido  
 

Os tubérculos e raízes tuberosas não carbonizam bem (os restos 

carbonizados são frágeis e se quebram facilmente, sendo difícil identificá-los 

na forma fragmentada, comumente encontrada nos sítios arqueológicos - 

Chandler-Ezell et al., 2006; Pearsall, 2000). Além disso, muitas plantas com 
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órgãos subterrâneos de reserva8 de amido se reproduzem frequentemente de 

forma vegetativa, florescendo raramente e, por isso, produzem poucos grãos 

de pólen (Chandler-Ezell et al., 2006). Assim, grãos de pólen dessas plantas 

raramente são encontrados em contexto arqueológico (Piperno & Holst, 1998; 

Chandler-Ezell et al., 2006). Por fim, em geral, os órgãos subterrâneos de 

reserva deixam como microvestígios poucos fitólitos ou fitólitos não 

identificáveis, pois produzem sílica em baixas concentrações (Piperno & 

Holst, 1998; Chandler-Ezell et al., 2006). Somado a tudo isso está o fato de 

que esses órgãos vegetais são quase sempre consumidos inteiros, tendendo 

a deixar poucos macrorrestos em contextos arqueológicos, mesmo em 

condições favoráveis de preservação (Chandler-Ezell et al., 2006; Sandweiss, 

2007).  

Uma alternativa encontrada para indentificar os órgãos de reserva 

subterrâneos utilizados por uma dada população se deu através da análise 

de grãos de amido retidos em artefatos líticos e cerâmicos durante o preparo 

de alimentos (Barton 2007; Barton et al., 1998; Chandler-Ezell et al., 2006; 

Dickau et al., 2007; Fullagar et al., 2006; Perry, 2004; Piperno & Holst 1998; 

Piperno et al., 2000; Piperno et al.; 2004; Zarrilo & Kooyman, 2006; Zarrillo et 

al., 2008). 

No entanto, ao contrário dos fitólitos, os grãos de amido são 

compostos de material orgânico relativamente frágil, sendo susceptíveis à 

ação do calor e da umidade, podendo intumescer, deformar ou ser destruídos 

(Henry et al. 2009; Babot, 2003). Em caso de amostras dessecadas, o amido 

pode sofrer ação de fungos, ou até, deformar-se e romper-se por ação da 

desidratação (Cortella & Pochettino, 1994; Pearsall, 2000). Isso impediria, a 

priori, a recuperação e identificação desse material em amostras 

arqueológicas.  

Porém, em certas condições, grãos de amido podem perdurar por 

milhares de anos em material arqueológico (Torrence, 2006). Já foram 

observados grãos de amido em depósitos com mais de 2 milhões de anos 

                                                
8 Órgãos de reserva – termo utilizado neste trabalho para designar, de forma genérica, órgãos 
vegetativos da planta que acumulam moléculas de reserva (Gott et al., 2006), dentre elas, o amido. 
Podem ser tanto aéreos (formados sob o solo), quanto subterrâneos. Exemplos de órgãos de reserva 
subterrâneos são: bulbos, tubérculo, cormos, rizomas e raízes tuberosas. Alguns caules, pedúnculos e 
folhas são órgãos aéreos das plantas que podem acumular reserva.  
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(Torrence, 2006). Em ferramentas encontradas em sítios arqueológicos da 

América central, região tropical, grãos de amido de milho se mantiveram 

conservados por pelo menos 9000 a 8000 anos (Piperno et al., 2003; Ranere 

et al., 2009), já que estavam protegidos em pequenas depressões e fendas 

na superfície dos artefatos líticos. Também, quando aderidos ao cálculo 

dentário, como será explicado mais adiante (seção 1.8), os grãos de amido 

permanecem protegidos podendo ser estudados e identificados através de 

análises microscópicas (Hardy et al., 2009; Hanry et al., 2009; Henry et al., 

2010; Lieverse, 1999).   

O amido antigo (aquele encontrado em material arqueológico), é 

observado sob duas formas (Torrence, 2006): a forma nativa, não modificada 

e melhor estudada; e a forma modificada, resultante de processos, tanto 

tafonômicos, quanto relacionados à manipulação de vegetais (normalmente 

relacionados a conservação e ao preparo de alimentos como moagem, 

congelamento, dessecamento, cocção, maceração, entre outros). Estes 

processos provocam mudanças físico-químicas nos produtos que contém 

amido, alterando a estrutura de alguns grãos, fazendo até com que os 

mesmo cheguem a perder algumas de suas características mais marcantes, 

tornando a sua identificação mais dificultosa. Entretanto, tais alterações 

podem fornecer pistas sobre os hábitos e as tecnologias do passado (Babot, 

2006). Por exemplo, a desidratação, seja ela provocada por frio, calor ou pela 

exposição ao ar, altera e reduz a birrefringência dos grãos, enquanto a 

moagem pode provocar rompimento de grãos ou separação de grãos 

compostos (Babot, 2006). Analisando-se o tipo e o grau de alteração, é 

possível inferir quais os métodos empregados no preparo e conservação do 

alimento (Babot, 2006). 

Os grãos de amido servem como principal forma de armazenamento 

de energia das plantas (Lehninger et al., 1993; Piperno & Holst, 1998). Nas 

plantas há dois tipos de amido: o amido de reserva, que é encontrado em 

abundância em órgãos de armazenamento como tubérculos, raízes 

tuberosas, sementes, cormos, frutos, rizomas, bulbos (Gott et al., 2006; 

Haslan, 2004; Lehninger et al., 1993; Pearsall, 2000; Piperno & Holst, 1998) e 

que serve como uma estrutura de armazenamento de energia de longo prazo 

(Haslan, 2004; Torrence & Barton, 2006);  e o amido de transição, pequeno e 
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com formato indeterminado, que é formado a partir do açúcar produzido na 

fotossíntese e que pode ser transformado novamente, quando a planta 

precisa mobilizar energia, ou ser convertido em amido de reserva para ser 

armazenado (Gott et al., 2006). O amido de transição é comumente 

encontrado em folhas e outras partes das plantas que contém cloroplastos.  

Estrutura, tamanho e forma dos grãos de amido de reserva variam 

consideravelmente entre as espécies, permitindo a distinção de amidos de 

plantas diferentes (Cortella & Pochetino, 1994). Por isso, esse tipo de amido 

é de grande importância para a identificação taxonômica. Já os grãos de 

amido de transição não são diagnósticos de taxon, porque seu formato não é 

espécie-específico. Felizmente, o amido mais encontrado em contexto 

arqueológico é o de reserva, na forma nativa ou modificada, já que ele 

provém dos órgãos vegetais mais explorados para o consumo humano em 

muitas partes do mundo. 

O amido é composto por amilose e amilopectina, dois polímeros de 

carboidrato, que vão se depositando em camadas (lamelas) ao redor de um 

hilo, formando os grãos de amido dentro de plastídios (organelas das células 

vegetais). As lamelas dos grãos de amido de algumas espécies de plantas 

são visíveis ao microscópio óptico (Pearsall, 2000). Também é possível 

observar uma “cruz de interferência” (cujo ponto de cruzamento se dá na 

região do hilo) em microscópio óptico, sob luz polarizada, devido a estrutura 

semi-cristalina do grão, conferida pela organização dos polímeros, que 

resulta em fenômeno de birrefringência (Gott et al., 2006). 

As camadas, a presença do hilo e a cruz de interferência são 

características diagnósticas de um grão de amido, ou seja, características 

que servem para identificar um microrresto como grão de amido. O 

desenvolvimento e morfologia do grão se dão, em grande parte, através de 

determinação genética (Loy, 1994), e isso torna as características dos 

grânulos consistentes com agrupamento taxonômico, assim como ocorre com 

os fitólitos. Para a identificação de taxon é necessário observar detalhes do 

formato e localização do hilo, a espessura das camadas de deposição e 

outras características (Loy, 1994). Há, inclusive, variação na morfologia e 

tamanho de grãos de amido dentro de uma mesma espécie e, até mesmo, 

entre os diferentes órgãos de armazenamento de uma mesma planta (Gott et 
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al., 2006). As formas também mudam com o tempo, de acordo com a 

maturidade do grão e com a idade do tecido ou órgão vegetal em que os 

grãos estão localizados (Gott et al., 2006) e isso deve ser levado em 

consideração durante a identificação dos mesmos. 

Embora o potencial arqueológico do amido antigo tenha sido 

reconhecido já há um século (Wittmack, 1905 apud Torrence, 2006), seu 

estudo sistemático na arqueologia é relativamente recente (Piperno & Holst, 

1998; Torrence, 2006), mas de extrema importância. Isso porque, ao 

contrário de outras micropartículas vegetais, o amido está diretamente ligado 

à alimentação (Haslan, 2004; Torrence, 2006) e tem o potencial de fornecer 

informações sobre a origem e desenvolvimento da agricultura e 

domesticação das plantas, principalmente no Novo Mundo, região tropical em 

que os macrovestígios vegetais dificilmente se preservam. 

 

1.7.3 Outros resíduos vegetais  

 

Além dos fitólitos e grãos de amido, outros resíduos vegetais de 

importância nos estudos arquebotânicos e paleoetnobotânicos são: fibras, 

células epidérmicas e derivados epidérmicos (Reinhard et al., 2001).  

Segundo Shafer & Holloway (1979), os fragmentos de epiderme são 

os microrrestos cuja identificação é mais informativa dentre todos os vestígios 

vegetais encontrados, pois seus padrões, em conjunto com o arranjo e a 

distribuição dos estômatos, podem ser comparados com epidermes de 

espécies frescas, levando a identificação taxonômica até o nível de gênero. 

Esses resíduos são potencialmente preservados em superfícies e fissuras de 

ferramentas líticas (Shafer & Holloway, 1979), e tal preservação depende das 

condições do micro-ambiente da superfície da ferramenta, juntamente com as 

características dos tipos específicos de tecidos vegetais (Pearsall, 2000). 

Assim como ocorre com grãos de amido e fitólitos, é possível 

encontrar tais microvestígios no cálculo dentário (Reinhard et al., 2001). 

Entretanto, nesse tipo de material eles não são tão comuns. A maneira como 

todos esses microrrestos ficam retidos no cálculo é descrita a seguir. 
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1.8 CÁLCULO DENTÁRIO 
 

O cálculo dentário (tártaro) é um depósito mineralizado aderido à 

superfície do dente (Adde & Duarte, 1990; Charlier et al., 2010; Greene et al., 

2005; Hardy et al., 2009; Henry et al., 2010; Jin & Yip, 2002; Lieverse, 1999). 

Ele é cerca de 80% inorgânico, sendo composto, principalmente, por sais 

cristalinos. A porção orgânica é formada por proteínas, carboidratos e lipídios 

(Adde & Duarte, 1990; Greene et al., 2005; Lieverse, 1999), provenientes das 

bactérias presentes na boca e de seus produtos, da saliva, de células 

epiteliais, de elementos sangüíneos, entre outros (Adde & Duarte, 1990). O 

carbonato de cálcio está quase sempre presente no cálculo dentário (Hazen, 

1995), mas ele pode, também, ser composto por outros cristais (Charlier et 

al., 2010. Lieverse, 1999). 

 

1.8.1 Formação do cálculo dentário  
 

A placa bacteriana, que recobre dentes e gengivas (Hardy et al., 

2009), é um biofilme composto por uma matriz de proteínas salivares, por 

proteínas produzidas pela flora bucal, bem como pelos próprios micro-

organismos dessa flora bucal, principalmente bactérias (Adde & Duarte, 

1990; Greene et al., 2005; Jin & Yip, 2002). A título de curiosidade, a placa já 

começa a ser formada a partir de 30 minutos após a profilaxia oral (MacPhee 

& Cowley, 1975 apud Middleton & Rovner, 1994).  

Inicialmente, as proteínas presentes na saliva formam uma película 

que recobre todo o interior da boca e, então, as bactérias presentes na flora 

bucal penetram essa película, formando a placa dentária (Jin & Yip, 2002; 

Greene et al., 2005). Os tipos de placas produzidas variam, já que a flora 

bucal também varia entre espécies e de acordo com a dieta, mas o processo 

de formação é basicamente o mesmo para todas as espécies já estudadas 

(Dent & Marsh, 1981). 

Então, a placa bacteriana absorve, principalmente, cálcio e fosfato da 

saliva e do fluido crevicular (da gengiva), iniciando o processo de 

mineralização do cálculo dentário (Charlier, et al., 2010; Greene et al., 2005; 

Jin & Yip, 2002; Poff et al., 1997). De acordo com Ânerud e colaboradores 
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(1991), o acúmulo de cálculo dentário é progressivo, havendo, na ausência 

de tratamento dental, um aumento dos depósitos conforme a idade. 

Como o cálculo se desenvolve, ainda não é totalmente bem 

compreendido (Hazen, 1995, Lieverse, 1999; Middleton & Rovner, 1994). Isso 

porque a taxa de formação do cálculo é variável e está associada com 

diversos fatores como: diferenças de dieta, fluxo salivar, pH da boca, fatores 

genéticos (Hardy et al., 2009), idade, doenças e, inclusive, práticas culturais e 

hábitos de higiene (Lieverse, 1999). Dessa forma, há diferença na formação 

do cálculo entre espécies e, até mesmo entre humanos, podem ocorrer 

diferenças entre grupos étnicos e entre indivíduos de um mesmo grupo 

(Roberts-Harrys et al., 2000; Hardy et al., 2009).  

Além disso, o padrão morfológico do cálculo dentário varia 

extensivamente, não apenas entre os indivíduos, mas pode até variar de um 

depósito de cálculo para outro em uma mesma pessoa (Kani et al., 1983). 

Isso porque a deposição dos minerais e formação do cálculo se dá de forma 

diferencial na dentição. Dessa maneira, há um padrão em que se formam 

mais depósitos na face lingual da dentição inferior, ocorrendo um acúmulo 

maior de cálculo nos incisivos, diminuindo em direção aos molares; enquanto 

na dentição superior ocorre o oposto, e o acúmulo maior se dá nas faces 

vestibulares dos primeiros molares, diminuindo em direção à dentição 

anterior (Gaare et al., 1989). Mas, outros fatores podem influenciar na 

formação diferencial de cálculo em diferentes dentes de um mesmo individuo.  

Até mesmo o processo de mastigação poderia influir na formação do cálculo 

dentário, uma vez que indivíduos que apresentam dor e, por isso, mastigam 

somente com um lado da boca, apresentam maior acúmulo de tártaro nos 

dentes que não são usados na mastigação (Gaare, et al., 1989; Wesolowski, 

2007). 

 

1.8.2 Importância do cálculo dentário 
 

 O cálculo dentário é importante nos estudos de paleopatologia pois ele 

está intimamente associado a outras patologias orais como doença 

periodontal e cáries (Adde & Duarte, 1990; Greene et al., 2005).  
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Além disso, ele já foi utilizado em vários estudos como um marcador 

indireto de dieta, embora seja tratado de maneira superficial em muitos 

estudos antropológicos (Lieverse, 1999). Alguns autores chegaram, inclusive, 

a relacionar a presença de cálculo à subsistência, sugerindo uma menor 

frequência de cálculo em grupos caçadores-coletores, enquanto em grupos 

horticultores ou de economia mista, essa frequência seria maior (Lieverse, 

1999), e mais alta ainda em grupos agricultores (Lukacs, 1989).  

O problema dessa generalização decorre do fato de que o padrão de 

dieta influencia na formação do cálculo, mas ela é apenas um dos fatores 

envolvidos no processo de formação do mesmo. Além disso, diferentes tipos 

de dieta poderiam influenciar no acúmulo ou não de cálculo dentário. Por 

exemplo, aceita-se que uma dieta rica em proteína, e por isso alcalinizante, 

favorece a formação de cálculo (Hardy et al., 2009; Lieverse, 1999; Lukacs, 

1989), mas também se sabe que indivíduos com dietas macias, ricas em 

amido, são muito propensos a sua produção (Hardy et al., 2009). 

De todo o modo, o cálculo tem enorme importância para estudos de 

paleodieta atuais pois, conforme ocorre a mastigação do alimento, algumas 

micropartículas, principalmente de plantas, acabam aderidas à placa 

bacteriana e são incorporadas à sua matriz, graças ao mecanismo como ele 

é formado (Hardy et al., 2009; Henry & Piperno, 2008; Henry et al., 2010; 

Lieverse, 1999; Middleton & Rovner, 1994; Reinhard et al., 2001).  

Esses vestígios podem, então, permanecer protegidos nas camadas 

mineralizadas do cálculo por milhares de anos (Hardy et al., 2009; Henry et 

al., 2010; Henry & Piperno, 2008; Lieverse, 1999), já que, quando calcificado, 

ele se torna tão duro quanto osso (Hardy et al., 2009), sobrevivendo com 

frequência em contextos arqueológicos (Lieverse, 1999). Por isso, já foi 

possível obter microrrestos vegetais a partir de cálculo de Neandertais do 

Paleolítico Médio (Henry et al., 2010).  

O processamento químico do cálculo proveniente de dentes de 

populações pré-históricas e a análise do seu conteúdo nos permite, portanto, 

uma investigação sobre os tipos de vegetais utilizados por esses indivíduos 

(Boyadjian et al., 2006; Boyadjian, 2007; Hardy, 2008;  Hardy et al., 2009; 

Henry & Piperno, 2008; Henry et al., 2010; Juan-Tresseras et al., 1997; 

Lalueza-Fox & Pérez-Pérez, 1994; Lalueza-Fox et al., 1996; Lieverse, 1999; 
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Piperno, 1998; Reinhard et al., 2001; Scott Cummings & Magennis, 1997; 

Wesolowski, 2007; Wesolowski et al., 2010).  

Por muito tempo analisou-se os microvestígios vegetais obtidos a 

partir de sedimentos e de artefatos líticos ou cerâmicos (Danielson & 

Reinhard, 1998; Madella et al., 2002; Pearsall et al., 2004; Perry, 2004; 

Piperno, 2006; Piperno & Holst, 1998; Piperno et al., 2000; 2004; Zarrillo & 

Kooyman, 2006). No entanto, em nenhum desses casos  as evidências 

obtidas provém, necessariamente, de plantas utilizadas na dieta. No mais,  é  

certo que  a análise de partículas botânicas provenientes de artefatos líticos é 

importante para que se conheça quais foram as plantas processadas em um 

determinado contexto arqueológico. Porém, informações sobre vegetais que 

eram ingeridos sem processamento prévio, ou que eram preparados de outra 

maneira, seriam perdidas se somente esse tipo de vestígio fosse analisado 

(Henry & Piperno, 2008). 

Portanto, a análise dos microvestígios do cálculo dentário (juntamente 

com a análise de coprólitos) é a forma mais direta e mais confiável para obter 

informações a respeito do que era consumido como alimento no passado 

(Hardy et al., 2009).  

Ainda, vestígios das plantas trabalhadas com o uso dos dentes (para 

amaciar, rasgar, desfiar, raspar) para confecção de artefatos, por exemplo, 

também podem ficar aderidos ao cálculo (Hardy, 2008). Para além disso, 

também seria possível obter, a princípio, informações sobre as plantas 

utilizadas como condimento e, até mesmo, como medicamento, desde que a 

parte da planta utilizada tivesse sido mastigada.  

O início da investigação de microrrestos provenientes de cálculo 

dentário humano em contextos arqueológicos (após alguns trabalhos 

desenvolvidos com cálculos de outros mamíferos) se deu na segunda metade 

da década de 1990. Após um hiato de alguns anos, o interesse por esta 

abordagem foi retomado. Mesmo assim, ainda não há um consenso sobre as 

melhores técnicas para o processamento do tártaro, pois ainda existem 

muitas lacunas a respeito do seu desenvolvimento. Nesse sentido, alguns 

métodos tem sido testados e refinados. Por exemplo, vem sendo realizadas 

análises exploratórias nas quais se investiga que tipos de resultados a 

recuperação de microrrestos de cálculo pode fornecer. Também, tem se 
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analisado o potencial dano que diferentes métodos podem trazer para os 

dentes. Detalhes desses testes metodológicos podem ser depreendidos dos 

seguintes trabalhos: Boyadjian et al., 2007; Hardy et al., 2009; Henry & 

Piperno, 2008; Henry et al., 2010; Kucera et al., 2011; Wesolowski, 2007; 

Wesolowski et al., 2010. Atualmente, existem diferentes equipes de 

pesquisadores envolvidos nesse tipo de procedimento e, cada uma delas se 

utiliza de um ou mais métodos diferentes de tratamento químico do cálculo 

dentário.   

 As publicações resultantes dos métodos recentemente desenvolvidos 

e testados por nosso grupo, para recuperação de microrresíduos a partir de 

dentes com ínfima quantidade de cálculo (Boyadjian et al., 2007; Kucera et 

al., 2011), estimularam a retomada das discussões acerca da utilização das 

micropartículas de cálculo em estudos de paleodieta. Paralelamente, 

trabalhos extremamente minuciosos, e de suma importância, foram capazes 

de refinar e apresentar diretrizes gerais de métodos e técnicas já existentes, 

além de trazerem os primeiros resultados baseados na identificação de 

microrrestos a respeito de quais plantas haviam sido efetivamente 

consumidas por alguns grupos sambaquieiros (Wesolowski, 2007; 

Wesolowski et al., 2007; 2010).   

