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Introdução 

 

 Durante as atividades acadêmicas realizadas no período vigente do mestrado em 

Arqueologia (2005/2008), pelo Programa de Pós-graduação do Museu de Arqueologia e 

Etnologia da Universidade de São Paulo, tiveram início as atividades inerentes ao 

projeto intitulado “Zooarqueologia do sítio arqueológico Maracaju 1: levantamento, 

análise e interpretação dos vestígios faunísticos”. Este projeto foi autorizado pelo 

IPHAN (anexo 1), por meio da Portaria nº 345, de 24 de outubro de 2006; e é 

financiado pelo CNPq, pela linha de fomento/chamada: apoio a projetos de 

pesquisa/Edital MCT/CNPq02/2006 – Universal, sob a coordenação do Prof. Dr. Gilson 

Rodolfo Martins/Arqueólogo/Professor Titular da UFMS e chefe do Museu de 

Arqueologia e do Laboratório de Pesquisas Arqueológicas da mesma Instituição. 

Devido à escassez de estudos zooarqueológicos nos sítios arqueológicos de Mato 

Grosso do Sul e ao material faunístico ainda não analisado, optou-se pelo 

desenvolvimento deste tema no sítio em tela. 

 As semelhanças ecológicas e arqueológicas entre Maracaju 1, MS e Santa Elina, 

MT inserem os vestígios arqueofauníticos destes abrigos em um mesmo contexto de 

comparação.  

 Assim, perante os estudos já realizados em Santa Elina e Maracaju 1, este 

trabalho teve por objetivos: (1) compreender, sob a perspectiva da arqueofauna, os 

padrões de subsistência das populações humanas pretéritas que ocuparam Maracaju 1, 

MS e Santa Elina, MT, dois abrigos em bioma de Cerrado;  (2) comparar as atividades 

(específicas ou não) realizadas pelos grupos humanos que ocuparam estes abrigos; e, 

diante disso, (3) compreender a função destes abrigos para as populações pretéritas 

locais. 

 Para tanto, a estrutura desta dissertação foi dividida em capítulos.  No capítulo 1 

foi descrito um breve histórico das pesquisas arqueológicas realizadas em Mato Grosso 

e Mato Grosso do Sul, com especial ênfase para os estudos voltados para o bioma do 

Cerrado. 

No capítulos 2, foram delineadas e discutidas as teorias evolutivas que explanam 

os modelos ecológicos preditivos. As definições, abordadas neste capítulo, fizeram-se 

necessárias para o entendimento dos modelos utilizados nos estudos das estratégias de 

subsistência e mobilidade entre os grupos humanos pretéritos. Estes pressupostos 
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alicerçaram o capítulo 3 e a discussão dos resultados, obtidos nas análises dos registros 

zooarqueológicos dos sítios Maracaju 1 e Santa Elina. 

 Diante dos pressupostos teóricos dos capítulos anteriores, o capítulo 4 

apresentou os objetivos deste trabalho e, em seguida, as questões e as hipóteses sobre as 

ocupações humanas pretéritas em Maracaju 1 e Santa Elina  

No capítulo 5 foram discutidos: o escopo teórico-metodológico e a 

interdisciplinaridade em Zooarqueologia, com especial direcionamento para as ciências 

que estruturam as pesquisas sobre os vestígios arqueofaunísticos: a Taxonomia e a 

Tafonomia. 

 Nos capítulos 6 e 7 foi apresentado um panorama das pesquisas realizadas nos 

sítios em tela. A descrição das campanhas arqueológicas e dos contextos pretéritos 

evidenciados no registro viabilizou o delineamento de métodos e técnicas de análise e 

compilação dos dados, organizado no capítulo 8. 

 Nos capítulos 9 e 10 foram apresentados e discutidos os resultados deste estudo 

zooarqueológico, referentes às décadas de 1980 e 1990, e ano de 2007, para a os 

vestígios faunísticos resgatados em Maracaju 1; bem como a compilação das análises da 

arqueofauna de Santa Elina, coletada entre os anos de 1987 e 2002. 

 A conclusão retomou as questões e os objetivos levantados no capítulo 4 e 

refletiu sobre novas estratégias de pesquisas, sobre esta temática, nos sítios 

arqueológicos de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. 
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Capítulo 1. Breve panorama das pesquisas arqueológicas realizadas no bioma de 

Cerrado, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

 

As pesquisas arqueológicas em Mato Grosso remontam à primeira metade do 

século XX. Dentre os primeiros pesquisadores figuram: Max Schmidt, de 1910 a 1940, 

Baldus, em 1937, e Petrullo, 1932. Os primeiros trabalhos foram estudos isolados e não 

vinculados a um projeto de pesquisa sistemático. Posteriormente, os estudos 

arqueológicos foram retomados a partir da região do Alto Xingu, com Simões na década 

de 1960 (Viana, 2006). A partir da década de 1980, uma missão franco-brasileira 

coordenada por Águeda Vilhena Vialou, deu início aos estudos sistemáticos dos sítios 

em abrigo (e.g. Santa Elina e Ferraz Egreja) neste Estado. 