 Outro exemplo muito interessante, não com relação a técnica, mas 

que mostra a importância da análise de microrresíduos do cálculo dentário, é 

um trabalho de Henry e colaboradores (2010) sobre a dieta de Neandertais.  

 Alguns pesquisadores tem defendido que, uma das causas 

fundamentais do desaparecimento dos Neandertais seria a diferença na dieta 

entre eles e o homem moderno (Binford, 1989; Kuhn & Steiner, 2006). Essa 

linha de pensamento argumenta que os Neandertais, ao contrário dos Homo 

sapiens, não teriam conseguido obter calorias suficientes depois das 

mudanças climáticas e do aumento da temperatura ocorridos na Europa, 

mesmo ambos estando inseridos em um mesmo ambiente. Apesar destas  

mudanças terem alterado flora e fauna da região, os Neandertais teriam 

persistido com a caça de grandes presas. Enquanto isso, o H. sapiens 

explorava melhor os recursos marinhos, presas pequenas e plantas ricas em 

proteína (como nozes) para sua alimentação. Base para estas inferências, foi 

a aparente ausência de alimento vegetal na dieta Neandertal, ocasionada 
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pela rara preservação e, até mesmo, falta da devida atenção aos vestígios 

vegetais nos assentamentos neandertais (Henry et al., 2010).  

Contudo, outros trabalhos sugerem que o padrão de forrageamento 

dos Neandertais teria sido similar aos do H. sapiens (Adler et al., 2006; Bar-

Yosef, 2004). Mas as poucas evidências que se tinha das plantas sempre 

levaram a resultados inconclusivos a respeito da dieta desse grupo (Henry et 

al., 2010).  

Assim, Henry e colaboradores (2010) obtiveram grãos de amido e 

fitólitos, a partir da análise de cálculo dos dentes de Neandertais da 

ocupação Shanidar (Iraque - 44000 anos AP) e Spy (Bélgica – 36000 AP), 

como evidências diretas do consumo de uma variedade de plantas. Algumas 

dessas plantas, inclusive, são utilizadas como alimento atualmente. Para 

além disso, os autores sugerem certa “sofisticação” no regime alimentar 

desse indivíduos, pois eles observaram microfósseis com padrão de 

modificação condizente com o preparo do alimento através do cozimento. 

Dessa forma, os Neandertais estariam preparando seus alimentos, 

aumentando a digestibilidade e qualidade nutricional do mesmo, como 

também sugere Wrangham (2009) para linhagens contemporâneas e até 

mais antigas, como é o caso do Homo erectus.  

Essas evidências são de extrema importância pois indicam que o 

“broad spectrum revolution” (a expansão do espectro de recursos usados na 

dieta) e o preparo do alimento vegetal através do cozimento, duas estratégias 

importantes, já existiam desde o Paleolítico médio tardio, ou seja, muito antes 

do que se acreditava até recentemente (Henry et al., 2010). 

Aqui no Brasil, a análise de microrrestos em cálculo dentário, assim 

como em vários outros países do mundo, foi iniciada recentemente. No 

momento, há apenas duas equipes de pesquisadores envolvidas nessa 

empreitada. Entretanto, esta é uma área muito promissora, já que pode 

contribuir para elucidar o uso de recursos vegetais, principalmente na dieta, 

em sítios arqueológicos com rara preservação de macrorrestos botânicos. 

Além disso, a recuperação de microrresíduos de plantas a partir de dentes de 

sambaquieiros provenientes de coleções osteológicas de diferentes museus 

e instituições representa, para muitos sambaquis, a única alternativa para 

reconstrução do uso de plantas, uma vez que muitas das campanhas de 
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escavação negligenciaram a coleta de material arqueobotânico.   

Apenas alguns poucos sítios arqueológicos brasileiros, porém todos do 

tipo sambaqui, foram abordados com esta metodologia até o momento 

(Boyadjian, 2007; Boyadjian et al., 2007; Wesolowski, 2007; Wesolowski et 

al., 2010). O sítio Jabuticabeira II, localizado na costa Sul do Brasil, é um 

exemplo disso (Boyadjian, 2007). Anteriormente, realizou-se uma análise 

exploratória com as amostras de cálculo deste sítio, porém, os microrrestos 

obtidos foram apenas quantificados e não identificados (Boyadjian, 2007; 

Boyadjian & Eggers subm). Nessa ocasião, foi observada uma grande 

abundância de microrrestos nos depósitos dos cálculo analisados, como 

também ocorre em muitos outros estudos similares (Lalueza- Fox & Pérez-

Pérez, 1994; Lalueza-Fox et al., 1996; Henry & Piperno, 2008; Juan-

Tresserras et al., 1997; Scott-Cummings & Magennis, 1997), sendo que 

grãos de amido foram encontrados no cálculo da  grande maioria dos 

indivíduos (alguns em uma quantidade considerável), enquanto fitólitos foram 

observados em quantidade muito menor (Boyadjian, 2007; Boyadjian et al., 

2007). Além disso, notou-se uma grande variedade de tipos de grãos de 

amido, o que sugeria a exploração de uma grande variedade de plantas 

amiláceas como alimentos para esse grupo sambaquieiro.  

 Parece óbvio que os sambaquieiros, a julgar pela variedade de 

recursos disponíveis em seu entorno, teriam explorado, além de peixes, 

crustáceos e moluscos, também os recursos vegetais disponíveis. Porém, 

embora o ecossistema de Mata Atlântica seja rico em espécies produtoras de 

tubérculos, além de árvores frutíferas, não necessariamente os 

sambaquieiros exploravam uma grande diversidade de vegetais amiláceos 

para sua alimentação. Somente através da identificação dos microvestígios 

contidos no cálculo dentário é possível conhecer se, de fato, havia um 

consumo alimentar de uma extensa gama de vegetais ricos em amido.   
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ΙΙ .HIPÓTESE: 
 
 Uma vez que o conhecimento sobre a porção vegetal da dieta dos 

sambaquieiros ainda é precário e, como estudos preliminares, valendo-se da 

quantificação de microvestígios botânicos contidos no cálculo dentário de 

sambaquieiros, demonstraram uma grande variedade de grãos de amido, 

testa-se, no presente trabalho, a seguinte hipótese: 

 

Os grupos humanos associados aos sambaquis consumiam uma grande 

diversidade de vegetais amiláceos. 

 

ΙΙΙ .OBJETIVOS: 
 

No intuito de testar a hipótese central, o presente trabalho buscou 

investigar o uso de vegetais, especialmente na dieta, pelos indivíduos 

construtores dos sambaquis. Para esta empreitada escolheu-se, como objeto 

de estudo, o sambaqui costeiro Jabuticabeira II.  

O principal objetivo deste trabalho foi identificar as micropartículas 

presentes nos cálculos dentários de indivíduos deste sambaqui. Para tanto, 

foi dado inicio à preparação da primeira coleção de referência de grãos de 

amido de diferentes órgãos vegetais de plantas da região Sul/Sudeste do 

Brasil. 

O objetivo secundário foi a averiguação de diferenças nas 

assembléias de micropartículas observadas entre os indivíduos sepultados 

no sítio, subdivididos quanto a sexo, idade, tipo de sedimento e o locus nos 

quais estavam sepultados, procurando responder a questões como:  

- A dieta vegetal era igual para todos os indivíduos ou alterou-se em 

paralelo a mudanças de sedimento utilizado para o enterramento dos 

mortos? 

- Havia distinção da dieta vegetal entre homens e mulheres?  

- Há diferenças entre os indivíduos, quanto aos microrrestos, que 

poderiam estar relacionadas com diferenças de status social nesse grupo? 
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A seguir é apresentado o capítulo de Material e Métodos desta tese. 

Ele está dividido em 5 blocos. O primeiro bloco (4.1) trata da contextualização 

do sítio estudado, descreve sucintamente os achados mais importantes sobre 

ele em diversas áreas de estudo e apresenta o material osteológico utilizado 

neste trabalho. No segundo bloco (4.2) descreve-se os métodos utilizados 

para o processamento químico do cálculo dentário e preparação das 

amostras, enquanto que no terceiro bloco (4.3) apresenta-se o tipo de 

coleção de referência preparada e a metodologia utilizada para tal. O quarto 

bloco (4.4) enfoca a forma através da qual foram realizadas as análises para 

identificação dos microrrestos botânicos. finalmente, o último bloco (4.5) trata 

dos testes realizados para padronização dos métodos utilizados na pesquisa.  

 

IV. MATERIAL E MÉTODOS: 
 

4.1 SÍTIO ARQUEOLÓGICO – JABUTICABEIRA II 
 
 Dentre mais de mil sítios arqueológicos do tipo sambaqui catalogados 

no Brasil, foi escolhido o sítio Jabuticabeira II (Figura 1) para este trabalho 

por diferentes motivos: 

-‐ Jabuticabeira II é um sambaqui bem estudado, como atestam os 

numerosos trabalhos já publicados ou em fase atual de elaboração 

como dissertações, teses, artigos científicos e trabalhos apresentados 

em congressos; 

-‐  Havia fácil acesso ao material osteológico humano, às fichas dos 

sepultamentos e a alguns outros dados de interesse; 

-‐ O sítio foi utilizado em trabalho anterior dentro da mesma linha de 

pesquisa, sendo este, uma continuação do trabalho precedente; 

-‐ Mas, principalmente, a coleção osteológica desse sambaqui apresenta 

fartos depósitos de cálculo dentário e há claras evidências do uso de 

recursos vegetais  para esse sítio. 

Esses fatores em conjunto permitem um controle maior sobre as 

inferências feitas durante a pesquisa.  
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Figura1: Sambaqui Jabuticabeira II, Santa Catarina. Mapa com a localização do 
sambaqui e foto mostrando o detalhe da escavação do locus II desse sitio 

arqueológico. 
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4.1.1 Características gerais  
 

Jabuticabeira II, um dos sambaquis monumentais da região Sul do 

Brasil, possui uma ampla superfície (400m x 150m) e  cerca de 8m de altura 

(Bianchini et al., 2007).    

Ele é um dos mais de 60 sambaquis localizados próximo à Lagoa do 

Camacho, no município de Jaguaruna, Sul de Santa Catarina, que vêm 

sendo estudados sistematicamente por um grupo multidisciplinar desde 

19979 .  

As dezenas de datações obtidas para este sítio indicam um período de 

ocupação continua de mais de 1000 anos, datado entre 2890+/-55 e 1805+/-

65BP (Gianini et al., 2010). 

Jabuticabeira II é caracterizado por uma deposição em repetição de 

camadas de conchas e areia, intercaladas por lentes de solos com coloração 

diferenciada, ricos em matéria orgânica, e muitas marcas de estaca 

associadas aos sepultamentos (Fish et al., 2000; Klökler, 2001). Chegou-se a 

estimar que mais de 40.000 esqueletos estivessem enterrados no sítio, 

devido à densidade de sepultamentos nas áreas escavadas ser tão grande 

(Fish et al., 2000). Isso, em conjunto com a ausência de evidências de 

habitação, leva a crer que a construção desse sambaqui era decorrente de 

rituais funerários (DeBlasis et al., 2004) e, por isso, ele é considerado um 

“sambaqui cemitério” (Fish et al., 2000; Klökler, 2008). 

 Quanto à organização social, hoje se acredita que havia uma 

complexidade social maior do que se admitia anteriormente para  sambaquis 

(DeBlasis & Gaspar, 2009). Isso é baseado em dados que apontam para alta 

densidade demográfica, sedentarismo, a própria monumentalidade dos sítios 

de Santa Catarina (Fish et al., 2000) e a prática de festins fúnebres (Klökler, 

2001; Klökler, 2008). Algumas dessas características teriam sido 

possibilitadas pela estabilidade de recursos naturais dos ambientes 

normalmente escolhidos pelos sambaquieiros como seu local de 

                                                
9 “Processos Formativos nos Sambaquis do Camacho, SC: Padrões Funerários e Atividades Cotidianas” - FAPESP 
03/02059-0 e “Sambaquis e Paisagem: Modelando a Inter-relação entre Processos Culturais e Naturais no Litoral 
Sul de Santa Catarina” - FAPESP 04/11038-0. Projetos coordenados pelos professores Paulo DeBlasis 
(Universidade de São Paulo); Maria Dulce Gaspar (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e Paul Fish e Suzanne 
Fish (University of Arizona). 
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assentamento (DeBlasis et al., 2007; Gaspar, 1991; De Masi, 2001). Esse 

território estável permitiria uma organização social e econômica complexa, 

organizada para a construção de estruturas monumentais, como a do 

Jabuticabeira II, que, além de marco territorial (DeBlasis et al., 2007), 

apresentava funções funerárias de culto aos ancestrais (Klökler, 2008). Um 

sistema de organização sociopolítca proximo aos sistemas de chefias ou 

cacicados, caracterizado por uma desigualdade social e pela hierarquização 

da sociedade, possibilitaria essa mobilização da sociedade em torno de 

estratégias comuns associadas, principalmente, a esses monumentos 

funerários (DeBlasis & Gaspar, 2009; DeBlasis et al., 2007). Isso, no entanto, 

não pode ser comprovado através dos dados que se tem até o momento 

(DeBlasis et al., 2007).  

 

4.1.2 Paleoambiente 
 

O sítio Jabuticabeira II encontra-se a cerca de 3 km da margem 

sudoeste da lagoa do Camacho e a cerca de 6 km do mar. Está localizado 

próximo a uma paleoduna, em contato com uma planície inundável, 

geologicamente mais recente (Scheel-Ybert, 2001b). O clima da região é 

temperado sub-quente, com temperatura média de inverno acima de 15 ºC e 

sem estação seca. A temperatura média anual é de 20 ºC e a precipitação 

média é de 1400 mm/yr (Nimer, 1989). 

Esse sambaqui está localizado no estado de Santa Catarina, o qual 

encontra-se completamente inserido no domínio fitogeográfico de Mata 

Atlântica (Schäffer & Prochnow, 2002), domínio que ocorre ao longo da costa 

do Brasil (do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul) e apresenta 

formações florestais e não florestais (Stehmann et al., 2009; Flora do Brasil, 

2012).  

Dentro desse domínio fitogreográfico, Jabuticabeira II está 

propriamente inserido no ecossistema da Restinga, um complexo 

vegetacional que ocorre nas planícies litorâneas do país e que apresenta 

desde fitofisionomias abertas, herbáceo-arbustivas, localizadas próximo a 

praia e sujeitas a salinidade alta, ventos intensos e variações bruscas de 

temperaturas, até florestas com árvores altas em direção ao interior do 
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continente, passando por formações arbustais sobre as dunas litorâneas 

(Flora do Brasil, 2012; Sevegnani, 2002). Na composição florística do 

ecossistema da restinga são freqüêntes as famílias Arecaceae, Lauraceae, 

Myrsinaceae, Myrtaceae e Bromeliaceae. 

Nas proximidades do sítio, está presente, também, a Floresta 

Ombrófila Densa (ou Floresta Pluvial de Encosta Atlântica), vegetação de 

porte alto, caracterizada pela presença dominante de árvores e palmeiras, e 

adaptada a clima sem variação anual, com temperaturas elevadas e alto 

índice pluviométrico (Amaral, 2008; Flora do Brasil, 2012). A Floresta 

Ombrófila Densa ocorre em diferentes altitudes, desde regiões de “terras 

baixas” até areas “alto-montanas” (Sevegnani, 2002). Nesse tipo de formação 

florestal ocorre grande diversidade de espécies (Stehmann et al., 2009), 

sendo comuns as das famílias Arecaceae, Moraceae, Myrtaceae, 

Euphorbiaceae, Rubiaceae, Bromeliaceae, Araceae e Orchidaceae (Flora do 

Brasil, 2012). 

Apesar do recuo do nível relativo do mar a partir de 5000 anos (Angulo 

et al., 2005) ter ocasionado a separação da paleolaguna existente na região 

em diversos corpos d’água, foi demonstrado que não ocorreram mudanças 

significativas na vegetação no período estudado10, como também não 

houveram variações na estrutura da vegetação da época em relação à 

vegetação  atual (Bianchini, 2008; Scheel-Ybert, 2001b). 

 

4.1.3 Evidência do uso de plantas em Jabuticabeira II 
 

Em Jabuticabeira II há vestígios que indicam a clara importância dos 

recursos vegetais.  

Primeiramente, neste sítio foram encontrados artefatos líticos cuja 

função estaria relacionada ao processamento de plantas (DeBlasis et al., 

1998; Scheel-Ybert et al., 2003).  

A análise antracológica revelou que esse sambaqui se encontrava em 

região de mata de restinga e de restinga aberta (Scheel-Ybert, 2001b), 

ecossistema muito rico em recursos vegetais, com grande diversidade de 
                                                
10 “A medida que o nível do oceano foi diminuindo e a paleolaguna recuando em direção a costa,  a 
vegetação foi avançando no sentido leste-oeste, modificando sua disposição na paisagem, sem com isso 
ter modificada sua estrutura” (Bianchini, 2008). 
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frutos e sementes, e uma abundância de plantas tuberosas que incluem 

várias espécies de Dioscorea, Poaceae e Cyperaceae, além de Typha 

domingensis (Scheel-Ybert, 2001a; Scheel-Ybert et al., 2003), comumente 

usadas como alimento. Foi demonstrado, ainda, através desse tipo de 

análise, que o grupo de Jabuticabeira II explorava áreas de Mata Atlântica 

com regularidade para coleta de recursos vegetais (Bianchini, 2008).  

Também, foram identificadas, sementes das famílias Anonaceae, 

Myrtaceae e Arecaceae, além de uma semente de Cucurbitaceae, no sítio 

(Bianchini, 2008). É importante frisar que todas estas plantas produzem frutos 

comestíveis (Bianchini, 2008). 

Somam-se a isso, os resultados obtidos no estudo dos microrrestos 

vegetais presentes no cálculo dentário de indivíduos deste sítio e de outros 

sambaquis, que apontam para uma dieta muito mais rica em vegetais do que 

se supunha anteriormente (Boyadjian et al., 2006, 2007; Boyadjian, 2007; 

Wesolowski, 2007; Wesolowski et al., 2010). 

Finalmente, as camadas mais recentes desse sítio são formadas por 

um sedimento escuro, que se diferencia das camadas mais antigas (de 

conchas) e significa uma mudança no material construtivo do sítio, sem ter 

havido mudança no padrão que envolve a formação de montículos 

associados aos sepultamentos (Bendazzoli, 2007; DeBlasis et al., 1998; 

2007; Fish et al., 2000; Klökler, 2008; Klökler & Gaspar, 2004; Nishida, 2007; 

Villagrán, 2008). Esse sedimento foi comparado à “terra preta” da região da 

Bacia Amazônica.  

Por muito tempo se debateu se esse tipo de sedimento, na Amazônia, 

seria originário de processos naturais ou de atividades humanas (Nishida, 

2007; Neves, 1999/2000). Hoje, considera-se a “terra preta” como depósito 

cultural ou solo antropogênico (Woods & McCann, 1999), embora ainda se 

discuta se é resultado de atividades relacionadas a áreas de habitação ou de 

um enriquecimento intencional do solo (Nishida, 2007; Neves, 1999/2000).  

Devido a sua coloração escura (característica de solos orgânicos), e à 

presença de madeira e sementes, poderia se supor, a princípio, que este 

sedimento seria um indício de prática de cultivo, sendo mais um elemento a 

ser investigado na utilização de vegetais em Jabuticabeira II. Entretanto, 

alguns autores acreditam que esse sedimento apresenta composição e 
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textura semelhantes ao sedimento paleolagunar encontrado na região 

(Giannini et al. 2005) e foi sugerido que ele tenha sido coletado na 

paleolaguna, trazido até o sítio arqueológico, sendo acrescido de ossos de 

peixes, cinzas, carvão e artefatos – materiais presentes em sua composição 

– (Nishida, 2007). Já Villagrán (2008) acredita que essa “terra preta” seria um 

“depósito construído com resíduos diretos de atividades vinculadas à 

subsistência dos grupos dentro de um padrão construtivo vinculado 

fundamentalmente ao ritual funerário”.  

De todo modo, seria interessante analisar a assembléia de 

microresíduos vegetais presentes na camada de “terra preta” de 

Jabuticabeira II e, assim, obter mais elementos que possam contribuir com a 

investigação à respeito do significado desse sedimento nas camadas mais 

recentes do sitio.  
 
4.1.4 Bioantropologia  

 

Diversos estudos foram realizados com os restos humanos 

provenientes do sambaqui de Jabuticabeira II e, dentre os achados mais 

importantes estão: ocorrência elevada de infecções; alta frequência mas 

baixa gravidade de artrite; raros traumatismos, sejam eles acidentais ou 

violentos;  baixa estatura (Storto et al., 1999; Okumura & Eggers, 2005) e 

baixa frequência de exostose auditiva, sugestiva de atividades de contato dos 

canais auditivos com água fria sob influxos fortes de ventos (Okumura et al., 

2007). 

Com relação aos dentes, há uma incidência de cáries praticamente 

nula e um alto grau de desgaste dentário (Storto et al., 1999), característico 

de populações de caçadores-coletores observados em outros estudos 

(Turner, 1979; Larsen, 1998). Este desgaste decorreria de dietas mais duras 

e abrasivas, devido tanto a partículas provenientes do próprio alimento (como 

escamas de peixes e pedaços de ossos), quanto a partículas que 

incidentalmente estariam junto dele (como areia ou partículas deixadas pelos 

implementos líticos utilizados durante o preparo da comida - Larsen, 1998). 

Dietas ricas em plantas com abundância de certos tipos de fitólitos também 

são abrasivas, causando desgaste dentário (Ciochon et al., 1990; Danielson 
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& Reinhard, 1998; Piperno e Ciochon, 1990; Walker et al., 1978), mas o 

poder de abrasividade dos fitólitos não é tão bem aceito por todos os 

pesquisadores da área (Sanson et al., 2007).  

No entanto, já foram observadas baixas frequências de lesões 

cariosas, não só em grupos de caçadores-coletores, mas em alguns grupos 

agricultores cuja dieta era rica em carboidratos, como é o caso dos 

consumidores de arroz do sudeste asiático (Tayles et al., 2000). 

De todo modo, a cárie é uma doença infecciosa e multifatorial, e sua 

associação com a subsistência é indireta, já que a dieta é um dos fatores que 

influenciam na forma e na intensidade com que a doença se manifesta 

(Tayles et al., 2000). Dietas ricas em carboidratos normalmente causam um 

aumento na frequência de cáries (Cohen & Armelagos, 1984; Kleinberg, 

2002; Turner II, 1979). Mas há diversos fatores que podem influenciar, e até 

atuar contra, a formação e desenvolvimento das lesões, como a 

patogenicidade da flora bacteriana da boca, procedimentos de higiene, a 

composição química da água consumida (Kleinberg, 2002; White, 1975) e 

até, o próprio  cálculo dentário, que pode promover uma espécie de barreira 

mecânica, protegendo os dentes da ação danosa das bactérias cariogênicas 

(Greene et al., 2005). Nos indivíduos exumados de Jabuticabeira II há uma 

abundância impressionante de depósitos de cálculo nos dentes. 

Até mesmo a própria dieta pode atuar contra a formação de cáries. A 

ingestão de grandes quantidades de flúor e cálcio, presentes em peixes e 

mariscos, tem efeito cariostático. Portanto, uma proteção contra as lesões 

cariosas poderia estar associada à dependência de recursos aquáticos 

marinhos (Steckel & Rose, 2002) que, em Jabuticabeira II, está clara.  

Somado a isso, o desgaste dentário provocado pela abrasividade de 

dietas marinhas (juntamente com o alimento acabariam sendo mastigados 

grãos de areia e fragmentos de conchas - Mendonça de Souza, 1995; 

Wesolowski, 2007), também atuaria contra o desenvolvimento das cáries 

oclusais que, porventura, se instalassem. Ele também contribuiria para 

diminuir a chance de instalação de novas caries deste tipo, uma vez que 

eliminaria, paulatinamente, as cúspides e, conseqüentemente, também as 

fissuras onde as bactérias cariogênicas preferencialmente se instalam.  
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Portanto, mesmo havendo frequências altas de cáries nos grupos 

associados a alguns sambaquis (Wesolowski, 2000; 2007), como é o caso 

das séries esqueléticas do sítio Morro do Ouro, cujas frequências de lesões 

cariosas são 8,24% e 8,85% (Wesolowski, 2007), aqueles que apresentam 

baixas frequências dessa patologia oral, não necessariamente apresentavam 

dietas pobres em carboidratos.  

Assim, mesmo que em Jabuticabeira II a frequência de cáries seja 

extremamente baixa (0,44% - Okumura & Eggers, 1995), realizar estudos 

mais detalhados a respeito da localização exata e da gravidade de cada 

lesão cariosa, considerando também outros marcadores de paleopatologia 

dental (Pezo, 2010; Pezo & Eggers, 2010), neste, e em grupos semelhantes 

(Wesolowski, 2007), é fundamental para elucidar seus hábitos alimentares.  

 

4.1.5 Coleção Esqueletal 
 

Para alcançar os objetivos do presente trabalho foram obtidas 

amostras de cálculo dentário de 19 indivíduos (9 homens, 7 mulheres e 3 não 

identificados quanto ao sexo) provenientes de Jabuticabeira II. Esse tamanho 

amostral tão pequeno se deve à restrição imposta pelos critérios de escolha 

do material: somente foi selecionado material proveniente de adultos, com 

dentes e cujas informações descritas nas fichas osteológicas e de campo 

estavam mais completas.  

Segundo Reinhard (2001), análises do cálculo de um único dente 

fornecem resultados satisfatórios para os estudos de microvestígios. 

Portanto, neste trabalho foi obtido o cálculo dentário de apenas um dente de 

cada indivíduo. Dessa forma, preservam-se outros depósitos de cálculo de 

cada esqueleto para análises futuras.  

Os indivíduos foram classificados de acordo com os seguintes 

critérios: 

- Sexo (feminino, masculino e indeterminado11);  

- Idade (adulto12, adulto jovem, adulto médio, adulto velho);  

                                                
11 Sexo indeterminado: quando não é possível estimar o sexo do indivíduo.  
12 Adulto: categoria utilizada quando pode-se dizer que os restos humanos provêm de um indivíduo 
adulto mas não é possível estimar sua idade de óbito.   
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- Locus do sítio no qual foram sepultados; 

- Tipo de sedimento no qual foram sepultados (camada conchífera ou 

camada de “terra preta”). 

 

Além desses dados, para cada indivíduo foram compiladas 

informações sobre patologias e marcadores ósseos e orais, bem como dados 

adicionais sobre os sepultamentos como: forma da cova; posição do 

esqueleto; se o sepultamento era simples ou múltiplo; presença de ocre ou 

acompanhamentos funerários; entre outros. Esses dados, presentes nas 

tabelas 1, 2 e 3 (anexo 1), foram obtidos a partir das fichas de sepultamento 

e de campo e das análises realizadas sobre Jabuticabeira II (Karl, 2000; 

Petronilho, 2005; Okumura & Eggers, 2005; Okumura et al., 2007; Storto et 

al., 1999), com intuito de comparar os indivíduos para a investigação de 

questões especificas como aquelas apontadas no tópico dos objetivos. 

 

4.2 TRATAMENTO QUÍMICO DO CÁLCULO DENTÁRIO 
 

 Há alguns métodos diferentes para obtenção de microvestígios 

botânicos a partir do cálculo dentário. No presente trabalho foi utilizado um 

método análogo ao empregado por Wesolowski (2007), que consiste na 

retirada do cálculo com cureta de dentista; sua dissolução com HCl à 10%; 

centrifugação das amostras; duas lavagens com água destilada; e 

substituição da água por etanol na transferência das amostras para vidros 

devidamente etiquetados. O protocolo é descrito com mais detalhes no anexo 

2 desta tese.  

Posteriormente, foram montadas 3 laminas com 10µL de cada uma 

das amostras e elas foram analisadas sob microscópio óptico composto (com 

filtro de luz polarizada para identificação do amido). Para cada microrresto 

observado, foi elaborada uma ficha individual com registros de desenhos, 

fotografias, medidas e observações. 
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4.3 COLEÇÃO DE REFERÊNCIA  
 
 Como a proporção de grãos de amido observados nas amostras era 

maior do que a de fitólitos e, além disso, parecia haver uma grande variedade 

de morfotipos13 de grãos de amido no cálculo dentário em Jabuticabeira II, 

decidiu-se enfocar a construção de uma coleção de referência de grãos de 

amido, e não de fitólitos.  

Apesar de existirem algumas coleções de referências de grãos de 

amido preparadas com material de plantas modernas provenientes de outras 

regiões do globo, é essencial que se prepare uma coleção de referência que 

abranja plantas nativas da região estudada (Lentfer, 2009; Field, 2006). 

Entretanto, para a identificação de microrresíduos de material arqueológico, 

também costuma-se recorrer à consulta de material disponível na literatura 

mundial e bancos de dados (Fullagar et al., 2006; MingQi et al., 2010; Perry, 

2004; Piperno & Dillehay, 2008) já que, em alguns gêneros de plantas, os 

grãos de amido formados por cada espécie podem ser bastante similares 

quanto a algumas características.  

  

4.3.1 escolha das plantas  

 

Inicialmente, para a preparação da coleção de referência de amido, foi 

montada uma lista de espécies a partir de um levantamento etnográfico 

baseado na literatura, considerando dados de outros trabalhos científicos, 

relatos de cronistas do século XVI e outras fontes bibliográficas (Guerra 

Santos et al., 2009; Hanazaki, 2001; Levi-Strauss,1986; Miranda e Hanazaki, 

2008; Tenório, 1991; entre outros). A lista contém plantas das quais se tem 

registro de que eram consumidas como alimento por grupos indígenas da 

época do contato e pré-contato com os europeus, além de espécies que são 

consumidas atualmente. Também, foram incluídas algumas espécies que 

apresentam, a priori, características propícias para consumo humano, ou 

seja, que apresentam potencial alimentar, embora não haja registro de que 

eram usadas como alimento no passado. Deve ficar claro que a lista obtida é 
                                                
13 Morfotipo: tipo morfológico; neste trabalho considera-se como um grupo de microparticulas que 
apresentam um conjunto de características comuns, principalmente a forma e o tamanho.  
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inicial e de maneira alguma pretende ser completa e exaustiva. Uma 

pesquisa mais extensa, baseada no trabalho presente, poderá, através de 

fontes que ainda não foram exploradas, render uma ampliação do número de 

plantas a serem investigadas.  

Estudos de antracologia indicaram que houve uma certa estabilidade 

na vegetação do ambiente em que Jabuticabeira II estava inserido durante o 

período de ocupação e que esta vegetação era muito semelhante à atual 

(Bianchini, 2008; Scheel-Ybert, 2001b). Por isso, o levantamento florístico foi 

focado em espécies de Mata Atlântica (levando em conta, principalmente, 

espécies que ocorrem na Restinga) que são encontradas na Região Sul. O 

ideal seria, não só abranger o local estudado, mas toda a costa de Santa 

Catarina e o litoral Sul do Brasil, porque não se deve descartar a 

possibilidade de plantas provenientes de outras regiões e ecossistemas 

próximos terem sido utilizadas no sítio estudado através da difusão ou 

mesmo do cultivo.  

Para esse levantamento florístico, além dos registros etnográficos, 

também foram levados em conta os dados obtidos através dos estudos 

antracológicos com relação às plantas identificadas no próprio sítio 

arqueológico (Bianchini, 2008; Scheel-Ybert, 2000, 2001a, 2001b; Scheel-

Ybert et al., 2003), bem como os dados obtidos na análise de microrrestos 

vegetais de cálculos dentários provenientes de outros sambaquis de Santa 

Catarina (Wesolowski, 2007). As informações obtidas sobre as espécies 

botânicas foram complementadas mediante consulta à Lista de espécies da 

flora do Brasil 2010 (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/), cuja elaboração foi 

coordenada pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a partir da “integração 

de listas já publicadas ou disponibilizadas por especialistas nos diferentes 

grupos” botânicos (Forza et al.. 2010) em um sistema desenvolvido pelo 

CRIA (Centro de Referência em Informação Ambiental). 

Essa lista etnobotânica serviu incialmente de guia para a obtenção das 

plantas que foram processadas em laboratório para a preparação da coleção 

de referência.  

O material botânico a ser processado foi obtido em feiras livres e 

mercados, assim como foram solicitadas doações a herbários, carpotecas e 

bancos de sementes, como sugerido em outros trabalhos (Chandler-Ezell et 
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al., 2006; Field, 2006). Grande parte do material foi obtido na carpoteca do 

LAPAV (Laboratório de Paleoecologia Vegetal), do Museu Nacional da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro , sob orientação da Profa. Dra. Rita 

Scheel-Ybert. Houve, inclusive, doações de plantas obtidas por colegas de 

trabalho em viagens de campo relacionadas a suas pesquisas. Ainda, 

diversas espécies estão sendo providencias pelo Embrapa, e serão 

incorporadas à coleção de referência futuramente.  

 

Algumas considerações a respeito da abordagem utilizada neste 

trabalho: 

 

Uma das abordagens utilizadas nas pesquisas que envolvem o 

preparo de coleções de referência de plantas modernas para comparação 

com microvestígios vegetais arqueológicos é a coleta de material botânico 

moderno diretamente do entorno dos sítios (Lentfer, 2009). Essa coleta seria 

realizada através de uma varredura das áreas de interesse, em busca de 

qualquer espécie que pudesse estar relacionada com o foco da pesquisa. Por 

exemplo, no caso deste trabalho, buscar-se-ia na região do Camacho, 

qualquer espécie que apresentasse órgãos que pudessem ter sido 

consumidos por humanos (frutos, sementes, tubérculos, raízes, bulbos, entre 

outros). Contudo, fazer uma varredura para obtenção de qualquer espécie 

presente no local significa um maior tempo e investimento e, não 

necessariamente, obtém-se o retorno esperado, já que muitas das espécies 

coletadas podem não ter sido exploradas como alimento, mesmo estando 

presentes no ambiente na época em que o sítio arqueológico estava ativo. 

Além disso, a coleta de material botânico diretamente na região requer o 

auxilio de um especialista botânico para realizar a identificação taxonômica 

devida das espécies obtidas. 

Uma outra abordagem usual na investigação do uso de vegetais por 

grupos humanos do passado é a que foi utilizada no presente trabalho. Ela 

consiste, como já foi mencionado, na preparação de uma lista de espécies 

(baseada em registros etnográficos ou em relatos de moradores das 

comunidades locais) e posterior obtenção destas plantas em instituições 

como herbários, jardins botânicos, carpotecas, além de mercados e feiras 
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(Field, 2006; Gott & Field, 2006; Lentfer & Therin, 2006). Esse tipo de 

abordagem é interessante para investigações mais específicas e 

direcionadas (Torrence, 2006), pois há um enfoque em espécies de 

interesse, cuja ausência ou presença no material arqueológico são 

detectadas, não sendo necessário o processamento de um número tão 

grande espécies da assembléia botânica local. Além disso, a obtenção de 

espécies em jardins, herbários e carpotecas é bastante favorável porque os 

espécimes já estão devidamente identificados. Isso aumenta a eficiência da 

pesquisa, o que é muito relevante para projetos inovadores e de 

relativamente curta duração.  

Entretanto, esse segundo tipo de abordagem também apresenta 

ressalvas, pois o que se consome nos dias atuais em uma dada região não 

necessariamente era consumido pelos grupos humanos antigos. No mais, 

diferentes espécies de plantas com importância econômica podem ter 

existido sem que tenham sido registradas etnograficamente ou 

etnohistoricamente (Messner, 2011). E ainda, todas as espécies que estão na 

lista preparada não seriam, necessariamente, as mesmas espécies que 

estavam disponíveis no entorno do sítio estudado naquela época14.  

O que muitos dos pesquisadores envolvidos com a preparação de 

coleções de referencia sugerem é que, inicialmente, sejam obtidas plantas 

através da segunda abordagem. Posteriormente, quando as possibilidades 

de obtenção de material se esgotarem, deve-se investir na coleta de espécies 

no local de interesse (Field, 2006). 

Como o presente trabalho é o primeiro a ser realizado para os 

sambaquis de Santa Catarina, optou-se por utilizar a segunda abordagem. 

Espera-se poder estimular outros pesquisadores para se valerem da primeira 

abordagem ao darem continuidade a essa pesquisa. 

 

 

 

 

                                                
14 No caso do presente trabalho, os dados indicam que a vegetação local na época em que Jabiticabeira 
II estava ativo não se alterou significativamente comparada a atual (Bianchini, 2008; Schell-Ybert, 
2001b). 
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4.3.2 Elaboração  
 

As partes comestíveis das plantas obtidas (como os tubérculos, raízes, 

frutos e sementes) foram processadas de acordo com protocolos adequados 

e adaptados de Field (2006) para que fossem extraídos os grãos de amido. 

Os protocolos encontram-se no Anexo 3 da tese. 

No decorrer da pesquisa os protocolos foram testados e foram 

utilizados aqueles que se mostraram mais eficientes e que mais se 

adequaram às condições de trabalho no laboratório. Além disso, para cada 

espécime foi utilizado o protocolo que mais se adequava às características do 

material a ser processado. Por exemplo, os tubérculos, raízes e frutos 

tiveram seu interior raspado levemente com cureta ou bisturi, para obtenção 

de um pouco de material que foi diretamente montado sobre a lâmina. Já 

algumas sementes mais rígidas e muito pequenas foram maceradas 

suavemente em um almofariz de vidro até que um fino pó fosse obtido e uma 

pequena quantidade desse material foi montada em lâmina de microscopia 

óptica. Em alguns casos, foi obtida uma secção transversal fina do órgão 

vegetal utilizado, para que fosse possível observar os grãos de amido ainda 

dentro dos plastos nas células.  

Uma pequena quantidade de material obtido das amostras de cada 

espécime foi colocado sobre a lâmina e uma gota de glicerina foi adicionada. 

Esse material foi recoberto com lamínula que foi, então, selada com esmalte 

incolor. É importante que se coloque o mínimo de material necessário sobre a 

lâmina e, quando forem feito os cortes histológicos, que sejam o mais fino 

possível, para que não haja excesso de material prejudicando a observação 

ao microscópio.   

Os grãos de amido foram observados sob microscópio óptico com luz 

polarizada (para uma identificação mais precisa) e, então, foram elaboradas 

fichas contendo informações básicas de cada planta como identificação 

taxonômica (família, gênero, espécie) e nome comum. As imagens 

fotográficas e desenhos com as medidas das partículas observadas e uma 

descrição de suas características foram acrescentadas á cada uma das 

fichas.  Para a descrição das características dos grãos de amido, foi utilizado 

o ICSN (International Code for Starch Nomenclature), criado em 2011.   
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4.4 ANÁLISE E IDENTIFICAÇÃO DOS MICROVESTÍGIOS DO CÁLCULO 
 

Como o objetivo principal da presente tese era investigar qual a 

diversidade de plantas que foram exploradas como alimento pelos 

sambaquieiros de Jabuticabeira II, as características morfológicas especificas 

dos grãos de amido recuperados do cálculo dentário precisariam ser 

analisadas.  

Para otimizar este trabalho, agrupou-se os grãos de amido em 

diferentes morfotipos, de acordo com critérios de forma (esférico/esferóide, 

oval/ovóide, elipsóide, poligonal, entre outros), tamanho (considerando: grão 

muito pequeno, menor que 5µm; pequeno, entre 5µm a 10µm; médio, maior 

que 10µm até 20µm; grande, maior que 20µm até 50µm; e muito grande, 

maior do que 50µm – Lentfer, 2009), e aspectos como aparência e posição 

do hilo (se este apresenta algum formato característico ou se não está 

aparente; se é central ou não), presença e forma das fissuras na região do 

hilo, presença das lamelas, entre outros (assim como foi realizado por Therin, 

1998 apud Lentfer et al., 2002). Para cada característica foi utilizada a 

nomenclatura determinada através do ICSN (International Code for Starch 

Nomenclature), assim como foi feito para os grãos de amido das plantas 

modernas na coleção de referência.  

A partir desta classificação preliminar, foi possível a comparação dos 

morfotipos de amido recuperados do cálculo dentário de Jabuticabeira II, 

tanto com o material da coleção de referência especificamente desenvolvida 

para o presente trabalho, quanto com informações e imagens retiradas da 

literatura especializada (Chandler-Ezzel et al., 2006; Fullagar et al., 2006; 

Henry et al., 2009; Horrocks et al., 2004; Messner, 2011; Pearsall et al., 2004; 

Perry, 2002; 2004; Piperno et al., 2000; 2004; Piperno & Holst, 1998; Piperno 

& Dillehay, 2008; Revedin et al., 2010; Reichert, 1913; Torrence & Barton, 

2006; Ugent et al., 1986; Zarrillo et al., 2008). Estas comparações foram 

realizadas para possibilitar a identificação taxonômica. 

Na literatura há exemplos de outros trabalhos que se utilizaram dessa 

mesma abordagem (inicialmente apenas classificatória, para depois, se 

possível, ser realizada a identificação) em contextos arqueológicos distintos 
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(Barton, 2006; Mercader et al., 2008; MingQi et al., 2010; Perry, 2004; 

Piperno & Dillehay, 2008).  

Embora não tenha sido desenvolvida a coleção de referência de 

fitólitos neste trabalho, procurou-se realizar, ao menos, uma identificação 

preliminar dessas micropartículas, já que também foram observadas no 

cálculo dentário dos esqueletos de Jabuticabeira II e poderiam contribuir com 

informações importantes a respeito da dieta nesse grupo. Da mesma forma 

que os amidos, os fitólitos foram agrupados em morfotipos e sua identificação 

foi realizada através da comparação com material obtido da literatura, bem 

como através da coleção de referência já iniciada pela equipe do LAPAV, no 

Rio de Janeiro. Houve, também, auxílio para classificação e confirmação de 

identificação por parte de colegas que investigam fitólitos, tanto no Brasil 

(Jorge Mauricio Mateus Casallas do Museu Nacional da UFRJ e Gilson 

Laone Pereira do PPGH da PUC de Porto Alegre), como no exterior (PhD. 