Na maior parte do território sul-mato-grossense, por outro lado, as pesquisas 

arqueológicas estão, ainda, na fase preliminar de levantamentos e análises (Martins, 

2002). Há pouco mais de vinte anos, os pesquisadores da Universidade do Vale do 

Sinos- UNISINOS, da Universidade Católica Dom Bosco- UCDB e da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul- UFMS, desenvolveram os primeiros projetos de 

pesquisas arqueológicas na região.  

Maracaju 1, MS é um sítio, em abrigo sob rocha, inserido em um bioma de 

Cerrado. Este capítulo abordará, portanto, de maneira mais enfática, os estudos 

arqueológicos, até agora desenvolvidos, na área do Cerrado, com especial ênfase para os 

Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.  

 

 

1.1.  A Arqueologia do bioma do Cerrado: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

 

1.1.1. Caçadores-coletores 

 

O Cerrado é um bioma heterogêneo, com elevados graus de endemismo para a 

flora e um baixo grau de endemismo, contrastante, para a fauna. Caracterizado por 

períodos previsíveis de sazonalidade e pelos eventos de queimadas, este bioma 

apresenta uma distribuição de manchas paisagísticas e adaptações biológicas peculiares 

para a fauna e para a flora. Diante disso, os grupos humanos que ocuparam os domínios 

do Cerrado desenvolveram diferentes estratégias e áreas imprecisamente demarcadas de 

captação de recursos. 
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Neste contexto, as pesquisas desenvolvidas por Vilhena-Vialou & Vialou, em 

Jangada, MT, tiveram início na década de 1980, com o projeto intitulado “O homem 

fóssil e o seu paleoambiente na Bacia do Paraná”. Seus estudos foram desenvolvidos em 

quatro sítios arqueológicos: Santa Elina e Perdida, na Sub-Bacia do Rio Cuiabá, e 

Ferraz Egreja e Vermelho, na Sub-Bacia do Rio Vermelho.  

Os estudos realizados por Vialou et al. (1996), em Santa Elina, ampliaram o 

horizonte cronológico de povoamento da região: as datações indicaram ocupações que 

tiveram lugar entre 10.000 e 25.000 anos B.P. Desses acampamentos antigos restaram 

líticos lascados, vestígios arqueofaunísticos e arqueobotânicos, carvões e inscrições 

rupestres, localizados nas profundidades de 1,90 m a 3,00 m (Kashimoto & Martins, 

2007). 

Em Mato Grosso do Sul, no final da década de 1980 e início da década de 1990, 

destacaram-se os levantamentos preliminares e os registros de ocorrências 

arqueológicas na região do alto curso do rio Sucuriú, por pesquisadores do Instituto 

Anchietano/UNISINOS que localizaram, próximo ao Distrito de Paraíso das Águas, 

MS, um sítio arqueológico, em abrigo, com pinturas rupestres, datado em 10.480 ± 70 

anos B.P. (Veroneze, 1994) que é, até o momento, o mais antigo do Estado.  

Além das campanhas arqueológicas realizadas em Mato Grosso do Sul, Schmitz 

coordenou, junto à Universidade Católica de Goiás, levantamentos e estudos 

sistemáticos no município de Serranópolis, Sudoeste de Goiás. No âmbito destes 

trabalhos, foram evidenciados, aproximadamente, quarenta abrigos rochosos, formados 

no contato do arenito Botucatu com o basalto da Formação Serra Geral. 

Em Serranópolis foram encontrados tanto sítios arqueológicos datados do 

Holoceno inicial quanto sítios da transição do Pleistoceno/Holoceno. Estes sítios estão 

vinculados à Tradição Itaparica, caracterizada por uma indústria lítica abundante em 

artefatos unifaciais, cuidadosamente produzidos e, freqüentemente, reciclados. Nos 

sítios clássicos, esta tradição abrange um período compreendido entre cerca 12.000 e 

8.500 anos B.P. (Schmitz, 2005). 

No contexto do desenvolvimento da Tradição Itaparica, entre 9.000 e 6.500 anos 

B.P., o clima frio e seco e a vegetação rala, característicos do final do Pleistoceno no 

Brasil Central, deram lugar a um novo quadro florístico e faunístino no bioma do 

Cerrado. Os grupos de caçadores-coletores, desta região, percorriam uma área de 

captação de recursos diversificada e imprecisamente demarcada. Estas populações 

ocuparam abrigos sob rocha e/ou grutas e apropriaram-se destes marcos paisagísticos 
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por meio de suas atividades evidenciadas pelos vestígios de sua cultura material (e.g. 

sepultamentos, líticos, arqueofauna e registros rupestres).  