Karol Chandler-Ezell da Stephen F. Austin State University, EUA).  

Por fim, como foram encontradas diatomáceas (algas unicelulares) no 

material analisado, além de amido e fitólitos, elas também foram identificadas 

através da comparação com material de referência da região estudada. Esse 

material de referência consta da tese de doutoramento de Paula Amaral 

(2008), que gentilmente confirmou as identificações obtidas para as 

diatomáceas deste trabalho.  

  

4.5 PADRONIZAÇÃO DOS MÉTODOS 

 

 Antes de se prosseguir com qualquer uma das etapas descritas acima, 

foi necessária uma padronização dos métodos utilizados. Os testes 

realizados e os procedimentos utilizados para tal propósito estão descritos a 

seguir: 

 

          4.5.1 Considerações sobre o reagente HCl 
 

Como os protocolos utilizados para obtenção e análise de 

microvestígios a partir de cálculo dentário ainda são distintos entre as 

diferentes equipes de pesquisadores da área, ainda estão sendo realizados 
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testes para que se resolvam as questões a respeito da metodologia mais 

eficiente e menos prejudicial ao material arqueológico (Boyadjian et al., 2007; 

Hardy et al., 2009; Henry & Piperno, 2008; Kucera et al., 2011; Wesolowski et 

al., 2010). 

 Durante o andamento desta pesquisa, foi questionada a possibilidade 

de o ácido clorídrico (HCl), usado na dissolução do cálculo dentário, causar 

danos aos microvestígios vegetais, destruindo-os. Isso poderia ter provocado, 

como resultado, a baixa proporção de fitólitos (com eliminação dos corpos de 

carbonato de cálcio), em comparação com os grãos de amido, nas amostras 

analisadas de Jabuticabeira II, fato observado em trabalho anterior 

(Boyadjian, 2007).  Além disso, os grãos de amido modificados observados 

nas amostras poderiam ser fruto da ação do ácido clorídrico sobre os grãos 

de amido antigos e não, como foi aventado, resultado de técnicas de preparo 

de alimentos.  

Por isso, foram realizados alguns testes simples para averiguar as 

alterações sofridas por ação de calor e por exposição à solução de HCl nos 

grãos de amido de amostras arqueobotânicas. Para os testes, foram 

utilizadas amostras de raiz de mandioca (disponibilizadas pelo Prof. Dr. Karl 

Reinahrd, da University of Nebraska-Lincoln) obtidas em contexto 

arqueológico em um sítio do Peru, o templo de Pachacamac, localizado 

40Km a sudoeste de Lima.  

As amostras foram submetidas cruas a uma solução de  HCl a 10% 

por muitas horas ou foram cozidas previamente à exposição ao ácido. 

Detalhes do procedimento encontram-se na tabela 4. Os resultados são 

discutidos na seção 5.1.1 desta tese. 
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Tabela 4: Detalhes do processamento das amostras de macrorrestos de raiz de 
mandioca arqueológica do sítio Pachacamac, Peru, para verificação de danos aos 

grãos de amido. 
 

* fragmentos da raiz crua de aproximadamente 1cm3 

** córtex da raiz (crua) foi raspado com auxílio de um estilete para obtenção de um pó fino. 
Amostra Descrição Preparação 

1 Fragmentos* 
+ HCl 
 

Mantidos em microtubo com HCl 10% por 60 horas 

2 Pó** colocado diretamente sobre a lâmina, misturado com uma gota 
de glicerina e coberto com a lamínula.  
 

2’ Pó** 
+ HCl 
 

Mantido em microtubo com HCl 10% por 60 horas. 

3 Fragmentos* 
 

Cozidos em um béquer com H2O a 30oC por 10 minutos. 

3’ Fragmentos* 
+ HCl 

Cozidos em um béquer com H2O a 30oC por 10 minutos. Após 
fria, foi adicionado HCl 10% à amostra, que foi mantida em um 
microtubo por 60 horas. 

4 Fragmentos* 
 

Cozidos em um béquer com H2O a 60oC por 5 minutos. 

4’ Fragmentos*  
+ HCl 

Cozidos em um béquer com H2O a 60oC por 5 minutos. Após 
fria, foi adicionado HCl 10% à amostra, que foi mantida em um 
microtubo por 60 horas. 

 

 

4.5.2 Testes de selantes de lâminas de microscopia óptica 
 
 Para a identificação de micropartículas vegetais em material 

arqueológico, é importante a preparação de lâminas de meio de montagem 

móvel (Glicerol, por exemplo), ou seja, que permitam a movimentação do 

material para observação das partículas em vários ângulos e posições. 

Somente assim é possível ter uma boa visualização das características, 

especialmente daquelas relacionadas à forma tridimensional, permitindo a 

classificação adequada das micropartículas.  

 Na preparação das lâminas de meio móvel é comum selar-se as 

bordas da lamínula com esmalte incolor para impedir o ressecamento da 

amostra (Field, 2006).  No entanto, essas lâminas seladas com esmalte são 

apenas semi-permanentes, ou seja, não apresentam longa duração. Em 

regiões de clima mais quente e úmido, em menos de dois anos pode ocorrer 

o extravasamento do conteúdo das lâminas, que se tornam inutilizáveis, 

como ocorreu com parte das amostras processadas em trabalho realizado 

anteriormente.  
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Pensando nisso, foram testados diferentes métodos para selar as 

lâminas com amostras: 

- No laboratório do Prof. Dr. Reinhard (Nebraska), foi reproduzido o 

método utilizado por Wesolowski (2007) para selar lâminas com 

Meltmount® (Cargille), uma resina termoativada; 

- No laboratório em São Paulo, em conjunto com Rodrigo Elias (do 

Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos - LEEH - da USP), foram 

testados distintos materiais (alguns deles como sugestão de outros 

pesquisadores de áreas como paleoparasitologia) como uma mistura 

de cera de abelha com breu, colas instantâneas transparentes (como 

SuperBonder®) e diferentes marcas de silicone para vedação; 

- No LAPAV, em conjunto com a equipe que está preparando a coleção 

de referência de fitólitos, foram testados dois métodos de aplicação de 

Entellan®, que costuma ser utilizado na palinologia. Foram preparadas 

lâminas com Entellan® como meio de montagem ao invés do glicerol 

mas, também, foram preparadas lâminas em que o mesmo foi utilizado 

apenas como selante, aplicado da mesma maneira que o Meltmount® 

em Nebraska.  

 

As laminas foram comparadas às laminas seladas com esmalte de 

unha incolor e os resultados são discutidos na seção 5.1.2 desta tese. 

 

4.5.3 A forma de processamento do material botânico prejudica o 

resultado?  

 
Estudo de caso do pinhão (Araucaria angustifolia) 

 

 No início da preparação da coleção de referência, notou-se que os 

grãos de amido de duas amostras distintas de conteúdo de endosperma de 

semente de Araucária angustifólia (Pinheiro do Paraná) apresentaram 

características muito distintas. Embora uma das sementes fosse fresca e 

outra tivesse sido seca em estufa, tais diferenças poderiam ser atribuídas a 

outros fatores, por isso, novas sementes foram obtidas e foram preparadas 



 61 

novas lâminas no intuito de investigar se tais diferenças seriam resultado de 

questões metodológicas ou somente de natureza das amostras.  

A forma de preparação das lâminas encontra-se na tabela 5, a seguir. 

Os resultados são apresentados e discutidos na seção 5.1.3 desta tese. 

 

Tabela 5: Modo de preparo das diferentes amostras de semente de A. Angustifólia 

(Pinheiro-do-Paraná). 
* Em todas as sementes o endosperma foi evidenciado através de secção transversal com bisturi na região 
mediana da semente antes de ser raspado. 

Amostra origem Forma de preparação* 
CR11 São Paulo 

(mercado) 
 

Semente fresca (em germinação) - endosperma raspado 
com cureta de dentista 

CR12 Rio de 
Janeiro 
(feira) 

 

Semente seca em estufa - endosperma raspado com cureta 
de dentista 

CR13-lâmina 1 Semente fresca - endosperma raspado com cureta de 
dentista 

 
CR13-lâmina 2 Semente fresca - endosperma raspado com cureta de 

dentista, de maneira mais suave que as amostras 
anteriores. 

 
CR13-Lâmina 3 Semente fresca - secções transversais finas do endosperma 

obtidas com lamina de barbear. 
 

CR14 Semente fresca mantida em geladeira por 1 semana - 
endosperma raspado com cureta de dentista, de maneira 
mais suave que as amostras anteriores. 
 

CR15 

São Paulo 
(horti-fruti) 

 

Semente fresca (em germinação) mantida em geladeira por 
1 semana - endosperma raspado com cureta de dentista, de 
maneira mais suave que as amostras anteriores. 
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V. RESULTADOS E DISCUSSÃO ESPECÍFICA: 

 
 A apresentação e discussão dos dados obtidos neste trabalho busca 

seguir uma ordem lógica que leva em conta cada etapa realizada na tentativa 

de classificar e identificar os microrrestos vegetais. Por isso, achou-se por 

bem apresentar, primeiramente, os resultados a respeito da padronização 

dos métodos (seção 5.1) e, logo em seguida, tratar dos resultados obtidos 

para a coleção de referência de amido (seção 5.2) , antes de se conduzir a 

apresentação dos resultados e discussão específica sobre os microrresíduos 

vegetais das amostras de cálculo dentário (seção 5.3).  

 

5.1 PADRONIZAÇÃO DOS MÉTODOS 

 
 5.1.1 Considerações sobre o reagente HCl 
 

Os resultados dos testes realizados com amostras de raiz de 

mandioca arqueológica encontram-se na tabela 6 e indicam que a exposição 

à solução de 10% de HCl, por si só, não causou grandes danos aos grãos de 

amido. No entanto, quando eles são submetidos ao processo de cocção, 

perdem algumas de suas características e se tornam mais suscetíveis à ação 

do ácido, mesmo que em solução fraca (10%). Henry & Piperno (2008) 

também atestam que em experimentos realizados com milho - Zea mays - 

moderno submetido a solução fraca de ácido clorídrico por 24h o ácido não 

altera os grãos de amido.  

De todo o modo, partindo dos resultados obtidos nos testes, constata-

se, com boa margem de segurança, que modificações nos grãos de amido 

não seriam provocadas como efeito colateral da ação de HCl sobre grãos 

ainda resistentes durante o processamento do cálculo dentário. Portanto, os 

métodos baseados neste ácido são adequados para recuperação de grãos 

de amido. Por outro lado, o ácido poderia ter causado uma diminuição no 

número de grãos de amido já modificados e que estavam, portanto, mais 

suscetíveis à sua ação. 
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Contudo, assim como em Jabuticabeira II, em outros trabalhos de 

recuperação de microrrestos em cálculo de dentes humanos também foram 

encontrados muitos grãos de amido modificados (Henry & Piperno, 2008; 

Henry et al., 2010) e essas modificações foram atribuídas ao preparo de 

alimento através do calor (Henry et al., 2010; Henry & Piperno, 2008).  

Finalmente, embora neste trabalho não tenham sido realizados testes 

para avaliar a ação do HCl sobre fitólitos, ainda não se pode concluir se o 

baixo número destes microrrestos botânicos nas amostras de cálculo dentário 

de Jabuticabeira II estaria, ou não, relacionado ao reagente. De qualquer 

modo, a baixa presença de fitólitos em amostras de cálculo dentário (vide 

Seção 5.3 desta tese para mais detalhes) também foi notada em outras 

pesquisas (Hardy et al., 2009; Henry & Piperno, 2008; Henry et al., 20010), 

embora isso nem sempre ocorra (Lalueza-Fox et al.,1996).  

Esses testes, no entanto, são alguns dos poucos realizados para 

investigação dos métodos usados para tratamento do cálculo e recuperação 

de microrrestos botânicos. Muitas questões ainda precisam ser solucionadas 

para o refinamento das metodologias existentes.  
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Tabela 6: Amostras de macrorrestos de raiz de mandioca arqueológica do sitio Pachacamac, 

Peru, submetidas a cozimento e a exposição a HCl.  
* fragmentos da raiz crua de aproximadamente 1cm3 

** córtex da raiz (crua) foi raspado com auxílio de um estilete para obtenção de um pó fino. 
Número 

da 
Amostra 

Descrição Preparação Observações Resultados 

1 Fragmentos* 
+ HCl 

Mantidos em 
microtubo com HCl 
10% por 60 horas 

- Material não apresentou 
grande diferença na 
coloração. Somente ficou um 
pouco mais translúcido.  
- fragmento facilmente 
macerado para preparação 
da lamina de microscopia 
óptica. 

-Poucos grãos com 
alterações (em torno de 
5% numa contagem de 
200 grãos). 
-alterações: grãos 
rompidos e com fissuras 
na região do hilo 

2 Pó** colocado diretamente 
sobre a lâmina, 
misturado com uma 
gota de glicerina e 
coberto com a 
lamínula.  

-Sem alterações no aspecto 
geral. 
 

-pouquíssimos grãos de 
amido alterados (menos 
de 5% em uma contagem 
de 200 grãos).  

2’ Pó** 
+ HCl 

Mantido em 
microtubo com HCl 
10% por 60 horas. 

-partículas facilmente 
maceradas para preparação 
da lâmina da microscopia 
óptica.  

-Poucos grãos com 
alterações foram 
observados (em torno de 
5% numa contagem de 
200 grãos). 
-alterações: grãos 
rompidos e com fissuras 
na região do hilo 

3 Fragmentos* Cozidos em um 
béquer com H2O a 
30oC por 10 minutos. 

-Amostra apresentava linhas 
avermelhadas bem finas, que 
destoavam do resto do 
material de aspecto leitoso. 
Seriam fibras? 
- Fragmentos facilmente 
macerados para preparação 
da lamina de microscopia 
óptica. 

- Muitos grãos alterados 
(em torno de 40 a 45% 
em uma contagem de 200 
grãos)  
- alterações: alguns grãos 
rompidos. A maioria com 
fissuras na região do hilo. 
 

3’ Fragmentos* 
+ HCl 

Cozidos em um 
béquer com H2O a 
30oC por 10 minutos. 
Após fria, foi 
adicionado HCl 10% 
à amostra, que foi 
mantida em um 
microtubo por 60 
horas. 

-Amostra apresentava linhas 
avermelhadas bem finas, que 
destoavam do resto do 
material de aspecto leitoso. 
Seriam fibras? 
-Fragmentos facilmente 
macerados para preparação 
da lamina de microscopia 
óptica. 
-Amostra sem grandes 
alterações com relação a 
anterior. 

- Muitos grãos alterados 
(em torno de 40 a 45%). 
Praticamente o mesmo 
que a amostra anterior, 
sem ação de HCl. 
- alterações: alguns grãos 
rompidos. A maioria com 
fissuras na região do hilo. 
Muitos grãos formavam 
na região do hilo fissuras 
em formato de estrela.  
 

4 Fragmentos* 
 

Cozidos em um 
béquer com H2O a 
60oC por 5 minutos. 

-Após o cozimento, os 
fragmentos estavam 
translúcidos, pareciam 
gelatinizados.  
-Amostra apresentava linhas 
avermelhadas bem finas, que 
destoavam do resto do 
material bastante 
transparente. Seriam fibras? 
- Fragmentos facilmente 
macerados para preparação 
da lamina de microscopia 
óptica. 

- Muito poucos grãos 
intactos restaram. 
-formou-se uma massa de 
amido gelatinizado. 
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Tabela 6 – continuação 
4’ Fragmentos*  

+ HCl 
Cozidos em um 
béquer com H2O a 
60oC por 5 minutos. 
Após fria, foi 
adicionado HCl 10% 
à amostra, que foi 
mantida em um 
microtubo por 60 
horas. 

- Apos 60horas os 
fragmentos estavam bem 
translúcidos, pareciam 
gelatinizados.  
-Amostra apresentava umas 
linhas avermelhadas bem 
finas, que destoavam do 
resto do material bastante 
transparente. Seriam fibras? 
- Fragmentos facilmente 
macerados para preparação 
da lamina de microscopia 
óptica. 

- A massa de amido 
gelatinizado que se 
apresentava quando essa 
amostra foi cozida 
praticamente 
desapareceu (ficou 
extremamente 
translúcida) quando da 
exposição ao HCl por 60 
horas. 
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5.1.2 Testes de selantes de lâminas de microscopia óptica 
  

Nos Estados Unidos, o selamento das lâminas com Meltmount®, 

através do método desenvolvido por Wesolowski (2007), pareceu eficiente, a 

princípio. No entanto, após retorno ao Brasil, notou-se que algumas das 

lâminas apresentavam leves rachaduras no local selado e havia ocorrido 

extravasamento do material. Atribuiu-se a danificação do selante e 

extravasamento do material ao processo de transporte das caixas de 

laminas. Houve cuidado ao se transportar o material ao Brasil, de forma a 

serem evitados choques e a se manter as caixas de lâminas sempre na 

posição vertical. Porém, como houveram mudanças de pressão e 

temperatura do ambiente, e o Meltmount® é uma resina termoativa, isso pode 

ter provocado o aparecimento das rachaduras.  
Portanto, além da aquisição do Meltmount ser mais difícil (material 

caro e importado) e, talvez, contra-indicado para lâminas a serem 

transportadas, esse método foi descartado. 

Os métodos alternativos, testados no Laboratório em São Paulo, com 

material mais barato e de fácil aquisição, se mostraram ineficientes. Todos 

apresentaram problemas quanto à aplicação, ao manuseio e à vedação 

apropriada da lamínula, não surtindo o efeito desejado.  
Já o Entellan®, quando usado como meio de montagem ao invés do 

glicerol, se mostrou bastante eficiente para os fitólitos, embora não permita a 

mobilidade do material, ou seja, é um meio de montagem fixo. No caso de 

amostras obtidas com plantas modernas, em que há quantidade suficiente de 

micropartículas, isso não seria problemático, pois as partículas seriam 

“congeladas” em diversas posições e, então, a identificação das formas 

durante a análise das amostras seria possível. Já em amostras provenientes 

de material arqueológico, em que a quantidade de microrrestos de cada tipo 

é muito menor, a impossibilidade de movimentar cada microrresíduo 

encontrado prejudica o potencial para sua identificação.  

Para os grãos de amido, observou-se que essa resina sintética, além 

de impedir sua mobilidade, provoca artefato, mascarando algumas das 

características dos grãos como o formato e, até mesmo,  eliminando as 

fissuras na região do hilo e o próprio hilo. A sensação visual é de que o 
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Entellan® “preenche” os grãos, modificando algumas de suas características 

(Figura 2). Portanto, mesmo em coleções de amido moderno, em que a 

quantidade de grãos seria grande o suficiente para a falta de mobilidade do 

material não ser um problema, a resina se mostrou prejudicial (Figura 2).  

A tentativa de preparar lâminas utilizando o Entellan® apenas como 

selante, e não como meio de montagem, também foi frustrada. Muitas 

lâminas não ficaram bem preparadas e, algumas vezes, o Entellan® reagiu 

com o álcool das amostras, deixando o material leitoso, dificultando a 

visualização no microscópio óptico.  

Por todos estes motivos, decidiu-se por manter a montagem do 

material da coleção de referência de amido em lâmina com glicerol, selada 

com esmalte incolor. Uma alternativa para manter tais lâminas intactas por 

mais tempo seria acondicioná-las em ambiente com temperatura e umidade 

controladas. De todo o modo, os grãos de amido foram devidamente 

registrados através de fotografias, desenhos esquemáticos e descrição de 

suas características (como já foi determinado nas seção 4.3 desta tese), para 

evitar perda de informação, caso as lâminas sejam danificadas.  
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 A) 

 
 B) 

 
 
 
Figura 2: Amostras de grãos de amido de endosperma de A. angustifolia. A) Material 
montado em lâmina de microscopia óptica com Entellan® como meio de montagem; B) 
Material montado em glicerol 50% e lamínula selada com esmalte incolor. Os grãos de amido 
são tão diferentes que parecem que foram obtidos a partir espécies distintas de plantas, no 
entanto, o material foi obtido a partir da mesma semente para a preparação de ambas as 
lâminas.  Aumento de 400x. 
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5.1.3 A forma de processamento do material botânico prejudica o 
resultado? 
 

Estudo de caso do pinhão (Araucaria angustifolia) 
  

Há algumas diferenças morfológicas entre os grãos de amido das 

amostras de sementes de Araucaria angustifolia fresca (CR11 - anexo 4) e 

seca em estufa (CR12 – anexo 4). De forma geral, nota-se que os grãos do 

material fresco (CR11) mostraram-se cheios de fissuras na região do hilo e 

poucos grânulos mantinham-se unidos em grãos compostos. Já no material 

seco (CR12), foram observadas mais formações de grãos compostos (2, 3 ou 

até 4 granulos unidos) e, em geral, eles pareciam mais bem preservados 

(com aspecto menos danificado). Contudo, não se nota diferença no tamanho 

dos grãos e aspecto geral do formato em ambas as amostras. 

As diferenças observadas entre os grãos de amido de CR11 e CR12 

não eram esperadas, pois tais amostras foram obtidas a partir de sementes 

da mesma espécie, A. Angustifólia. Pensou-se, então, que tais diferenças se 

dariam devido a uma das amostras ser proveniente de semente fresca, 

enquanto a outra provinha de uma semente seca em estufa, sendo a forma 

de preservação desse material, de algum modo, então, prejudicial aos grãos 

de amido. No entanto, nota-se que os grãos que pareciam danificados eram 

os da amostra fresca (CR11 – anexo 4) e não o contrário (CR12 - anexo 4). 

Em amostras de outras espécies botânicas das quais foram obtidas lâminas 

com grãos de amido de material fresco e seco, não se notou diferença 

alguma na morfologia ou características gerais dos grãos.  

Isso leva a crer que as diferenças entre CR11 e CR12 se deram por: 

a) resultado de danos aos grãos de amido devido a forma de 

processamento do material para obtenção da amostra CR11 ou;  

b) diferenças na natureza do material, ou seja, devido a origem das 

sementes ser distinta (Seriam sementes de plantas de variedades diferentes? 

A forma de armazenamento das sementes nos locais de venda teria relação 

com essas diferenças, podendo provocar modificações nos grãos?). 

De fato, houve maior dificuldade para se raspar o endosperma do 

material fresco (CR11), sendo necessário o emprego de um pouco mais de 
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intensidade para obtenção do material. Isso poderia explicar porque os grãos 

do material fresco se mostraram cheios de fissuras e com algumas 

deformidades, além de poucos grânulos terem se mantido unidos em grãos 

compostos, resultado da modificação provocada pelo atrito com a cureta. 

Quando é feita a comparação dos grãos de CR11 e CR12 com as 

amostras provenientes de um terceiro local de compra (vide tabela 5 e 

imagens de CR13, CR14 e CR15 do anexo 4), nota-se que os grãos 

observados na amostra CR13 assemelham-se, de modo geral, aos grãos da 

amostra CR12, de material seco em estufa. Apenas alguns grãos bem 

danificados foram notados na lâmina 1 da amostra CR13 (ver figura inferior 

da CR13 - anexo 4), preparada da mesma maneira que na amostra CR11, ou 

seja, sem muita cautela para raspar o endosperma para a obtenção do 

conteúdo a ser observado no microscópio (vide tabela 5). Isso indicaria que o 

padrão morfológico dos grãos de amido de semente de Pinheiro do Paraná 

são observados na amostras CR12 (amostra seca) e não na CR11 (amostra 

fresca).  

Percebe-se também, que não há grandes modificações nos grãos 

quando comparadas as lâminas das amostras CR13 e CR14 (amostra 

proveniente da mesma leva de sementes em que foi obtida a CR13, mas que 

se manteve armazenada em refrigerador por 1 semana), entretanto, alguns 

poucos grãos já apresentam alguma fissura na região central em CR14 

(anexo 4). Talvez o armazenamento em refrigerador tenha provocado essas 

pequenas alterações, embora seja difícil crer que o amido de A. angustifolia 

seja sensível ao frio, devido à região em que a espécie costuma ocorrer 

(Sul/Sudeste do Brasil, região subtropical) e à estação do ano em que as 

sementes se formam (outono/inverno). 

Por fim, embora o endosperma da semente armazenada em geladeira, 

e que já apresentava germinação (CR15), estivesse mais amarelado, mais 

seco e mais difícil de ser raspado (como na amostra CR11) do que as 

amostras CR13 e CR14, os grãos de CR15 não se mostraram muito distintos 

dos grãos observados nestas últimas. Mas é possível notar alguns poucos 

grãos modificados e os grãos compostos são raros (vide amostra CR15 – 

anexo 4). Além disso, a lamina 1 da amostra CR13 também foi obtida 

raspando-se o endosperma com intensidade, como em CR11 e em CR15, 
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mas não foram observadas grandes diferenças entre os grãos dessa lâmina 

de CR13 e de CR12, como já foi dito. Isso descartaria a hipótese de que a 

diferença tão grande dos grãos de amido de CR11 (material fresco, com 

grãos danificados e poucos grãos compostos preservados), em comparação 

com os demais, fosse resultado apenas da forma de processamento da 

amostra, não se chegando a nenhuma conclusão satisfatória quanto às 

diferenças entre essas amostras. 

 Mais testes precisariam ser realizados, em um trabalho específico 

sobre A. angustifolia, para se investigar mais a fundo essa questão.  

 

5.2 COLEÇÃO DE REFERÊNCIA  

  

 A lista de espécies de plantas elaborada através do levantamento de 

dados da literatura (seção 4.3.1),  a qual serviria de base para a obtenção 

das plantas utilizadas na coleção de referência, se encontra no anexo 5. Esta 

lista apresenta um total de 34  famílias, 67 gêneros e 265 espécies.   

Posteriormente, foi elaborada uma segunda lista, disposta no anexo 6, 

onde estão enumeradas as espécies que foram efetivamente obtidas para a 

preparação de coleção de referência. Essa tabela contém, no total, 52 

espécies, de 41 gêneros, correspondentes a 23 famílias botânicas.  

Infelizmente, apenas 19 das espécies listadas correspondem às da 

lista do anexo 5. Contudo, a coleção de referência é um trabalho que leva 

anos, estando em constante reavaliação e ampliação. A longo prazo, esta 

coleção incorporará novos espécimes e contará, inclusive, com espécies de 

outras regiões, podendo ser acessada para a identificação de microrrestos 

arqueológicos em contextos diversos.  

A triagem inicial das plantas disponíveis na carpoteca do LAPAV foi 

feita com prioridade de escolha de espécies que estavam na lista 

etnobotânica base (anexo 5), mas o material obtido foi insuficiente. Então, o 

critério de escolha das plantas foi alterado.  Foram escolhidas, também, 

espécies que pertenciam a um mesmo gênero listado, mesmo que elas não 

ocorressem na região Sul, desde que pertencessem ao domínio 

fitogeográfico da Mata Atlântica. Mesmo espécies que também não eram 

típicas de Mata Atlântica, mas que eram pertencentes a algum dos gêneros 
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selecionados na lista inicial, também foram obtidas pois, em alguns casos, as 

características básicas do grão de amido podem ser as mesmas entre 

diferentes espécies de um mesmo gênero. Ainda, nessa seleção foram 

incluídas algumas espécies que não são nativas do Brasil mas que, devido 

ao sua larga produção e consumo no país atualmente, seus grãos de amido 

poderiam estar presentes nas amostras como contaminantes e, então, 

deveriam ser devidamente identificados. 

 As espécies que já foram processadas para a preparação das lâminas 

de referência estão indicadas também na lista do anexo 6. Em torno de 40% 

dos órgãos vegetais que foram processados até o momento apresentaram 

grãos de amido (anexo 6). As imagens dos grãos de amido obtidos, bem 

como a descrição das suas características encontram-se no anexo 4.  

 

 
 

 
 
5.3 RECONSTRUÇÃO DA DIETA EM JABUTICABEIRA II 
 

 De posse desses dados, partiu-se, então, para a análise dos grãos de 

amido das amostras de cálculo dos esqueletos de Jabuticabeira II, no intuito 

de melhor compreender a sua dieta.  

 

5.3.1 Análise dos microvestígios 
 
5.3.1.1 Amido 
 

5.3.1.1.1 Características dos grãos de amido observados nas 
amostras de cálculo dentário. 
 

Foram observados, nas 19 amostras de cálculo dentário de 

Jabuticabeira II, 90 grãos de amido ao todo. A tabela 7 e as figuras 3 e 4 

indicam as principais características dos morfotipos de grãos de amido 

observados. Há grande diversidade de grãos. Originalmente os grãos de 

 Para situar o leitor: 

 Anexo 4  Imagens dos grãos de amido das amostras da coleção de referência .....190      

 Anexo 5  Lista etnobotânica base ............................................................................ 212                                                                              

 Anexo 6  Lista das plantas obtidas .......................................................................... 225 
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amido foram classificados em 37 morfotipos considerados distintos, mas uma 

re-avaliação das lâminas e das imagens resultou na redução dos possíveis 

tipos, uma vez que alguns deles apresentavam características semelhantes 

(vide tabela 7). Os 31 diferentes morfotipos de grãos de amido resultantes 

apresentam-se assim distribuídos: 19 dos morfotipos estão representados por 

apenas um grão, 6 dos morfotipos por dois grãos, 2 por 3 grãos, 3 por 4 

grãos e, finalmente, 1 morfotipo por 21 grãos. Essa proporção encontra-se 

representada no gráfico 1.  

Existe, no entanto, um grupo de grãos (n=20) muito danificados que 

não puderam ser categorizados em nenhum dos morfotipos (tabela 7). Trata-

se dos grãos de amido modificados (com danos extremos), que serão 

tratados em separado mais adiante (não serão computados nas análises que 

incluem os grãos classificados nos 31 morfotipos).  

 

 
 

Gráfico 1: Porcentagem de morfotipos segundo o número de grãos de amido nas 
amostras de cálculo dentário de Jabuticabeira II.  
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Tabela 7: Características dos morfotipos de grãos de amido observados no cálculo dentário dos  

indivíduos analisados de Jabuticabeira II. 
- quando possível, uma terminologia referente ao aspecto tridimensional do grão é usada, mas quando não é possível (ex:quando não 
se consegue rotar o grão na lamina), é utilizada a terminologia referente ao aspecto bidimensional; 
- aqui o tamanho medido é o comprimento do eixo maior do grão de amido (Moss, 1976); 
- o numero entre parêntesis ao lado de algumas amostras indica quando mais de um grão da mesma amostra foi observado dentro de 
um respectivo tipo.  
 
* após reavaliação do material, esses grãos foram reclassificados e agrupados em outros morfotipos. Portanto, os morfotipos em 
destaque nesta tabela não entram na contagem do número total de grupos.  

morfotipo # amostras Características 
1 

(fig. 3A) 
105, 108 Hemisférico; hilo cêntrico15, invisível16; componente (grânulo) de 

grão composto, com 1 ou mais facetas de pressão17; sem lamelas, 
ornamentação ou fissuras; cruz de interferência indistinta18. Médio 
(15µm e 15µm) 

2 
(fig. 3B) 

105 Facetado (uma faceta plana e outra côncava); hilo cêntrico, distinto 
como um ponto escuro; sem lamelas, ornamentação ou fissuras. 
Pequeno (10µm). 

3 
(fig. 3C) 

105 Retangular; hilo cêntrico, aberto, distinto, bem marcado; sem lamelas, 
ornamentação ou fissuras; cruz de interferência indistinta. Médio 
(11,25µm) 

4 
(fig. 3D) 

106, 125 Esférico; hilo cêntrico, distinto, grande, aberto, como se fosse uma 
depressão no centro do grão; sem lamelas, ornamentação, facetas ou 
fissuras; cruz de interferência distinta e suave. Muito pequeno (5µm, 
2,5µm)  

5 
(fig. 3E) 

107 Lanceolado/Elíptico; hilo excêntrico, distinto; sem lamelas, 
ornamentação, facetas ou fissuras; cruz de interferência indistinta. 
Médio (17,5µm) 

6 
(fig. 3F) 

107 Formato de gomo de mexerica (reniforme por um angulo, retangular 
por outro); hilo excêntrico, distinto; sem lamelas, ornamentação, 
facetas ou fissuras; cruz de interferência indistinta. Médio (17,5µm) 

7* Foi transferido para o tipo 1 
8a 

(fig. 4A e B) 
120,121,123 Esferóide; hilo cêntrico, distinto, como um “vacúolo” (Torrence & 

Barton, 2006); sem lamelas, ornamentação, fissuras ou facetas; cruz 
de interferência distinta e simétrica. Muito pequeno a pequeno (5µm, 
2µm e 7,5µm). 

8b  
(fig. 4C e D) 

112 (agregado com 18 
grãos), 119(2), 123 

Esférico a elipsóide; hilo cêntrico, distinto, como um “vacúolo” 
(Torrence & Barton, 2006); lamelado com lamelas concêntricas e 
continuas19; sem fissuras ou facetas; cruz de interferência bem 
distinta, regular, simétrica e braços não muito finos. Pequeno a médio 
(10µm, 12,5µm, 11,25µm). 

8c 
(fig. 4E) 

108,  112, 123 (2 grãos 
agregados e modificados) 

Elipsóiode a esferóide; hilo cêntrico, distinto com uma cavidade 
central na região do hilo; sem fissura, lamela ou faceta; cruz de 
interferência confusa20 e assimétrica. Médio a grande (17,5µm, 15µm, 
15µm, 25µm). 

8d 
(fig. 4F, G e H) 

116, 119(2), 123 Elipsóide; grande cavidade central na região do hilo; sem fissura, 
lamela ou faceta; cruz de interferência distinta, simétrica, regular com 
braços finos. Pequeno a grande(12,5µm, 15µm, 12,5µm, 22,5µm) 

8e  
(fig. 4I) 

119 Hemisférico; hilo cêntrico, distinto, como um “vacúolo” (Torrence & 
Barton, 2006); componente (grânulo) de grão composto com 3 facetas 
de pressão do mesmo lado; sem lamelas; cruz de interferência distinta 
e confusa. Médio (17,5µm). 

                                                
15 Hilo cêntrico/excêntrico: localizado dentro/fora do centro geométrico do grão de amido (Reichert, 1913; ICSN 
2011).  
16 Hilo invisível/distinto/indistinto: hilo não aparente/ aparente e percebido com clareza/ aparente mas percebido 
com pouca clareza (Reichert, 1913; ICSN 2011) 
17 faceta de pressão: mossa formada na superfície do grão devido a formação do grão composto (Reichert, 1913; 
ICSN 2011); ponto de contato entre os grânulos componentes do grão composto; 
18 cruz de interferência distinta/indistinta: a cruz é percebida claramente/ tem menos clareza (Reichert, 1913; ICSN 
2011). 
19 Lamelas concêntricas e continuas: lamelas com espessura uniforme e que são observadas em todo o grão 
(Reichert, 1913; ICSN 2011) 
20 cruz de interferência confusa: braços da cruz são distorcidos, resultando em uma forma diferente de um X 
(Reichert, 1913; ICSN 2011)  
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Tabela 7 – continuação 
8f 

(fig. 4J) 
121 Formato irregular e anguloso; hilo cêntrico, distinto, como um 

“vacúolo” (Torrence & Barton, 2006); sem lamelas, fissuras ou 
facetas; cruz de interferência distinta e confusa. Médio (12,5m). 

8g  
(fig. 4K) 

125 Poliédrico; hilo cêntrico, distinto, como um cavidade central na região 
do hilo; sem lamelas, fissuras ou facetas; cruz de interferência distinta, 
simétrica com braços finos. Médio (15µm). 

9* Foi transferido para o grupo dos modificados não identificáveis 
10  

(fig. 3G e H) 
111, 112, 116, 118 Ovóide irregular; hilo cêntrico, distinto; sem lamelas, fissuras ou 

facetas; canais que ligam a região do hilo à superfície externa (Fannon 
et al.,2004); cruz de interferência assimétrica. Pequeno a médio 
(10µm, 12,5µm, 15µm, 7,5µm). 

11 
(fig. 3I) 

111, 112, 116 Prolato21 irregular; hilo excêntrico, distinto; fissura em forma de 
estrela na região do hilo; superfície rugosa; sem lamelas ou faceta. 
Cruz de interferência distinta, irregular com braços finos. Médio 
(15µm, 15µm, 15µm).  

12* Foi transferido para o tipo 10 
13  

(fig. 3J) 
112, 118 Esferóide; hilo cêntrico, indistinto; superfície rugosa; sem fissura, 

lamela ou faceta; cruz de interferência irregular, assimétrica mas bem 
distinta, com braços finos. Médio (15µm, 17,5µm) 

14  
(fig. 3K) 

119 Alongado; hilo excêntrico, distinto e incomum (talvez corroído por 
enzimas – Barton, 2007 fig.6); sem fissura, lamela ou faceta; cruz de 
interferência confusa. Grande (35µm) 

15  
(fig. 3L) 

112, 120 Poligonal; hilo cêntrico, distinto; sem fissura, lamela ou faceta; cruz 
de interferência distinta, simétrica com braços retos. Pequeno a médio 
(15µm, 10µm). 

16* Foi transferido para o tipo 8a. 
17  

(fig. 3M) 
121 Oval; hilo excêntrico, distinto, lenticular; sem fissura, lamela ou 

faceta; cruz de interferência indistinta. Pequeno (5µm) 
18 

(fig. 3N) 
121 Poligonal; hilo excêntrico, obscurecido22; fissura tripartida23; sem 

lamela ou facetas; cruz de interferência distinta e confusa. Médio 
(12,5µm).  

19  
(fig.3O) 

112, 122 Esferóide; hilo cêntrico, distinto;superfície rugosa; sem fissura, lamela 
ou faceta; cruz de interferência distinta com braços finos e levemente 
assimétrica. Pequeno (10µm, 7,5µm). 

20  
(fig. 3P) 

122 Subprolato; hilo cêntrico, distinto, aberto; superfície rugosa; sem 
fissura, lamela ou faceta; cruz de interferência distinta e confusa. 
Médio (17,5µm) 

21  
(fig. 3Q) 

123 Esferóide; hilo cêntrico, distinto, alongado; sem fissura ou lamela; 
com faceta de pressão; cruz de interferência bastante confusa. Médio 
(22,5µm). 

22* Foi transferido para o tipo 8c 
23  

(fig. 3R) 
110, 123 Oval; hilo cêntrico, obscurecido; fissura única e transversa24 na região 

do hilo; sem lamela ou faceta; cruz de interferência distinta mas 
confusa. Médio (18µm, 15µm).  

24  
(fig. 3S) 

123 Esferóide; hilo cêntrico, distinto; superfície rugosa; sem lamela, 
fissura ou faceta; cruz de interferência indistinta. Médio (12,5µm). 

25  
(fig. 3T) 

112 Poliédrico irregular; hilo cêntrico, distinto; superfície irregular; fissura 
pequena suave na região do hilo; sem lamelas, facetas; cruz de 
interferência distinta, simétrica, com braços finos. Médio (17,5µm). 

26* Foi transferido para o tipo 24  
27  

(fig. 3U) 
111 triangular; hilo excêntrico, indistinto; sem lamela ou facetas; cruz 

distinta, assimétrica com braços grossos.  Médio (12,5µm). 
28  

(fig. 3T) 
112 Alongado,  com uma das extremidades “achatada”; hilo excêntrico, 

distinto; superfície um pouco irregular; sem lamelas, fissuras ou 
facetas; cruz de interferência distinta, simétrica, com braços finos. 
Médio (12,5µm) 
 
 

                                                
21 formato prolato: alongado no diâmetro polar (ICSN 2011) 
22 hilo obscurecido: que não é visível devido a alguma outra característica do grão, como a presença de fissuras, 
por exemplo (Reichert, 1913; ICSN 2011). 
23 fissura tripartida: fissura em formato de y na região do hilo (Messner, 2011)  
24 fissura transversa: fissura que se estende em um angulo reto em relação ao eixo longo do grão de amido 
(Reichert, 2011; ICSN 2011).  
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Tabela 7 – continuação 
29  

(fig. 3W) 
125 Oval; hilo cêntrico, indistinto (nota-se a “sombra” suave de uma 

esfera grande, na região do hilo, como se ele fosse bem aberto); sem 
lamelas, fissuras ou facetas; cruz de interferência distinta e confusa. 
Médio (17,5µm). 