A arqueofauna resgatada nesses abrigos é diversificada e bem preservada. Estes 

vestígios arqueofaunísticos remetem a um comportamento de caça generalizada 

associada à coleta de frutos: mamíferos e aves de diferentes portes, ovos de ema, peixes 

e frutos de palmáceas. Neste período, os moluscos tornaram-se praticamente 

inexistentes nos contextos arqueológicos (Schmitz, 2000; Schmitz, 2005; Kashimoto e 

Martins, 2007). 

Entre 6.500 e 4.000 anos B.P., as mudanças climáticas/ambientais influenciaram 

na mudança dos padrões culturais e do comportamento, até então vigentes, nesses 

grupos humanos. Neste clímax de temperatura e umidade houve uma diversificação e 

uma multiplicação ainda mais expressivas da fauna e da flora no bioma do Cerrado. Os 

resultados das pesquisas sugeriram uma diminuição na ocupação dos abrigos sob rocha 

e a multiplicação de sítios arqueológicos a céu aberto. A caça generalizada permaneceu. 

Todavia, houve um aumento na aquisição de produtos vegetais e uma elevação na 

abundância da arqueoictiofauna e da arqueomalacofauna terrestre, em contextos 

zooculturais (Schmitz, 2000, Martins, 2005).  

 As descrições acima abordadas para os grupos de caçadores-coletores na região 

de Serranópolis são compatíveis a uma síntese dos processos de ocupação humana no 

Centro-Oeste do Brasil, elaborada por Schmitz (1993). 

 

 

1.1.2. Horticultores-ceramistas 

 

 De acordo com Martins (2005), ainda é incerta a origem da cerâmica e da 

agricultura em MT e MS, porém, algumas evidências remeteram a momentos anteriores 

a dois mil anos atrás. Neste sentido, o surgimento da cerâmica nesta região teria sido 

precedido pela descoberta de rústicos manejos agrícolas por grupos de caçadores-

coletores. 

Na margem direita do rio Paraná, as pesquisas de arqueologia preventiva, 

realizadas no âmbito do Projeto Arqueológico Porto Primavera-MS, produziram 

inúmeros dados sobre as ocupações ceramistas pré-coloniais. Durante as campanhas 

arqueológicas nesta região, os sítios escavados evidenciaram horizontes de ocupações 

por povos ceramistas e pré-ceramistas. As datações realizadas resultaram em balizas 
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cronológicas fixadas em torno de 6.000 e 240 anos B.P. Sendo que, os sítios cerâmicos 

foram datados a partir de dois mil anos atrás, aproximadamente (Kashimoto & Martins, 

2004). 

Contudo, dentre os ceramistas mais antigos no Centro-Oeste do Brasil figuraram 

os grupos filiados à Tradição Una, ocupantes de abrigos sob rocha, no sudoeste goiano e 

na bacia do Paranã, que remontam a alguns séculos antes de Cristo. Ainda nos primeiros 

séculos da era cristã tiveram início as ocupações dos grupos vinculados à Tradição 

Aratu, no Nordeste, Centro-Oeste e algumas porções no sul da Amazônia. Essa tradição 

foi caracterizada por grupos de grandes aldeias (Oliveira, 2000; Martins, 2005). 

Por volta do ano 1000, foram evidenciados vestígios das tradições ceramistas 

Uru e Tupiguarani, produzidas por índios horticultores de florestas tropicais. Entre as 

tradições Aratu e Uru foram evidenciados implementos líticos polidos comuns à prática 

da agricultura: percutores de seixos, quebra-cocos, polidores, raspadores laterais, 

lâminas de machado polidas com garganta e semilunar e mãos-de-pilão polidas 

(Oliveira, 2000). 

A quase extinção de sítios arqueológicos representantes das tradições anteriores, 

por volta do século XVIII, remete ao surgimento dos grupos indígenas Bororo, dentro 

de um possível processo regional de trocas culturais, envolvendo grupos Uru e 

Tupiguarani, entre MT e MS (Martins, 2005). 

 

No capítulo a seguir, serão definidos os conceitos atrelados aos modelos 

preditivos e  às teorias explanatórias, correntemente utilizados no entendimento das 

estratégias de subsistência e mobilidade entre os grupos humanos pretéritos no âmbito 

dos estudos zooarqueológicos. 
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Capítulo 2. A Ecologia e a Evolução aplicadas ao estudo do registro arqueológico 

 

 Ao longo da história da Arqueologia, surgiram e se desenvolveram algumas 

correntes teóricas, aplicadas ao estudo do registro arqueológico, inspiradas nos 

conceitos advindos da Ecologia e da Evolução. Estas vertentes depararam com as 

dificuldades de aplicação da abordagem das ciências biológicas ao estudo e à 

explanação do registro arqueológico.  