30  
(fig. 3Y) 

110 Esferóide/facetado; hilo cêntrico, distinto e suave; superfície irregular; 
com lamelas que ficam mais aparentes em luz polarizada; sem fissuras 
ou facetas; cruz de interferência distinta, simétrica, regular com braços 
não muito grosso e retos. Médio (20µm) 

31  
(fig. 3X) 

111 Esferóide irregular; hilo cêntrico, distinto; superfície irregular e 
ornamentada; sem lamelas, fissuras ou facetas; cruz de interferência 
distinta, simétrica, com braços retos e não muito grossos. Médio 
(15µm) 

Amidos modificados 
 

105(2), 108, 109, 110, 111, 
112(5), 114, 115,116, 120, 
123(5)  

Modificações estruturais  cuja magnitude impede a identificação e, até 
mesmo, a classificação do grão de amido. 
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Figura 3: Morfotipos de grãos de amido observados nas amostras de cálculo dentário 

(exceto morfotipo 8). As imagens dos grãos de amido foram obtidas através de microscópio 

óptico comum com aumento de 400x. Alguns grãos apresentam uma imagem de fundo claro 

e outra de fundo escuro sendo que a de fundo escuro foi obtida sob luz polarizada.  A) tipo 1: 

grânulo componente de amido composto da amostra 105 (a flecha aponta para a faceta de 

pressão); B) tipo 2: grão de amido facetado (amostra 105); C) tipo 3: amido retângular com 

hilo aberto (amostra 105); D) tipo 4: esférico, diminuto, com hilo cêntrico aberto e grande 

(amostra 106);  E) tipo 5: formato lanceolado/elíptico, com hilo excentrico (amostra 107); F) 

tipo 6: formato de “gomo de tangerina”, com hilo excêntrico (amostra 107); G e H) tipo 10: 

grãos de amido ovóides e pequenos das amostras 116 e 112, respectivamente (a flecha 

aponta para canais que ligam a região do hilo `a superficie externa, de acordo com Fannon e 

colegas, 2004); I) tipo 11: grão de amido prolato com superfície rugosa da amostra 116 (a 

flecha aponta a fissura com formato de estrela na região do hilo); J) tipo 13: grão esferóide 

com superfície rugosa da amostra 115 (a flecha da imagem da esquerda aponta para o hilo 

cêntrico e indistinto, enquanto da imagem da direita aponta para um dos braços finos e 

irregulares da cruz de interferência assimétrica); K) tipo 14: grão de amido alongado e 

enorme, muito peculiar (amostra 119); L) tipo 15: amido poligonal com hilo cêntrico e cruz de 

interferência com braços grossos (amostra 112); M) tipo 17: grão oval e diminuto da amostra 

121 (a flecha aponta para o hilo com formato lenticular); N) tipo 18: grão poligonal com hilo 

excêntrico da amostra 121 (a flecha aponta para a fissura tripartida na região do hilo); O) tipo 

19: amido esferóide, pequeno, com superfície irregular e cruz de interferência distinta com 

braços finos (amostra 122); P) tipo 20: formato subprolato, hilo central e aberto, cruz de 

interferência confusa (amostra 122); Q) tipo 21: amido esferóide e grande da amostra 123 (a 

flecha aponta o hilo cêntrico e alongado); R) tipo 23: amido de formato ovalado da amostra 

110 (a flecha aponta a fissura transversa na região do hilo); S) tipo 24: amido com formato 

esferóide e superfície rugosa da amostra 123 (a flecha aponta para o hilo central); T) tipo 25: 

amido poliédrico/irreguar com fissura discreta na região do hilo (amostra 112); U) tipo 27: 

amido triangular da amostra 111 (a flecha aponta para o hilo excêntrico indistinto); V) tipo 28: 

amido alongado com achatamento em uma das extremidades (amostra 112); W) tipo 29: 

amido oval com cruz de interferência confusa da amostra 125 (flecha aponta para o hilo 

central indistinto, como uma “sombra suave” de uma cavidade); X) tipo 31: amido esferóide 

com hilo centrico e superfície ornamentada (amostra 111); Y) tipo 30: amido 

esferóide/facetado com hilo centrico, cruz de interferência simétrica com braços retos da 

amostra 110 (a flecha aponta para as lamelas concentricas, mais nítidas sob luz polarizada).  

Barra de escala = 10µm.  
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Figura 4: Imagens de grãos de amido do morfotipo 8, obtidos nas amostras de 

JabuticabeiraII, mostrando os diferentes sub-grupos: A e B) grãos da sub-categoria 8a 

(A provêm da amostra 121 e B, grão que se encontra em um amontoado de grãos 

gelatinizados, provém da amostra 123); C e D) sub-categoria 8b (amostra 119);  E) sub-

categoria 8c (dois grãos agregados da amostra 123); F-H) sub-categoria 8d (F provém da 

amostra 116, G amostra 119 e H amostra 123);  I) sub-categoria 8e (amostra 119); J) sub-

categorioa 8f (amostra 121); K) sub-categoria 8g (amostra 125). As flechas na imagens C, D, 

F e I apontam, respectivamente, para: lamelas concêntricas; hilo aberto (“vacuolo”); cavidade 

central na região do hilo; faceta de pressão.  Aumento de 400x. Barra de escala = 10µm.  

Obs: As imagens de fundo escuro foram obtidas sob luz polarizada e mostram a cruz de 

interferência.  
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Dentre os grãos classificados, observa-se uma variação de tamanho 

de 2,5µm a 35µm (muito pequeno a grande). São raros os grãos grandes 

(grãos de amido das figura 3K, 3Q e 4E, com 35µm, 22,5µm, e 25µm, 

respectivamente), assim como os muito pequenos, menores do que 5µm 

(grãos das figuras 3D e 4A, com 2,5µm e 5µm, respectivamente).  

O tamanho dos grãos de amido é influenciado por fatores como: a 

quantidade de água existente nele; o local do órgão vegetal em que ele é 

produzido (grãos na periferia de um órgão tendem a ser menores do que no 

interior); e, até mesmo, o estado nutricional da planta (Gott et al., 2006). A 

idade do grão também tem relação sobre seu tamanho, pois grãos mais 

velhos tem mais tempo de deposição das camadas de amilose e amilopectina 

e, portanto, são maiores. Assim, órgãos de reserva subterrâneos mais 

maduros terão grãos de amido maiores (Gott et al., 2006).  

De acordo com Fullagar e colegas (2006), a interpretação de grãos de 

amido muito pequenos, menores do que 5µm, é complicada devido a 

existência dos grãos de amido de transição (mencionados na seção 1.7.2 da 

Introdução desta tese), os quais são diminutos (tipicamente menores do que 

4 ou 5µm) e não diagnósticos. Tais grãos podem apresentar similaridade com 

grãos de reserva muito pequenos, que são comuns em órgãos subterrâneos 

de algumas espécies como Colocasia esculenta (maioria dos grãos de 

reserva tem diâmetro menor do que 4µm) ou Dioscorea esculenta (com grãos 

que podem medir entre 1 e 5µm de diâmetro), por exemplo (Fullagar et al., 

2006). Por isso, é comum descartar-se das análises os grãos de amido muito 

pequenos (Haslan, 2004).  

Por outro lado, muitos amidos de transição de várias espécies como 

Ipomoea batatas, Dioscorea alata, Colocasia esculenta dificilmente podem 

ser vistos em aumento de 500 vezes no microscópio óptico, enquanto os 

grãos de amido de reserva dessas mesmas espécies podem ser vistos, 

comumente, já em aumento de 200 vezes (Haslan, 2004). Além disso, 

espera-se encontrar grãos de amido de transição em abundância em 

amostras de sedimento, e não em amostras de cálculo dentário. Isso porque 

os órgãos vegetais que contém cloroplastos, como as folhas, que são as 

partes das plantas onde o amido de transição é o tipo mais comum, decaem 

no meio ambiente em condições naturais, liberando esse amido no solo. 
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Dessa forma, o amido de transição se incorpora ao registro arqueológico. Já 

em amostras de cálculo dentário, o amido de transição seria, a princípio, mais 

raro, já que os humanos subsistem, comumente, de partes vegetais ricas em 

grãos de amido de reserva (Hardy et al.., 2009; Messner, 2011; Torrence & 

Barton, 2006).  

De todo modo, uma forma eficiente de discriminar esses dois tipos de 

grãos, é a análise muito cuidadosa do formato. Os grãos de amido de 

transição tendem a ter formato discoidal e não esférico ou ovóide como os 

grãos de reserva pequenos (Haslan, 2004). Além disso, muito importante 

também, é investigar nas amostras analisadas a co-ocorrência de outras 

micro estruturas típicas de órgãos de reserva de algumas espécies. Em 

artefatos líticos do sítio arqueológico Kuk Swamp (Papua Nova Guiné), por 

exemplo, além de grãos de amido muito pequenos, foram encontradas 

ráfides que atestaram a presença de Colocasia esculenta, indicando seu uso 

no início do holoceno (Denham et al., 2003; Haslan, 2004).  

No presente trabalho, apenas dois morfotipos, os de número 4 e 8a, 

apresentam grãos com diâmetro inferior a 5 µm. Eles são esféricos ou 

ovalados e podem ser vistos já no aumento de 200x. Por isso, estes grãos 

não foram interpretados como grãos de transição e são, portanto, passíveis 

de identificação.  

As categorias de formato observadas nos grãos de amido das 

amostras são muito variadas. Em sua maioria são grãos esféricos/esferóides 

(41 grãos) e a segunda categoria mais freqüente é a dos grãos ovais/ovóides 

(8 grãos). Há 4 grãos elipsóides, 4 prolatos, 3 poligonais, 2 poliédricos, 2 

alongados (muito diferentes um do outro em forma e tamanho) e, ainda, 

grãos com formato irregular ou menos comuns como retangular, lanceolado, 

triangular e, até mesmo, um com formato semelhante ao de um “gomo de 

mexerica” (tabela 7, tabela 8, figuras 3 e 4). Deve ficar claro que, por motivos 

de praticidade, esses últimos morfotipos (grãos com formatos incomuns mas 

bem distintos dos demais) foram agrupados em uma única coluna na tabela 

8.  
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Tabela 8: Distribuição dos morfotipos de grãos de amido pelas amostras de Jabuticabeira II. Os morfotipos estão agrupados de acordo com o formato. Na penúltima coluna se encontram os grãos com danos extremos e que não podem ser classificado em morfotipos. 
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 Grão 
hemisférico; 
hilo cen., 
invisível; 
componente 
de grão 
composto; 
facetas de 
pressão. 

Hilo cen., 
aberto e 
grande; 
cruz 
suave; 
muito 
pequeno. 

Hilo cen., 
“vacúolo”; 
pequeno. 

Hilo cen., 
“vacúolo”; 
lamelas 
concentricas 
e contínuas. 

Hilo cen., 
cavidade 
central. 

Grão 
hemisférico; 
hilo cen., 
“vacúolo”; 
componente 
de grão 
composto; 
facetas de 
pressão. 

Hilo cen., 
indistinto; 
sup.irreg.; 
cruz irreg. 

Hilo cen.; 
sup.rugosa; 
cruz 
levemente 
assim. 

Hilo cen., 
alongado; 
faceta de 
pressão. 

Hilo cen., 
sup.rugosa; 
cruz 
indistinta; 
pequeno. 

Hilo cen.; 
sup.irreg.; 
lamelas. 

Hilo cen.; 
sup.irreg.; 
ornamentação. 

Hilo 
cen.; 
cruz 
assim. 

Hilo 
exc., 
lenticular;  
cruz 
indistinta. 
 

Hilo 
cen., 
obscuro; 
fissura 
transversal. 

Hilo 
cen., 
indistinto; 
cruz 
confusa. 

Cavidade 
cen.;  
cruz  
sim., 
braços finos. 

Hilo exc.; 
Fissura 
em 
estrela; 
Rugoso. 
 

Hilo 
exc.; 
rugoso; 
cruz 
confusa. 

Hilo 
cen.; 
cruz sim., 
braço 
reto 
e grosso. 

Hilo 
exc., 
obscurecido; 
fissura  
tripartida. 

Hilo cen., 
“vacúolo”; 
 cruz sim. 

Hilo cen.; 
sup. Irreg.; 
fissura suave. 

Hilo  
exc., 
incomum; 
maior grão. 

Uma das 
extremidades 
achatada;  
hilo exc.;  
sup. irreg. 

   

tipo 1 4 8a 8b 8c 8e 13 19 21 24 30 31 10 17 23 29 8d 11 20 15 18 8g 25 14 28 2,3,5,6,27,8f  total 
amostra                             
105 1                          1,1, -, - ,  - ,  - 2 5 
106  1                          1 
107                           -, -,1, 1,  - ,  -  2 
108 1    1                      1 3 
109                           1 1 
110           1    1            1 3 
111            1 1     1         -, -, -, -, 1,  - 1 5 
112    18(1)agreg 1  1 1     1     1  1   1  1  5 31 
113                            0 
114                           1 1 
115                           1 1 
116             1    1 1         1 4 
118       1      1               2 
119    2  1           2       1    6 
120   1                 1       1 3 
121   1           1       1     -, -,  -, -, - , 1  4 
122        1           1         2 
123   1 1 2    1 1     1  1          5 13 
125  1              1      1      3 
total 2 2 3 21 4 1 2 2 1 1 1 1 4 1 2 1 4 3 1 2 1 1 1 1 1 6 20 90 
*grãos de amido com formatos muito diferentes da maioria, mas bem característicos. 



A proporção de cada formato dentre o total de grãos observados nos 

31 diferentes morfotipos (excluindo-se os grãos extremamente modificados) 

encontra-se no gráfico 2.  

 

 

 
 

Gráfico 2: Distribuição de grãos de amido segundo o formato nas amostras de cálculo 
dentário de Jabuticabeira II. 

 

 

Sabe-se que o formato dos grãos de amido é influenciado pela 

quantidade de amilose presente no grão, sendo que grãos ricos nesse 

polímero de carboidrato tendem a ser mais alongados e irregulares (Gott et 

al., 2006). A partir disso, pode-se sugerir que, dentre os grãos observados, 

existem alguns mais ricos em amilose como os da figura 3E e K. 

A presença de fissuras na região do hilo é rara (7 grãos de tipos 

distintos). Grânulos componentes de grãos de amido composto (formato 

esférico e com facetas de pressão) foram observados, mas também em 

pequeno número (3 grãos) - figuras 3A e 4I. Talvez, o próprio grão do tipo 6 

(com formato de “gomo de mexerica”) seja um componente de grão 

composto com 2 facetas de pressão. Devido a posição do grão na lâmina, 

não foi possível rotar o grão de maneira suficiente para confirmar se era ou 

não um grão composto. Alguns grãos apresentam superfície com aspecto 

rugoso (13 grãos), mas a grande maioria apresenta superfície lisa. Apenas 4 
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do total de 70 grãos apresentaram hilo invisível ou indistinto (Figura 3A, J, U 

e W), enquanto 2 apresentam hilo obscurecido devido a presença de fissuras 

(figura 3N e R).  

A grande maioria dos morfotipos observados (n=22) apresenta hilo 

central (70,96% deles apresenta hilo cêntrico, contra 29,03% com hilo 

excêntrico). A literatura indica que, comumente, órgãos vegetais aéreos 

tendem a produzir grãos de reserva com hilo cêntrico (Messner, 2011). Em 

geral, especialmente em sementes, além do hilo central, os grãos são 

esféricos, menores e menos desenvolvidos (Reichert, 1913), enquanto que 

grãos com hilo excêntrico e mais bem desenvolvidos tendem a ser 

produzidos em órgãos de reserva subterrâneos (Reichert, 1913; Messner, 

2011). Portanto, pode-se sugerir, a partir dos dados indicados a cima, que 

havia um maior consumo de amido proveniente de órgãos aéreos na 

alimentação do grupo de Jabuticabeira II. No entanto, segundo Nägeli (Nägeli 

apud Reichert, 1913), grãos de amido esféricos, com hilo central, também 

podem aparecer em órgãos subterrâneos e representariam a forma não 

desenvolvida do grão excêntrico. Além disso, de acordo com Piperno e 

colaboradores (2000),  grãos de amido hemisférico seriam, primariamente, 

grãos de órgãos vegetais subterrâneos e, nas amostras de cálculo de 

Jabuticabeira II aparecem 3 grãos hemisféricos (tabela 8 e figuras 3A e 4I).  

Essa questão será retomada na seção VI da tese. 

 

5.3.1.1.1.1 Morfotipo 8 

 

Há um grupo especial de 35 grãos (17 grãos isolados mais um 

agregado que contém 18 grãos) que apresentam, como característica 

comum, uma abertura diferenciada na região do hilo. Essa abertura ora se 

apresenta sob forma circular e com borda regular, como um “vacúolo” na 

região do hilo (Torrence & Barton, 2006), ora se apresenta como uma 

cavidade central (Reichert, 1913) grande, com bordas irregulares, dando a 

impressão de que o centro do grão sofreu corrosão. Como quando visível, o 

hilo comumente se apresenta como um ponto discreto, decidiu-se incorporar 

tais grãos com hilo tão característico em um mesmo grupo (morfotipo 8). 
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Porém, de acordo com outras características como morfologia, por exemplo, 

foram classificados em subgrupos (8a,b,c,d,e,f,g – tabela 7, figura 4). 

Os grãos do morfotipo 8 apresentam tamanhos muito variados (de 

2µm a 22,5µm) e, na maioria, aspecto esférico ou elipsoidal, superfície lisa e 

cruz de interferência distinta e simétrica (tabela 7 e Figura 4). Praticamente, 

os únicos grãos de amido de todas as amostras em que foi possível observar 

lamelas, foram grãos do morfotipo 8; todos eles do subgrupo 8b, com lamelas 

continuas e concêntricas (tabela 7 e figura 4C e D). A única exceção foi um 

grão da amostra 110, classificado como tipo 30, cujas lamelas não são tão 

distintas como as do 8b, sendo possível observá-las somente quando o grão 

encontra-se sob luz polarizada (figura 3Y).  

A presença de uma abertura na região do hilo pode tanto ser resultado 

de processos que levaram a alterações da estrutura e, conseqüentemente, 

da morfologia do grão, quanto pode ser uma característica natural de grãos 

de algumas espécies (Profa. Dra. Linda Perry, comunicação pessoal). 

Reichert (1913) coloca que a cavidade central é uma área aberta ao redor do 

hilo que apresenta uma forma distinta (ICSN, 2011). Pearsall e colegas 

(2004) notam que, em grãos de amido de milho muito secos, uma cavidade 

central pode se desenvolver. Ainda, alguns autores descrevem o 

aparecimento de uma área central escavada (“scooped area”) na região do 

hilo em grãos de amido de milho que passaram por moagem (Messner, 2011; 

Perry et al., 2006: 78). Também é descrito, em farinha feita de grãos de milho 

que foram tostados em cinzas e depois moídos, grãos de amido com um 

centro escuro, criado por projeções arredondadas, irregulares ou em formato 

de estrela no hilo (Babot, 2003; Babot, 2006; para mais detalhes vide plate 32 

em Torrence & Barton, 2006).  

Tais informações levam a crer que a abertura na região do hilo 

observada nos tipos 8c, 8d e 8g (figura 4E, F, G, H e K) é uma cavidade 

central resultante do aquecimento com pouca água da porção da planta rica 

em amido (que foi tostada em brasas ou cinzas), seguido, talvez, por atrito 

mecânico (moagem), como ocorre durante a produção de farinha de milho 

nos Andes (Babot, 2006).  

Já a abertura observada nos tipos 8a, 8b, 8e e 8f (figura 4A, B, C, D, I 

e J), por ser um pouco mais discreta, circular e com bordas regulares, 
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aparenta ser natural de tais grãos, como ocorre com a espécie Eugeissoma 

utilis, planta da família Arecaceae, que ocorre no sudeste asiático (para mais 

detalhes vide Plate 23 em Torrence & Barton, 2006). Isso parece ainda mais 

plausível quando se leva em consideração a existência do agregado de grãos 

esféricos desse morfotipo, todos eles apresentando padrão semelhante na 

abertura da região do hilo. Através da observação da dados da literatura e, 

através de experiência adquirida durante esses anos de trabalho, entende-se 

que, quando uma porção de vegetal rica em amido é sujeita a processos 

químicos e físicos, dificilmente as modificações estruturais são tão 

homogêneas a ponto de todos os grãos de um agregado serem danificados 

exatamente da mesma forma e na mesma região.  

 

5.3.1.1.1.2 Amido modificado 

 

Vários dos grãos de amido observados apresentavam modificações 

leves que não impediram sua classificação. Em muitos deles não é possível 

perceber modificação quando se observa o grão sob luz regular em 

microscópio óptico. Somente quando se utiliza a luz polarizada e se nota a 

cruz de interferência menos distinta e mais suave, ou deformada, pode-se 

sugerir que houve algum grau de modificação que, no entanto, não 

comprometeu a classificação e identificação do grão. As próprias alterações 

observadas nos grãos do tipo 8c, 8d e 8g, relacionadas na seção anterior, 

não impediram a classificação dos grãos. 

No entanto, foram observados grãos cujas modificações estruturais 

atingem proporções (alto grau de deformação) que eliminam as 

características diagnósticas, impedindo sua classificação (alguns deles 

representados na figura 5). Por isso, esses grãos não puderam ser 

englobados em nenhum morfotipo, sendo excluídos dos resultados descritos 

anteriormente.  

Analisando-se as alterações destes grãos de amido, notam-se padrões 

consistentes com danos causados por processos mecânicos como moagem, 

trituração, maceração do alimento mais seco e, até mesmo, mastigação (a 

qual causa rachaduras típicas na superfície do grão – Hardy et al., 2009) ou 

cocção com pouca água (como ocorre ao assar ou tostar, por exemplo) 
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(figura 5 A-H). Também são observados amidos parcialmente (figura 4B) ou 

totalmente gelatinizados25 (figura 5I e J), o que decorre, por exemplo, da 

cocção do alimento em presença de água, principalmente (Babot, 2006). 

Quanto às modificações que tem como resultado alterações ou redução na 

birrefringência, temos desidratação por exposição ao ar, calor ou frio (Babot, 

2006), por exemplo.  

De todo modo, o padrão de alteração varia de acordo com o processo 

de preparo do alimento mas, também, de acordo com a natureza do grão de 

amido sujeito a tais procedimentos - modificações podem variar entre 

espécies diferentes e entre diferentes órgãos da mesma planta, inclusive - 

(Babot, 2006; Henry et al., 2009). Além disso, recentemente sugeriu-se que 

as modificações encontradas em alguns grãos provenientes de cálculo 

dentário poderiam ser resultantes de processos diagenéticos e não de 

processos relacionados ao preparo do alimento (Collins & Copeland, 2011). 

Isso será discutido em mais detalhes na seção VI desta tese.  