Portanto, este capítulo teve por objetivo definir os conceitos atrelados à 

Evolução1 e à Ecologia e suas adaptações conceituais nas duas correntes teóricas mais 

freqüentemente utilizadas pelos arqueólogos, nos estudos evolutivos da cultura material: 

a Arqueologia evolutiva e a Ecologia evolutiva. 

A Arqueologia evolutiva investiga o porquê e o modo como se dá a 

funcionalidade dos fatos, em posições particulares do continuum tempo-espaço. Já a 

Ecologia evolutiva representa a intersecção entre duas ciências quase independentes, no 

âmbito dos seus desenvolvimentos: a Ecologia e a Evolução. Em sua definição mais 

ampla, a Ecologia evolutiva é o estudo da evolução e do desenho adaptativo em um 

contexto ecológico (Winterhalder & Smith, 1992; Lyman et al., 1998).  

Embora tenham se revelado teoricamente convergentes e conceitualmente 

complementares, a Arqueologia evolutiva e a Ecologia evolutiva podem divergir na 

interpretação dos mecanismos evolutivos aplicados às pesquisas arqueológicas. 

Portanto, neste capítulo, ambas as vertentes supracitadas serão contempladas, enquanto 

interdependentes e oriundas dos pressupostos teóricos da Evolução. 

A Evolução, deste modo, se estabeleceu como uma efetiva intercessora entre as 

abordagens das ciências humanas e das ciências biológicas. Todavia, excluindo-se 

algumas adaptações equivocadas das demais ciências, segundo os biólogos evolutivos, a 

teoria da Evolução ainda permanece erroneamente interpretada como “um processo de 

inexorável aperfeiçoamento da forma: os animais são delicadamente postos em ‘sintonia 

fina’ com o seu ambiente, por meio de uma constante seleção de formas mais bem 

adaptadas” (Gould, 1992).  

Diante do exposto, este capítulo também sumarizará o impacto do pensamento e 

da incorporação dos modelos ecológicos e evolutivos na Arqueologia, uma vez que 

                                                           
1   A palavra “Evolução”, escrita com inicial maiúscula, refere-se à ciência que estuda o processo 
evolutivo. Evolução também contempla uma série de explicações de fatores que envolvem o escopo de 
uma teoria. A palavra “evolução”, grafada com inicial minúscula, refere-se ao processo de transformação. 
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muitos dos comportamentos humanos, tais como a alocação de recursos, podem ser  

testados por modelos e explicados por teorias que encontram a sua origem nos 

pressupostos evolutivos. 

 

. 

2.1. Evolução: história, processo e teoria 

 

Os pressupostos evolutivos tiveram (e têm) grande impacto sobre o escopo 

teórico de muitas ciências além da Biologia (e.g. Arqueologia, Astronomia, Química e 

Física). Na história do pensamento evolutivo, Charles Robert Darwin (1809-1882) 

parece ter assumido uma figura central. Todavia, outros cientistas também foram 

responsáveis pela concepção e pelo desenvolvimento da teoria da Evolução. Neste 

contexto, faz-se necessária uma breve descrição das principais personagens que fizeram 

parte deste processo. 

  Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) é conhecido por suas idéias sobre as 

origens das formas de vida por geração espontânea, a partir da matéria inanimada, e sua 

progressão inevitável em direção a uma maior complexidade e perfeição. Esta 

progressão seria guiada pelo ambiente, que poderia alterar as necessidades do 

organismo. O organismo, por sua vez, responderia por meio da mudança no seu 

comportamento e, conseqüente, uso e desuso de determinados órgãos. Os caracteres 

adquiridos pelo uso e desuso seriam transmitidos para as gerações seguintes. Nenhum 

mecanismo evolutivo satisfatório foi reconhecido pelos pressupostos de Lamarck. Neste 

contexto, as evidências favoráveis à evolução não foram completamente agrupadas e 

ordenadas pelo Lamarckismo.  

  Entretanto, Lamarck merece mérito como o primeiro cientista que, 

destemidamente, advogou a Evolução e tentou apresentar um mecanismo para explicá-

la. Por esse motivo, muitos cientistas da época, inclusive Darwin, o respeitavam e o 

admiravam. No âmbito desta cumplicidade de idéias, os pressupostos defendidos por 

Lamarck também foram incorporados por Darwin, em A origem das espécies:  

 

 “É interessante contemplar uma ribeira exuberante, (...), se se pensar 

que estas formas, tão admiravelmente construídas (...), foram todas produzidas 

por leis que atuam ao nosso redor. Estas leis, tomadas no seu sentido mais 

amplo, são: a lei do crescimento e da reprodução; a lei da hereditariedade (...); 
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a lei da variabilidade, resultante da ação direta e indireta das condições de 

vida, do uso e não-uso (...).” (Darwin, 2004). 

 

Hodiernamente, S. J. Gould definiu o Lamarckismo como uma teoria que, 

fundamentalmente, se baseia na variação dirigida: “O Lamarckismo defende que a 

variação genética se origina, preferencialmente, em direções adaptativas” (Gould, 

2004). Esta é a diferença essencial entre Lamarckismo e Darwinismo. Para os 

darwinistas, a variação ocorre sem orientação preferida nas direções adaptativas.  

Os darwinistas incorporaram outros mecanismos ao escopo da Evolução. Destes, 

a seleção natural, tornou-se o primeiro e mais difundido; e sua definição foi estabelecida 

por Darwin, em 1859, na ocasião da publicação de A origem das espécies. Este 

mecanismo é responsável pela adaptação dos organismos a diferentes ambientes. 

Todavia, a seleção natural não é capaz de equipar uma espécie para enfrentar novas 

contingências, e não tem propósito ou direção. Este mecanismo evolutivo é tão 

mecânico quanto a gravidade. No âmbito destas definições, a seleção natural não é 

moral nem imoral (Futuyma, 2003). 

Mesmo em posse de um ensaio sobre a seleção natural, iniciado em 1844, 

Darwin temia os efeitos da divulgação de suas pesquisas:  

 

“Por sorte Darwin tinha um companheiro capaz: Thomas Henry Huxley, 

cientista agressivo e imaginativo. (...). Foi Huxley que, de público, associou 

seres humanos a símios. Mostrou a grande semelhança do homem com o que 

considerava nossos parentes mais próximos, o gorila e o chimpanzé” (Johanson 

& Edey, 1996).  

 

Neste sentido, vinte anos após a elaboração da hipótese da seleção natural, 

Darwin recebeu um manuscrito de Alfred Russel Wallace, intitulado “Sobre a 

tendência das variedades de se afastarem indefinidamente a partir do tipo original”, 

tratava-se da mesma concepção, independente, da seleção natural. Diante disso, em 1º 

de julho de 1858, Darwin e Wallace publicaram seus manuscritos em uma reunião da 

Linnaean Society de Londres. Por meio desta publicação, Darwin e Wallace tornaram-se 

co-autores da teoria da Evolução.  

 Mesmo diante de tão ardorosos defensores, a seleção natural, em seu contexto de 

origem, foi compreendida e aceita por poucos cientistas. Diante disso, a história do 
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pensamento evolutivo vislumbrou alguns momentos de retorno ao âmago das idéias 

lamarckistas. 

 Finalmente, em 1883, August Weismann, um fervoroso patrono da seleção 

natural, postulou que o plasma germinativo 2  é completamente separado e imune a 

quaisquer influências do soma (o corpo), rejeitando, veementemente, qualquer 

influência determinista do ambiente sobre a hereditariedade. Conforme retro citado, as 

idéias de Weismann foram atacadas pelos neo-Lamarckistas do período (Futuyma, 

2003). 

 Todavia, os pressupostos de Weismann foram amplamente aceitos após o 

reconhecimento dos trabalhos de Gregor J. Mendel (1822-1884). Este frei agostiniano 

realizou cruzamentos experimentais entre exemplares de ervilhas puras de Pisum 

sativum e obteve ervilhas híbridas. Entre 1856 e 1863, Mendel realizou experimentos 

sobre características isoladas e deduziu as leis que governam a hereditariedade. Em 

1865, seus trabalhos foram apresentados na Europa e na América, mas não foram 

reconhecidos e caíram no esquecimento por 35 anos. A partir de 1906, os trabalhos 

sistematizados de Hugo de Vries, Carl Corens e Erick Von Tschermak reconheceram 

Mendel como precursor da Genética (Dunn, 1965; Griffiths et al., 2002). 

 A princípio, a Genética foi interpretada como um golpe mortal ao darwinismo. 

Todavia, entre 1930 e 1947, a Síntese Moderna moldou as contribuições da Genética, da 

Sistemática e da Paleontologia em uma nova Teoria neo-Darwinista, que reconciliou a 

teoria de Darwin aos fatos da Genética. O termo Síntese Moderna foi introduzido por 

Julian Huxley no livro Evolution: the modern synthesis, em 1942. Alguns anos mais 

tarde, o paleontólogo George Gaylord Simpson, o biólogo Ernst Mayr e o geneticista 

Theodosius Dobzhansky alargaram o sentido da semântica neodarwinista (Futuyma, 

2003; Fonseca, 2006).  