Neste trabalho, os grãos de amido com modificações extremas 

equivalem a 22,22% (20/90) do total observado e aparecem em quase 58% 

(11/19) das amostras, as quais estão listadas nas tabelas 7 e 8. Em outros 

estudos com cálculo dentário também é comum a presença de grãos 

modificados (Hardy et al., 2009; Henry & Piperno, 2008; Henry et al., 2010;  

Piperno & Dillehay, 2008). Henry e colaboradores (2010), por exemplo, 

analisando amostras de cálculo dentário de dentes do abrigo Neanderthal 

Shanidar, observaram que 59% do total de grãos eram modificados, sendo 

que 42% destes tiveram suas modificações atribuídas ao preparo de alimento 

através de cocção. A porcentagem de grãos com modificações extremas, que 

impedem sua identificação, é 16,43%, valor próximo ao de Jabuticabeira II. 

Em ambos os sítios, os dados refletem um preparo importante de alimentos 

de origem vegetal antes de seu consumo.  

No entanto, a proporção de grãos de amido modificados não reflete, 

diretamente, o quanto da comida estava sendo preparada, pois o tempo e o 
                                                

25 O amido totalmente gelatinizado se torna uma estrutura amorfa, formando um complexo viscoso, 
devido a quebra das camadas cristalinas do grão (Tester, 1997).  
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modo de preparo influem na quantidade de grãos modificados no alimento, 

sendo que uma parcela dos grãos pode permanecer inalterada ou sofrer 

apenas alterações leves. Por exemplo, o cozimento do alimento amiláceo em 

sistema aberto (“open air cooking”) resulta em grãos de amido não 

gelatinizados, principalmente se não houver água o suficiente ou se o 

alimento não tiver sido mexido adequadamente durante o aquecimento  

(Hardy et al., 2009). Também, o preparo do alimento sobre brasas em 

ambiente aberto não o torna, necessariamente, cozido por inteiro (Hardy et 

al., 2009). Nesse caso, enquanto a superfície de um tubérculo pode se tornar 

completamente cozida, o seu interior pode conter grãos de amido totalmente 

inalterados (Hardy et al., 2009) e isso se refletira na assembléia de grãos 

presentes no cálculo dentário.  

Ainda que todo o alimento de origem vegetal rico em amido tenha sido 

preparado antes do consumo, graças a essa modificação de grãos de forma 

heterogênea, restam grãos que preservam suas características originais e, 

portanto, são ainda passíveis de identificação. Assim, o preparo do alimento 

que modifica os grãos de amido nem sempre impede a identificação dos taxa 

vegetais que eram utilizados por um grupo pretérito (Hardy et al., 2009).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89 

 
 
Figura 5: Grãos de amido com danos extremos observados nas amostras de cálculo 
dentário de Jabuticabeira II. A-H) grãos de amido com rachaduras (“cracks”) provenientes 

de modificações causadas por processos mecânicos como moagem, maceração, trituração, 

mastigação (rachaduras na superfície do grão E) ou pelo aquecimento do alimento amiláceo 

em presença de pouca água (Babot, 2006); I e J) amido totalmente gelatinizado;  K, L e M) 

amidos modificados cujas causas não foram identificadas. As imagens escuras provém de 

fotografias obtidas sob luz polarizada e mostram as alterações na cruz de interferência. 

Aumento de 400x.  

Barra de escala = 10µm. 
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5.3.1.1.2 Morfotipos e número de grãos de amido em relação às 
amostras/indivíduos 
  

Do total de grãos classificados nesse trabalho, 27,14% (19/70) deles 

são representantes únicos de seu morfotipo e, portanto, foram observados 

em apenas uma única amostra.  

Embora o morfotipo mais freqüentemente observado seja o 8b (com 

21 grãos, que incluem os 18 grãos organizados em um agregado - vide 

tabela 8), o tipo 10 é aquele que aparece no maior número de amostras 

diferentes (4 amostras), ou seja, foi encontrado no cálculo dentário de 4 

indivíduos diferentes, já que cada amostra provém de um indivíduo.  

Para melhor compreender a dieta do povo de Jabuticabeira II, foram 

avaliadas as informações disponíveis de cada um dos 19 indivíduos aqui 

abordados (para mais detalhes vide seção 4.1.5). Um resumo de dados que 

incluem, basicamente, sexo, idade, características do sepultamento, tipos de 

oferendas, localização e estratigrafia, assim como dados de isótopos estáveis 

e de patologias orais e pós cranianas foram compilados nas tabelas 1, 2 e 3 

(anexo 1). 

Uma vez que o morfotipo 8b, o mais abundante, foi encontrado em 3 

indivíduos distintos (sepultamentos 43, 42A e 110), surge a seguinte questão: 

o que estes três indivíduos tem em comum além de terem tido uma 

alimentação, em parte, semelhante? Entretanto, não foi observada nenhuma 

características em comum entre os três. 

Já em relação aos indivíduos dos quais proveio o morfotipo 10 

(sepultamentos 27A, 28, 41A e 43), morfotipo encontrado no maior número 

de indivíduos, foram observadas algumas características comuns. Todos os 

quatro indivíduos apresentam grau severo de cálculo dentário, grau 

moderado de desgaste dentário, não apresentavam cáries e estavam 

associados a acompanhamentos funerários, sendo que 3 deles exibiam 

marcas de ocre. Entretanto, nenhuma destas características é exclusiva 

desses indivíduos.  

Em quase todas as amostras (com exceção de 6 delas - 107, 109, 

113, 114, 115, 116), os grãos de amido com formato esférico/esferóide e hilo 

cêntrico estavam presentes. Esse tipo de grão aparece em 68,42% dos 
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indivíduos, seguido dos morfotipos com formato oval/ovóide, que aparece em 

42,10% das amostras. Isso se dá porque, como foi demonstrado 

anteriormente, os grãos de amido de formato esférico e oval são os grãos 

mais comuns, correspondendo a mais da metade dos grãos analisados (vide 

gráfico 2).  

Grãos esféricos e, até, ovais, pequenos, com hilo cêntrico, seriam 

comuns em sementes (Reichert, 1913), ou mais característicos de órgão 

aéreos (Messner, 2011). Além disso, como aparecem em uma grande 

variedade de plantas e em diferentes órgãos, são considerados grãos 

“genéricos”. Sua presença em contexto arqueológico pode representar um ou 

muitos componentes diferentes de plantas na dieta (Henry et al., 2010). 

Quando eles aparecem em órgão de reserva subterrâneos, são vistos como 

grãos não desenvolvidos, com potencial para se tornarem, com a maturação, 

grãos de reserva maiores, mais bem desenvolvidos e com hilo excêntrico 

(Reichert, 1913). De todo o modo, devido a suas características pouco 

diagnósticas, dificilmente consegue-se identificar, em contexto arqueológico, 

os grupos de plantas das quais esse tipo de grão provem.  

Quanto à distribuição dos morfotipos pelas amostras obtidas, através 

da tabela 9 e do gráfico 3 (o qual indica a porcentagem de amostras com 1, 

2, 3, 4, 7 e 9 morfotipos) nota-se uma variação no número de tipos de grãos 

de amido de indivíduo para indivíduo.  
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Tabela 9: Distribuição do número de morfotipos de grãos de amido por individuo 

analisado em Jabuticabeira II. 
* O número entre parêntesis ao lado de alguns morfotipos refere-se a quantos grãos daquele determinado 
morfotipo há naquela amostra, caso seja maior que 1. Quando for apenas 1 grão de cada morfotipo, não ha 
parêntesis. 
** Adulto – indivíduo adulto em que não foi possível estimar a idade;  
    Ad. jovem – entre 21 e 35 anos; Ad. médio – entre 35 e 50 anos; Ad. velho - + de 50 anos. 

Amostra / 
sepultamento sexo Idade** n. morfotipos # 

morfotipos* Obs. 

105 / 12A L1.25 ♀ Ad. velho 3 1, 2, 3  

106 / 12C L1.25 ♂ Ad. jovem 1 4  

107 / 17A L1.05 ♂ Ad. médio 2 5, 6  

108 / 34 L2.05 ♀ Ad. jovem 2 1, 8c  

109 / 36A L2.05 ♂ Ad. jovem 0 
 
- 

Só 1 grão e é 
extremamente 
modificado 

110 / 40 L2.05 ♀ Adulto 2 23, 30  

111 / 41A L2.05 ♂ Adulto 4 10, 11, 27, 31  

112 / 43 L1.77 ♂ Ad. médio 9 
8b(18), 8c, 10, 11, 
13, 15, 19, 25, 28 

 

113 / 3B 
L6B3(E3) ♀ Adulto 0 - 

Não apresentou 
nenhum grão  

114 / 17A L2.05 ♂ Adulto 0 - 
Só 1 grão e é 
extremamente 
modificado  

115 / 25A L2.65 ♀ Ad. médio 0 
-  Só 1 grão e é 

extremamente 
modificado  

116 / 27A L2T15 Indeter. Adulto 3 8d, 10, 11  

118 / 28A L2T15 Indeter. Adulto 2 10, 13  

119 / 42A L1.76 Indeter. Ad. médio 4 8b(2), 8d(2), 8e, 14  

120 / 102 L1.75 ♀ Adulto 2 8a, 15  

121 / 108 L2.05 ♀ Ad. médio 4 8a, 8f, 17, 18  

122 / 107 T18 ♂ Ad.velho 2 19, 20  

123 / 110 L2 ♂ Ad.jovem 7 
8a, 8b, 8c(2), 8d, 
21, 23, 24 

 

125 / 115B L6 ♂ Ad.velho 3 4, 8g, 29  
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Gráfico 3: Porcentagem de amostras pelo número de morfotipos de grãos de amido 
obtidos no cálculo dentário de Jabuticabeira II. 

 

 

Dessa forma, há 4 indivíduos que não apresentam nenhum dos 

morfotipos definidos neste trabalho (dessas amostras, 3 delas apresentam 

somente amido extremamente modificado e, uma única amostra não 

apresentou nenhum grão de amido sequer). Apenas um individuo apresenta 

um único tipo de amido, enquanto 6 indivíduos apresentam grãos de 2 

morfotipos distintos, 3 indivíduos apresentam 3 tipos de grãos, 3 indivíduos 

apresentam grãos de 4 tipos e os dois indivíduos restantes apresentam, 

respectivamente, 7 e 9 tipos distintos de grãos (tabela 9 e gráfico 3). Isso 

indica que não há homogeneidade, ou seja, embora haja uma variedade 

razoavelmente grande de morfotipos distintos (n=31), no total de grãos 

analisados, são bem poucos os indivíduos de Jabuticabeira II que 

apresentam muitos tipos distintos de grãos em seu cálculo. Mais 

especificamente, somente dois dos 19 indivíduos analisados apresentam 

mais de 6 dos 31 morfotipos de amido. A maioria das amostras aponta para 

uma predominância de 2 tipos distintos de grãos (embora não sejam os 

mesmos 2 tipos). 
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A princípio, por esses dados apresentados aqui, poderia ser sugerido 

que o grupo associado a Jabuticabeira II consumia uma variedade de 

vegetais amiláceos, embora cada indivíduo tivesse uma porção pequena e 

variável do que estava disponível como alimento. No entanto, essa questão 

será discutida com mais detalhes na seção VI da tese.  

Em estudos semelhantes realizados por outros pesquisadores, 

também ocorre diferença, as vezes considerável, no número e nos tipos de 

grãos de amido em diferentes dentes analisados do mesmo sítio 

arqueológico e, até mesmo, em diferentes dentes do mesmo indivíduo 

(Boyadjian, 2007; Boyadjian et al., 2007; Henry & Piperno, 2008; Henry et al., 

2010). Mas isso pode, simplesmente, estar associado às taxas de formação 

do próprio cálculo dentário (que são influenciadas por inúmeros fatores), que 

refletiriam na quantidade de microrrestos acumulados e, conseqüentemente, 

no tempo de vida de um indivíduo representado pelo tártaro (Hardy et al., 

2009; Henry & Piperno, 2008; Lieverse, 1999). E, embora se saiba que ocorre 

variação na formação de cálculo, inclusive entre indivíduos de um mesmo 

grupo (Roberts-Harrys et al., 2000; Hardy et al., 2009), ainda há poucos 

dados empíricos a esse respeito e os mecanismos de formação do tártaro 

ainda não são muito bem compreendidos (Hazen, 1995; Henry & Piperno, 

2008; Lieverse, 1999; Middleton & Rovner, 1994). 

De todo o modo, procurou-se  avaliar se as diferenças quanto aos 

tipos de amido encontrados entre os indivíduos analisados pudesse estar 

associada a diferenças na dieta entre eles, refletidas por fatores como sexo, 

status social, presença de doenças, entre outros. Para isso recorreu-se, 

novamente, às informações gerais sobre cada indivíduo analisado (resumidas 

nas tabelas 1, 2 e 3 do anexo 1). 

As amostras que apresentam maior número de tipos de grãos de 

amido são a 112 (9 morfotipos) e a 123 (7 morfotipos) e são provenientes, 

respectivamente, dos indivíduos 43 e 110 de Jabuticabeira II, ambos 

pertencentes ao sexo masculino, sendo um adulto médio e um adulto jovem. 

Com relação às patologias, a única característica que ambos apresentam em 

comum é a hipoplasia linear do esmalte, que não seria suficiente para 

justificar a diferença entre esses dois indivíduos e os demais quanto a 

variedade de grãos de amido recuperados do cálculo dentário. A respeito dos 
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outros dados investigados, não há informações que sejam comuns e 

relevantes a ambos os indivíduos.  

No entanto, os dados referentes aos marcadores músculo esqueléticos 

do indivíduo 43 (amostra 112) indicaram que ele apresentava grande 

robustez. Além disso, ele é um dos raros esqueletos de Jabuticabeira II que 

apresentam exostose do meato auditivo externo, um indicador de atividades 

aquáticas freqüentes em águas frias (Okumura et al., 2007a; 2007b). Isso 

sugere que este indivíduo poderia ser um pescador ou que desempenhava 

alguma outra atividade relacionada à água que exigia esforço físico a ponto 

de justificar sua robustez. Ainda, ao contrário dos outros indivíduos 

analisados, esse esqueleto apresentava contas de conchas na região cervical 

do esqueleto, o que pode indicar que ele se tratava de alguma pessoa com 

papel diferenciado ou de destaque dentro do grupo. Todas essas 

características tornam o indivíduo 43 um tanto distinto dos demais, o que 

poderia ter algum significado específico. Isso poderia estar associado, 

inclusive, a um acesso a uma dieta diferenciada por parte desse indivíduo em 

relação aos demais do grupo,  o que refletiria, por sua vez, na maior 

variedade de grãos de amido que foi observada em seu cálculo dentário. 

Quanto ao indivíduo 110 (amostra 123), não há dados suficientes que 

permitam fazer mais inferências a seu respeito, ou que sejam relevantes e 

possam estar associadas à variedade de morfotipos observada em sua 

amostra de cálculo dentário. 

As demais amostras analisadas apresentam pequena variedade de 

morfotipos de amido sendo que, na amostra 106, proveniente do indivíduo 

12C, também do sexo masculino, foi observado somente um único tipo de 

grão de amido (tipo 4 – esférico, pequeno e com hilo central), enquanto nas 

amostras 109, 113, 114 e 115, duas amostras de esqueletos femininos e 

duas de masculinos, não foi observado nenhum morfotipo.  

O morfotipo observado na amostra 106 é um amido esférico, muito 

pequeno e indistinto, que pode estar relacionado a muitas espécies diferentes 

de plantas. Além disso, não há muitas informações disponíveis sobre este 

indivíduo (sepultamento 12C), um adulto jovem, principalmente porque 

somente  25% do seu esqueleto está presente. As demais características 

relacionadas ao sepultamento também não são, infelizmente, muito 
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informativas. Quanto às patologias orais, não há nenhum dado que diferencie 

esse indivíduo dos demais e que possa ser responsável pela presença de 

apenas um único morfotipo de amido em sua amostra.   

Quanto às amostras que não apresentaram nenhum dos morfotipos 

descritos, elas provém de indivíduos com idades diferentes (1 adulto jovem, 1 

adulto médio e dois adultos em que não é possível avaliar a idade) que 

estavam sepultados no locus 2, com exceção do sepultamento 3B (amostra 

113), exumado do locus 6. Nas amostras dos 3 indivíduos do locus 2, embora 

os grãos de amido encontrados não tenham sido passiveis de classificação, 

foram obtidos grãos de amido com modificações extremas, enquanto a 

amostra do individuo do locus 6 não apresentou um grão de amido sequer. 

Infelizmente, esse sepultamento estava mal preservado, havia intrusão de 

material de construção recente e o indivíduo apresenta menos do que 25% 

do esqueleto, o que impede a obtenção de informações mais precisas sobre 

ele. No mais, a análise das informações complementares a respeito destes 

quatro indivíduos indicaram, como característica comum, apenas a presença 

de doença periodontal. Entretanto, a maioria dos indivíduos analisados do 

sítio também apresentavam doença periodontal, o que não torna esses 4 

indivíduos distintos dos demais.  

 

5.3.1.1.2.1. Amido x camada de enterramento 

 

 Somente dois indivíduos analisados neste estudo faziam parte dos 

esqueletos sepultados na camada de “terra preta” de Jabuticabeira II: o 

sepultamento 3B, um homem adulto, do qual provém a amostra 113 e o 

sepultamento 115B, um homem adulto velho, cuja amostra de cálculo é a 

125. Ambos pertencem ao locus 6 de Jabuticabeira II. 

 Como já foi mencionado, o processamento da amostra proveniente do 

sepultamento 3B não rendeu nenhum grão de amido (nem mesmo 

modificado). Já a partir da amostra proveniente do sepultamento 115B, foram 

recuperados 3 grãos de amido sendo, cada um deles, de um morfotipo 

distinto. Enquanto o sepultamento 115B estava bem preservado e o 

esqueleto analisado encontra-se praticamente completo, o sepultamento 3B 

estava muito mal preservado e o esqueleto analisado está muito incompleto. 
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Os dados provenientes desses indivíduos e dos sepultamentos dos quais 

eles foram obtidos não são suficientes para explicar a diferença observada 

entre eles (e até mesmo entre eles e os demais indivíduos analisados neste 

trabalho) quanto aos grãos de amido recuperados do cálculo dentário.  

 Com apenas esses dados, portanto, é impossível investigar se a 

porção vegetal da dieta dos indivíduos sepultados na camada de “terra 

preta”, a qual marca uma mudança no material construtivo utilizado do sítio, 

era distinta da dieta dos indivíduos sepultados no pacote de conchas de 

Jabuticabeira II. Mais dados necessitam ser coletados e mais estudos, 

bioantropológicos especialmente, se fazem necessários no intuito de 

investigar se essa mudança no material construtivo do sítio estaria 

relacionada, também, a uma mudança nos hábitos de vida e na saúde dos 

indivíduos associados a ele. 

 

5.3.1.1.2.2 Amido x locus 

 

Separou-se, aqui, as amostras analisadas de acordo com a 

localização do sepultamento. Elas são provenientes dos loci 1, 2 e 6 (L1, L2, 

L6) e da trincheira 18 (T18).  Somando-se os resultados dos grãos de amido 

de todas as amostras em cada locus (por exemplo, somando para o locus 1 

os resultados das amostras de L1.05, L1.75, L1.76 e assim por diante), nota-

se que não há diferença no número de morfotipos de amido observados entre 

os loci 1 e 2. Foram observados, ao todo, 19 morfotipos distintos em cada um 

desses loci. Já no locus 6, há apenas três morfotipos, e no T18, dois 

morfotipos distintos. Isso está relacionado ao pequeno número de amostras 

provenientes de indivíduos do locus 6 e da T18.  

Mesmo se forem consideradas as amostras de cada indivíduo 

separadas, nota-se, através do gráfico 4, que não ocorre um padrão quanto a 

distribuição do número de morfotipos de grãos de amido de acordo com o 

locus. Nem mesmo os indivíduos considerados como pertencentes a um 
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“grupo de afinidade”26 por alguns pesquisadores (DeBlasis et al., 2004; 

Klökler, 2008) se destacam dos demais loci (vide área destacada no gráfico  

4).  

O único dado que chama atenção é que 3 das 4 amostras que não 

apresentaram grãos de amido passíveis de serem classificados e 

identificados (somente grãos de amido com danos extremos) pertencem ao 

locus 2, como já foi dito anteriormente. Mas esses indivíduos parecem não ter 

muitos aspectos em comum, a não ser o fato de estarem sepultados no 

mesmo locus.  

 

    
 

Gráfico 4: Distribuição do número de morfotipos distintos observados em 
Jabuticabeira II de acordo com os loci dos sepultamentos a partir dos quais foram 

obtidas as amostras de cálculo. 
 

 

Quanto ao número total de grãos de amido, ou seja, somando nas 

amostras inclusive os grãos com modificações extremas, também não se 

nota grande diferença entre os indivíduos quanto aos loci em que foram 

sepultados em Jabuticabeira II (gráfico 5).  