 O termo Neodarwinismo ou teoria Neodarwinista permanece correntemente 

utilizado como sinônimo de Síntese Moderna por quase todos os biólogos evolutivos, 

tais como Dennett, Gould, Futuyma e Dawkins. Outros cientistas, contudo, utilizaram 

este termo por muito tempo e, posteriormente, repensaram a denominação para os novos 

conceitos darwinistas. Neste sentido, no livro intitulado “Biologia, ciência única”, 

Mayr (2005) afirma que é um equívoco chamar de neodarwinismo a versão do 

darwinismo desenvolvida na década de 1940. Segundo o autor, a Síntese Moderna é 

                                                           
2  O plasma germinativo é uma definição inerente a gametas. Na época de Weismann, os gametas ainda 
não haviam sido descobertos e definidos como células reprodutivas. 
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apenas uma nova maneira de pensar o darwinismo, pois engloba, “os aspectos 

essenciais do conceito original de Darwin” (Mayr, 2005). 

Independente das denominações discutidas por Mayr, desde a estruturação da 

Síntese Moderna, a Evolução passou a ser interpretada sob a luz de três correntes 

teóricas. A primeira é conhecida como Neodarwinismo clássico, alicerçada nos 

pressupostos defendidos por Mayr e Dobzhanzky. Este vertente é caracterizada por uma 

visão mais mecanicista da evolução e está propensa a reduzir os organismos em suas 

engrenagens elementares (reducionismo). 

A segunda corrente, iniciada na década de 1970 por Edward O. Wilson, Richard 

Dawkins e John Maynard, foi denominada Neodarwinismo conservador. Seus adeptos 

defendem a noção da sobrevivência dos mais aptos e a idéia de evolução como mera 

adaptação das populações. Esta corrente é contrária ao papel do acaso na origem de 

novas espécies e tende ao reducionismo absoluto (Eichler, 2006). 

Em tempo, há uma terceira corrente: o Neodarwinismo inovador. Esta nova 

interpretação emergiu no contexto da reação ao reducionismo genético e foi inaugurada 

por Richard Lewontin, Stephen Jay Gould e Niles Eldredge. Por meio desta perspectiva, 

também denominada tripla hélice, torna-se possível explanar as três categorias básicas 

de organização da vida: o gene, o organismo e o ambiente. Além destas categorias, 

também são incorporados os elementos da aleatoriedade e da contingência (Lewontin, 

2002). 

Neste contexto, Gould & Lewontin (1979) enunciaram uma crítica ao programa 

adaptacionista, com base no argumento de que a metáfora da adaptação, por meio do 

mecanismo de seleção natural, tal qual empregada na biologia reducionista, traz 

implícita a idéia de que todos os caracteres de um ser vivo são munidos de um 

propósito. 

Em suma, estes cientistas são mais despojados da visão mecanicista clássica, 

consideram o papel do acaso na evolução e estudam os organismos em suas integridade 

e hierarquia. Além disso, interpretam a seleção natural como não direcional e atribuem 

o fenômeno da especiação aos saltos e, não, exclusivamente, às adaptações locais. O 

Neodarwinismo inovador reflete, portanto, uma perspectiva dialética da Biologia 

evolutiva (Eichler, 2006; Di Deus, 2007). 

 Em seu sentido mais amplo e moderno (e diante das três correntes supra 

descritas) evolução passou a significar transformação (e.g. galáxias, linguagens e 

sistemas políticos evoluem). Portanto, “A evolução biológica é a mudança nas 
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propriedades das populações dos organismos que transcendem o período de vida de um 

único indivíduo” (Futuyma, 2003). 

 Oriundos da Síntese moderna passam a ser quatro os mecanismos principais 

reconhecidos como envolvidos no processo evolutivo: a deriva genética3, a mutação4, o 

fluxo gênico5 e a seleção natural6. 

Vale ressaltar que, dentro da natureza do processo evolutivo, nem Darwin, nem 

os biólogos evolutivos modernos igualaram a evolução à idéia de progresso, nem 

mesmo seccionaram as formas de vida em inferiores x superiores. A própria palavra 

“progresso” implica em direção, objetivo; mas os mecanismos evolutivos não são 

capazes de apontar direções ou objetivos. Assim, a seleção natural, enquanto amoral, 

não é uma lei e não guia a evolução. Este é apenas mais um dos mecanismos evolutivos 

que atua sobre a variabilidade e resulta em adaptação (e.g. as diferentes variações do 

comportamento humano, sob a ação da seleção natural, resultam em um ou mais tipos 

de comportamentos adaptados) (Futuyma, 2003). 

 Além dos conceitos supra definidos, outros termos (cf. Futuyma, 2003), também 

devem ser entendidos no âmbito dos estudos que permeiam o processo evolutivo:  

• aptidão darwiniana: medida pelo sucesso reprodutivo relativo na população;  

• valor adaptativo7: avaliado pela taxa de aumento de um genótipo em relação a 

outros genótipos; 

• adaptação: característica que confere um aumento ao valor adaptativo, moldada 

pela ação da seleção natural;   

• neutralidade: variações seletivamente neutras são irrelevantes para as respostas 

das populações às modificações ambientais;  

• homologia: semelhança entre estruturas de grupos, atribuída a uma mesma 

origem (o conceito remete à ancestralidade comum); 

                                                           
3 É o processo no qual as freqüências gênicas, em determinadas populações (especialmente as pequenas), 
podem flutuar ao acaso, até que um alelo (gene) se fixe e a variação genética seja perdida. Essas 
mudanças não são atribuídas a pressões seletivas e resultantes de eventos que não se relacionam às 
características hereditárias 
4  São mudanças que alteram o material genético (tanto os genes quanto os cromossomos). 
5  Ou migração, é a transferência de genes de uma população para outra. 
6  A seleção natural é a sobrevivência ou a reprodução diferencial de algumas variantes em detrimento de 
outras. 
7  A seleção natural também atua em genótipos (conjunto de genes de um indivíduo) que diferem em 
valor adaptativo, expressos pelo fenótipo. Em artigos de língua inglesa, a palavra fitness traduz o termo 
“valor adaptativo”. Fitness também é um termo muito utilizado nos artigos de Arqueologia evolutiva, 
entre os pesquisadores brasileiros. 
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• analogia: refere-se à semelhança entre estruturas, em função de adaptação à 

execução da mesma função (a definição implica em convergência evolutiva, mas 

não necessariamente à ancestralidade); 

• genótipo: é o projeto de um organismos; o conjunto de genes recebido dos 

progenitores para o desenvolvimento; 

• fenótipo: é a manifestação, em uma série de etapas do desenvolvimento, da 

interação do genótipo com o ambiente. 

 

Diante desta breve descrição sobre a história do pensamento evolutivo, é 

possível afirmar que a descoberta de Darwin não é a obra de uma pessoa, mas uma 

teoria desenvolvida por gerações que lutaram contra as incongruências e o dogmatismo 

dentro da ciência. Todavia, as dificuldades na interpretação dos pressupostos 

darwinistas ainda permanecem atreladas às apropriações equivocadas do cerne desta 

teoria, por darwinistas (tanto da Biologia, quanto das demais ciências) e antidarwinistas. 

 

 

2.2. O impacto do pensamento evolutivo na Arqueologia 

 

Tanto os termos ligados aos mecanismos evolutivos quanto os demais conceitos 

inerentes aos estudos em Evolução, quando utilizados ou interpretados de maneira 

equivocada, dificultam uma melhor compreensão dos pressupostos teórico-

metodológicos, desta ciência, aplicados à Arqueologia. Diante da intersecção teórica, 

entre as ciências humanas e biológicas, os conceitos elencados nos itens anteriores 

fizeram-se necessários para um entendimento correto do jargão utilizado tanto pelos 

arqueólogos evolucionistas quanto pelos arqueólogos que estudam o registro 

arqueológico sob o viés da Ecologia evolutiva. 

Clark & Barton (1997) reforçaram este pensamento estruturados na afirmativa 

de que os cientistas devem parar de utilizar os conceitos e os termos evolutivos do 

século XIX como a base da Arqueologia do século XXI. Murray (2002) complementou 

este raciocínio e estabeleceu que o resultado da aplicação correta e renovada dos 

conceitos de Evolução em Arqueologia beneficiará a todos os arqueólogos, qualquer 

que seja a sua orientação teórica. 
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Mesmo diante do legado da Evolução para a Arqueologia, segundo O’Brien et 

al. (2003), muitos antropólogos preferem se distanciar da teoria evolutiva “por ansiarem 

que a humanidade se separe do domínio biológico”.  

Todavia, membros de uma gama de outras espécies vivem em sociedades. Eles 

interagem com outros membros e o comportamento dos indivíduos tem conseqüências 

sobre sua sociedade; assim como a natureza da sociedade tem conseqüências para os 

seus indivíduos. Há muito tempo, a Biologia evolutiva formula e testa muitas 

explicações para a sociabilidade nas suas diferentes formas. Estas explicações incluem 

várias formas de cooperação e conflito.  

Algumas características elencadas como únicas para os seres humanos incluem: 

(1) as vastas quantidade e diversidade de aprendizado social (por observação ou por 

instrução) – mais amplamente atribuída à transmissão cultural; (2) a linguagem humana; 

e (3) a intersecção das duas características (o uso da linguagem para instruir e para ser 

instruído). Em um surpreendente número de outras espécies, particularmente entre 

mamíferos e aves, os indivíduos também aprendem por meio da observação. No 

contexto dos isolamentos geográficos, estas “tradições” divergem para diferentes 

protoculturas dentro de uma espécie – dialetos dos cantos das aves, por exemplo. 