                                                

26 “grupos de afinidade” foi um termo proposto pela pesquisadora Maria Dulce Gaspar que definiria 
unidades formadas através de laços econômicos, políticos ou sociais entre grupos das comunidades 
associadas aos sambaquis (DeBlasis et al., 2004; Klökler, 2008). 
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Em ambos os gráficos, os “outliers” representam as amostras 112 

(sepultamento 43) e 123 (sepultamento 110), que são as amostras que 

apresentam tanto maior número de grãos de amido, quanto maior número de 

morfotipos. No entanto, a amostra 112 se desvia muito mais das demais no 

gráfico porque apresenta o agregado com 18 grãos do tipo 8b discutido 

anteriormente.  

 

 
Gráfico 5: Distribuição do número total de grãos de amido observados em 

Jabuticabeira II de acordo com os loci dos sepultamentos a partir dos quais foram 
obtidas as amostras de cálculo. 

 
 

 

5.3.1.1.2.3 Amido x Idade 
 

Quanto à idade, os dados dos gráfico 6 e 7 indicam que não há uma 

tendência no aumento do número de morfotipos de amido, nem do número 

total de grãos de amido (incluindo os grãos modificados), com o aumento da 

classe etária dos indivíduos analisados neste estudo.  

Novamente, os “outliers” correspondem aos indivíduos dos 

sepultamentos 43 e 110, que apresentaram maior número total de grãos de 

amido e de morfotipos e que foram discutidos anteriormente.  
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Gráfico 6: Distribuição do número de morfotipos pela classe etária dos indivíduos 

analisados de Jabuticabeira II. 
 

 

 

 

            
 

Gráfico 7: Distribuição do número total de grãos de amido pela classe etária dos 
indivíduos analisados de Jabuticabeira II. 
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5.3.1.1.2.4 Amido x sexo 

 

 

Quanto ao sexo, analisando-se os gráficos 8 e 9, se forem excluídos 

os “outliers”, referentes às amostras 112 e 123, que provém de indivíduos do 

sexo masculino, não se percebe diferença entre homens e mulheres tanto 

com relação ao número de morfotipos quanto com relação ao número total de 

grãos de amido observados. Isso pode indicar que não havia diferença entre 

homens e mulheres quanto à ingestão de vegetais amiláceos. 

 

 

 

 

           
 

Gráfico 8: Distribuição do número de morfotipos pelo sexo dos indivíduos analisados 
de Jabuticabeira II. 
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Gráfico 9: Distribuição do número total de grãos de amido pelo sexo dos indivíduos 
analisados de Jabuticabeira II. 

 

 

 

5.3.1.1.2.5 Morfotipo 8 

 

Como o morfotipo 8 foi considerado um caso especial, é interessante 

avaliar se há alguma característica em comum entre os indivíduos dos quais 

provem as amostras que apresentam esse morfotipo.   

As amostras que apresentaram o morfotipo 8 foram 108, 112, 116, 

119, 120, 121, 123 e 125, provenientes dos indivíduos 34, 43, 27A, 42A, 102, 

108, 110 e 115B. Tais sepultamentos provém de diferentes loci (tabela 10).  

Quanto à distribuição desse morfotipo por sexo, a proporção de 

homens e mulheres é comparável (3 homens, 3 mulheres e 2 de sexo 

indeterminado), no entanto, as amostras provenientes do sexo masculino 

apresentaram 5 dos subgrupos do morfotipo 8 (8a, 8b, 8c, 8d e 8g), enquanto 

as amostras das mulheres apresentaram apenas 3 subgrupos (8a, 8c e 8f).  

Todas as classes etárias estão representadas pelos indivíduos a partir 

dos quais foram obtidas as amostras que contém o morfotipo 8 (2 adultos, 2 

adultos jovens, 3 adultos médios e 1 adulto velho). Os adultos médios 

apresentaram mais subgrupos (todos menos o 8g), os adultos jovens 

apresentaram 4 subgrupos (8a, 8b, 8c, 8d), os que são adultos sem idade 
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estimada apresentam 2 (8a e 8d), e o único adulto velho apresentou somente 

o tipo 8g.   

Analisando-se as informações gerais sobre os indivíduos (tabelas 1, 2 

e 3 do anexo 1) que apresentam o morfotipo 8, não foi observada nenhuma 

característica que fosse comum a todos ou, ao menos, à maioria deles. 

Portanto, até o momento, não se pode atribuir a nenhum fator em especial, a 

presença desse morfotipo em metade das 19 amostras de calculo dentário de 

Jabuticabeira II. De todo o modo, vale lembrar que o morfotipo 8 é uma 

categoria artificial, criada devido a características peculiares relacionadas ao 

hilo que esse grãos apresentam em comum. Como ainda não foi solucionada 

essa questão, pode ser que grãos de amido de diferentes espécies estejam 

agrupados nesse morfotipo.  
 
 

 

Tabela 10: Distribuição do morfotipo 8 nas amostras de 

cálculo dentário de Jabuticabeira II. 
*Adulto – indivíduo adulto em que não foi possível estimar a idade;  

 Ad. jovem – entre 21 e 35 anos; Ad. médio – entre 35 e 50 anos;  

 Ad. velho - + de 50 anos. 

Amostra/ 
sepultamento sexo Idade* Morfotipo 8 

(sub-grupos) 
108 / 34 L2.05 ♀ Ad.jovem 8c 

112 / 43 L1.77 ♂ Ad.médio 8b,8c 

116 / 27A L2T15 Indeterminado Adulto 8d 

119 / 42A L1.76 Indeterminado Ad.médio 8b,8d,8e 

120 / 102 L1.75 ♀ Adulto 8a 

121 / 108 L2.05 ♀ Ad.médio 8a,8f 

123 / 110 L2 ♂ Ad.jovem 8a,8b,8c,8d 

125 / 115B L6 ♂ Ad.velho 8g 
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5.3.1.1.2.6 Amido modificado 

 

Os amidos modificados e não identificáveis foram observados em 11 

das 19 amostras (quase 58%), sendo que destas, o número de amostras 

masculinas e femininas é igual (n=5) e apenas uma delas pertence a um 

indivíduo cujo sexo não pode ser estimado. Isso sugere que tanto homens 

quanto mulheres teriam acesso aos alimentos amiláceos processados para 

consumo.  No entanto, as amostras que apresentam número maior de grãos 

modificados são provenientes de homens (amostra 112 e 123 – Tabela 8) 

que, também, são as amostras que apresentam maior numero total de grãos 

de amido. 

 

5.3.1.1.3 Identificação dos grãos de amido 
  

 Dos 31 morfotipos de grãos de amido observados neste trabalho, foi 

possível associar a taxa botânicos apenas pouco menos da metade deles 

(Tabela 11).  

 
Tabela  11: Lista com a identificação dos morfotipos de grãos de amido 

observados nas amostras de no cálculo de Jabuticabeira II. 

morfotipo # amostras taxon 
1 

(fig. 3A) 
105, 108 Manihot sp.? Fabacea? Marantaceae? 

Araceae? 
2 

(fig. 3B) 
105 não identificado 

3 
(fig. 3C) 

105 não identificado 

4 
(fig. 3D) 

106, 125 não identificado 

5 
(fig. 3E) 

107 órgão de reserva subterrâneo não 
identificado 

6 
(fig. 3F) 

107 não identificado 

7* Foi transferido para o tipo 1 
8a 

(fig. 4A e B) 
120,121,123 não identificado 

8b  
(fig. 4C e D) 

112 (agregado com 18 
grãos), 119(2), 123 

não identificado 

8c 
(fig. 4E) 

108,  112, 123 (2 grãos 
agregados e modificados) 

não identificado 

8d 
(fig. 4F, G e H) 

116, 119(2), 123 não identificado 

8e  
(fig. 4I) 

119 não identificado 

8f 
(fig. 4J) 

121 aff. Poaceae 
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Tabela 11 – continuação 
8g  

(fig. 4K) 
125 aff. Ipomoea batatas  

9* Foi transferido para o grupo dos modificados não identificáveis 
10  

(fig. 3G e H) 
111, 112, 116, 118 Não identificado 

11 
(fig. 3I) 

111, 112, 116 Não identificado 

12* Foi transferido para o tipo 10 
13  

(fig. 3J) 
112, 118 Araceae 

14  
(fig. 3K) 

119 Não identificado 

15  
(fig. 3L) 

112, 120 cf. Zea mays 

16* Foi transferido para o tipo 8a. 
17  

(fig. 3M) 
121 Não identificado 

18 
(fig. 3N) 

121 Não identificado 

19  
(fig.3O) 

112, 122 Poaceae 

20  
(fig. 3P) 

122 Não identificado 

21  
(fig. 3Q) 

123 Não identificado 

22* Foi transferido para o tipo 8c 
23  

(fig. 3R) 
110, 123 cf. Zea mays 

24  
(fig. 3S) 

123 Não identificado 

25  
(fig. 3T) 

112 Ipomoea batatas  

26* Foi transferido para o tipo 24  
27  

(fig. 3U) 
111 Dioscorea sp.  

28  
(fig. 3T) 

112 Não identificado 

29  
(fig. 3W) 

125 cf. Eugenia uniflora 
 

30  
(fig. 3Y) 

110 Araceae 

31  
(fig. 3X) 

111 Não identificado 

 

 

O morfotipo 5 aparenta ser um grão de amido de órgão de reserva 

subterrâneo, mas não foi possível identificá-lo. Os morfotipos 13 e 30 são 

consistentes com grãos de amido observados na família Araceae (família do 

inhame e da taioba). Já o morfotipo 25 pôde ser identificado seguramente 

como amido de raiz de Ipomoea batatas (batata doce) e o morfotipo 27 com 

grão de amido de Dioscorea sp. (cará).  

As características do morfotipo 29 conferem com as características 

observadas em grãos de amido de Eugenia uniflora (pitanga), que é uma 

espécie da família Myrtaceae. No entanto, como Eugenia uniflora é, até o 
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momento, a única espécie do gênero em nossa coleção de referência, não é 

possível saber se tais grãos são exclusivos dessa espécie ou se aparecem 

em outras espécies do mesmo gênero. A identificação ao nível taxonômico 

de espécie permanece insegura.  

É importante notar que existe uma representatividade muito grande de 

espécies da família Myrtaceae, especialmente na restinga, em Santa 

Catarina (Bianchini, 2008) e, portanto, não pode ser descartada a 

possibilidade de que outras espécies do mesmo gênero também fossem 

consumidas em Jabuticabeira II. Especialmente porque esta família 

apresenta muitas espécies frutíferas. Por outro lado, a pesquisa etnobotânica 

desenvolvida por Miranda e Hanazaki (2008) identificou, além da pitanga, 

apenas uma outra espécie do mesmo gênero, Eugenia sulcata (murta), 

utilizada por comunidades atuais de origem açoriana em Santa Catarina. 

Nessa mesma pesquisa, foi indicado que a pitangueira está entre as espécies 

mais conhecidas e utilizadas (tanto com fins alimentares quanto medicinais) 

por comunidades açorianas do litoral de Santa Catarina e por comunidades 

caiçaras da floresta atlântica de São Paulo e Rio de Janeiro. Além dessas, o 

araçá (Psidium cattleyanum) e a cataia (Pimenta pseudocaryophyllus) foram 

outras espécies de Myrtaceae observadas dentre as plantas mais conhecidas 

e utilizadas pelas comunidades estudadas (Miranda & Hanazaki, 2008).  

Os grãos do morfotipo 15 apresentam características típicas de amido 

de cariópses de plantas da família Poaceae (gramíneas), sendo que o 

tamanho e forma são semelhantes ao observado em Zea mays (milho). O 

tipo 19 também é consistente com amido de Poaceae e, o tipo 23 é muito 

semelhante a grãos de amido de milho. Por volta de 4000 anos atrás, o milho 

já estava sendo utilizado em sítios do Uruguai (Iriarte et al., 2004) e, segundo 

Prous (1992), de acordo com evidencias arqueológicas, o milho estava sendo 

supostamente cultivado no Brasil, em Minas Gerais, ao menos desde de 

4500 anos AP. Ainda, há aproximadamente 1000 anos, o uso do milho pode 

ter sido intensificado no litoral de Santa Catarina por tribos Guarani (De Masi, 

2003). Isso faz com que haja a possibilidade de o milho ter sido usado como 

alimento na região e no período de ocupação (2900 a 1000 anos atrás) do 

sítio Jabuticabeira II. Assim, sugere-se que os morfotipos 15 e 23 

correspondem a amido de milho. De todo modo, existem 87 gêneros da 
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família Poacea que são nativos de Santa Catarina, em domínio fitogeográfico 

de Mata Atlântica (Lista de espécies da Flora do Brasil, 2012). Portanto, não 

se pode descartar a hipótese do uso de outras espécies selvagens dessa 

família na alimentação dos construtores de Jabuticabeira II.  

Os grãos do morfotipo 1 apresentam características que permitem 

associá-los a plantas de mais de uma família botânica, como também ocorre 

com grãos de amido de material arqueológico de outros sitos (Barton & Paz, 

2007; Mercader et al., 2008), devido a redundância de alguns morfotipos27. 

Pode-se perceber grãos muito semelhantes ao tipo 1 em espécies de 

Araceae, Marantaceae e Fabaceae que apresentavam grãos de amido 

composto no material de referência disponível na literatura (Perry, 2004; 

Piperno et al., 2000; Reichert, 1913; Torrence & Barton, 2006; Ugent et al., 

1986). Embora as espécies nas quais foram observados os grãos 

semelhantes não ocorram na região estudada, encontram-se, em Santa 

Catarina, os gêneros dos quais estas espécies fazem parte. Portanto, é 

possível que espécies selvagens dessas famílias possam apresentar esse 

mesmo tipo de grão de amido (o que poderá ser confirmado com a expansão 

da coleção de referência de amido).  

Além dessas famílias, os grãos de amido do tipo 1 assemelham-se em 

muitos aspectos com grãos de amido de Manihot esculenta (mandioca), com 

exceção de que não apresentam a fissura em forma de cruz ou de estrela na 

região do hilo, diagnóstica de grão de amido de mandioca (Dickau et al., 

2007; Perry, 2002; Piperno et al., 2000). No entanto, nem todos os grãos 

hemisféricos de mandioca apresentam essa fissura (Piperno & Holst, 1998). 

De todo modo, a mandioca não sobrevive bem em campos abandonados e 

propaga-se quase que exclusivamente de forma vegetativa, com plantio de 

cortes do caule, tornando muito difícil a sua dispersão de maneira não 

intencional (Olsen & Schaal, 1999). Além disso, espécies selvagens próximas 

à mandioca ocorrem em áreas florestais em que ela não ocorre. Dessa 

forma, a não ser que se admita que havia um cultivo da mandioca na região 

próxima a Jabuticabeira II (e as evidências que existem até o momento não 

corroboram tal hipótese) ou, no mínimo, por grupos que tivessem contato 
                                                
27 redundância nesse contexto significa que existem tipos de grãos com as mesmas características que 
se repetem em diferentes taxa e em diferentes órgãos das plantas. 
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com os indivíduos deste sítio, havendo troca de insumos entre eles (incluindo 

a mandioca), os grãos de amido observados podem representar, apenas, 

vestígios de uma subespécie selvagem de Manihot esculenta. Porém, como 

foi dito a cima, os grãos do morfotipo 1, além de se assemelharem a grãos de 

mandioca, se assemelham a grãos compostos de outras família botânicas, 

portanto, a identificação desse morfotipo permanece, ainda, inconclusiva. 
Por fim, quanto ao morfotipo 8 (embora não tenha sido possível 

identificar a maioria dos subgrupos desse morfotipo), o formato, tamanho e 

cruz de interferência do 8f são semelhantes aos observados em grãos de 

amido de Poaceae, enquanto os do morfotipo 8g assemelham-se aos da 

espécie Ipomoea batatas (batata doce). No entanto, o hilo presente em 

ambos os tipos não é descrito em grãos de amido desses taxa em condições 

naturais. Como o hilo do morfotipo 8g se apresenta na forma de uma 

cavidade central, com bordas pouco definidas, como foi discutido em tópico 

anterior (seção 5.3.1.1.1.1), sugere-se que esse grão seja realmente de 

batata-doce, mas tenha sofrido alterações estruturais devido ao 

processamento do alimento. 

Infelizmente, até o momento não foi possível identificar mais da 

metade dos morfotipos (18 morfotipos permanecem não identificados) 

encontrados no cálculo dentário dos indivíduos associados a Jabuticabeira II. 

Em amostras de cálculo dentário provenientes de outros sítios arqueológicos 

de diferentes regiões do mundo, também é comum não se conseguir 

identificar todos os grãos de amido recuperados (Henry & Piperno, 2008; 

Henry et al., 2010; MingQi et al., 2010), embora hajam trabalhos em que se 

identificam a maioria deles (Piperno & Dillehay, 2008).  

Quanto mais completa for a coleção de referência de grãos de amido 

disponível, mais grãos podem ser identificados. Quando o contrário acontece, 

apenas classificam-se os grãos em morfotipos e identifica-se alguns poucos, 

como foi o caso de Henry e colegas (2010) que identificaram, em um dos 

sítios estudados, grãos de amido da tribo Triticae enquanto outros 5 tipos não 

puderam ser identificados, só descritos. No outro sítio analisado por elas, 

somente pode-se classificar os grãos em “grãos provenientes de órgão de 

reserva subterrâneo” ou outros 5 morfotipos bem distintos (Henry et al., 

2010).  
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Essas autoras atestam que, devido as características de cada um dos 

morfotipos serem bem distintas e diagnósticas, com a expansão da coleção 

de referência de plantas nativas da região em que se encontram os sítios, 

mais grãos tornam-se passíveis de identificação (Henry & Piperno, 2008; 

Henry et al., 2010; MingQi et al., 2010). Como boa parte do material de 

referência que foi produzido para o presente trabalho e que estava disponível 

na literatura e em bancos de dados (embora seja um material bastante 

abundante e rico em informações) proveio de plantas que estão disponíveis 

atualmente como alimento para a nossa sociedade, a impossibilidade de 

identificação de muitos dos grãos de amido deve estar relacionada ao uso de 

plantas selvagens da região que ainda não foram incorporadas à nossa 

coleção de referência.  

Em outros trabalhos sobre classificação e identificação de grãos de 

amido em contexto arqueológico, não somente em estudos de cálculo 

dentário, isso também é comum. Barton (2006), analisando amostras de 

sedimento de um abrigo na Malásia, classificou os grãos de amido 

observados em 14 “tipos” distintos, sendo que somente conseguiu atribuir a 

algum gênero, 5 desses tipos, e a espécie, 2 deles. Além disso, 44 dos grãos 

analisados eram esféricos e com tamanhos variados e não puderam ser 

incluídos em nenhum taxon, pois poderiam pertencer a qualquer grupo de 

uma ampla variedade de taxa botânicos (Barton, 2006), como também é 

sugerido no presente trabalho. O autor admite que isso acontece porque, 

quando se objetiva identificar grãos “avulsos”  em um contexto arqueológico, 

certos grãos não apresentam variáveis específicas suficientes para que seja 

possível uma identificação confiável (Barton, 2006), embora os atributos 

ópticos sejam relativamente fáceis de se medir e descrever (Torrence, 2006). 

Uma forma de se fazer inferências a respeito do uso de plantas no 

passado, quando não se consegue atribuir a nenhum táxon particular os 

grãos de amido obtidos nas amostras de sedimento arqueológico, é combinar 

a variação da assembléia desses grãos (baseada, simplesmente, em 

tamanho e morfologia dos grânulos, através de analises multivariadas) com a 

variação das assembléias obtidas nas análises de outros microrrestos como 

fitólitos e grãos de pólen (Lentfer et al., 2002; Torrence, 2006). No entanto, 

isso ainda não foi testado com amido recuperado de cálculo dentário. 
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5.3.1.2 Identificação preliminar dos fitólitos e outros microvestígios  
 

 Além dos grãos de amido, foram observados, em menor número, 

outros microrrestos como fitólitos, diatomáceas, fragmentos de epiderme, 

elementos traqueais, fibras e espículas de esponja (Tabela 12). Foram 

observadas, também, outras estruturas que não puderam ser identificadas 

nem classificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste trabalho foi realizada uma breve avaliação apenas sobre os 

fitólitos e diatomáceas encontrados. 

 

5.3.1.2.1 Fitólitos 
 

 Dentre os poucos (n=29) fitólitos que foram observados nessas 

amostras de cálculo dos indivíduos de Jabuticabeira II, 62,07% (18/29) 

permanecem sem identificação (tanto células longas, quanto de fitólitos de 

formato irregular ou regular como poliédrico ou cúbico). A tabela 13 indica os 

morfotipos de fitólitos obtidos e a figura 6 mostra as imagens de alguns deles. 

A classificação e identificação dessas particulas foi realizada ainda de forma 

preliminar, visto que, no momento, há poucas espécies na coleção de 

referência, sendo mais utilizado o material disponível na literatura e em 

bancos de dados de pesquisas feitas com amostras de outros países da 

America tropical. Essas classificações e identificações podem sofrer 

alterações futuramente.  

Tabela 12: Número de fitólitos e outros microvestígio observados no 

cálculo dentário de indivíduos de Jabuticabeira II 

Tipo de microvestígio Número total 
fitólitos 29 
diatomáceas 14 
Fragmentos de epiderme 2 
Elementos traqueais (xilema) 3 
Fibras 1 
Espícula de esponja 3 
Não identificados 12 