Entretanto, estas características são vastamente ofuscadas pela quantidade de 

aprendizado social em humanos – de linguagens, tecnologias, e uma multitude de 

comportamentos, normas, e valores organizados em uma gama de status especializados 

ou regras sociais, que estão, em contrapartida, organizados em uma gama de 

organizações especializadas e instituições (Blute, 1997).  

A complexidade sócio-cultural dos seres humanos é produto da evolução e esta 

complexidade não os eximiu, até então, do processo evolutivo. Os seres humanos não 

são, portanto, uma espécie única e amplamente imutável. Sob esta perspectiva, os 

mecanismos evolutivos, tais como a seleção e a deriva, operam nos seres humanos. 

Neste contexto, O’Brien et al. (2003) afirmaram que a cultura é, simplesmente, uma 

resposta adaptativa, pela qual uma linhagem particular de organismos evoluiu.  

O argumento de que a espécie humana ocupa o topo da evolução revelou-se 

como mais uma visão unilinear e direcional de progresso, tão anteriormente hostilizada 

pelos próprios arqueólogos. Conforme O’Brien et al. (2003), esta abordagem tornou-se 

bastante problemática, sobretudo, perante o contexto de inúmeros desafios para a 

humanidade, tais como, aquecimento global, a destruição da camada de ozônio, a 

redução global da diversidade biológica, a clonagem, a crescente resistência de bactérias 
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a antibióticos, a AIDS, entre outros que requerem o conhecimento da teoria evolutiva 

para serem resolvidos. 

 

 

2.2.1. Arqueologia evolutiva 

 

O escopo teórico da Arqueologia evolutiva moderna teve como precursor o 

pesquisador Robert Dunnell, em 1980, por meio do artigo intitulado Teoria evolutiva e 

Arqueologia. Embora este trabalho tenha sido a primeira publicação formal sobre o 

tema, outras importantes publicações alicerçaram os cernes desta corrente teórica (e.g. 

Dunnell, 1978). 

Para desvincular a Evolução das vertentes mais antigas – e interpretadas como 

unilineares - da Arqueologia evolutiva, alguns arqueólogos preferem utilizar apenas os 

termos Arqueologia darwiniana ou Arqueologia selecionista (e.g. Lima, 2006). Por 

outro lado, alguns sectários de Dunnell fazem uso do termo inspirado em seu precursor: 

Arqueologia dunnelliana.  

 O termo Arqueologia selecionista, embora amplamente divulgado, também não 

engloba todo o escopo dos conceitos da Evolução aplicados à Arqueologia evolutiva, 

uma vez que, outros mecanismos8, além da seleção natural, foram reconhecidos como 

integrantes do processo evolutivo. 

 Segundo seus defensores, a Arqueologia evolutiva, em sua definição corrente, 

compartilha dos mesmos pressupostos teórico-metodológicos incorporados pela 

Biologia evolutiva e pela Paleontologia, estruturados na teoria da Evolução. Assim, se o 

evolucionismo cultural entendeu evolução como progresso, a perspectiva darwiniana a 

idealiza como um processo de transformação. Neste sentido, a teoria evolutiva é 

utilizada para examinar e explanar a variação no registro arqueológico, as formas como 

essa variação é transmitida, e por que algumas variáveis passam a funcionar melhor que 

outras em determinadas circunstâncias. (Lima, 2006). 

De acordo com os arqueólogos dunnellianos, o objetivo fundamental da 

Arqueologia evolutiva é examinar e explicar a variação (mudança) no registro material e 

a transmissão dessa variação, bem como entender por que algumas variáveis passam a 

                                                           
8 Segundo o item 2.1., a Síntese Moderna reconheceu outros mecanismos, além da seleção natural, como 
integrantes do processo evolutivo: fluxo gênico, mutação e deriva genética. 
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funcionar melhor que outras, em determinadas circunstâncias (Lima, 2006). Para tanto, 

esta vertente da Arqueologia faz uso de algumas premissas da teoria da Evolução.  

Em suma, os princípios9 da teoria da Evolução assumem que: 

• há variabilidade entre os organismos; 

• essa variabilidade pode ser transmitida a outras gerações;  

• algumas variantes permanecem melhor ajustadas a certas circunstâncias que 

outras, e nisto consiste o processo de seleção natural: a persistência diferencial 

da variação. 

A seleção natural pode operar no fenótipo10. Para a Arqueologia evolutiva, o 

registro arqueológico é formado pelas partes duras do fenótipo humano. É um registro 

empírico da variação, da transmissão, e da persistência diferencial da variação, como 

produto da operação da seleção natural e da deriva. Os artefatos que permanecem no 

registro, por sua vez, são os vestígios de fenótipos humanos bem sucedidos. Portanto, a 

representação diferencial de variação, através do tempo, em todas as escalas, entre os 

artefatos, gera as explanações (O’Brien & Holland, 1995; Lyman et al., 1998).  

Nesta perpectiva, a Arqueologia evolutiva estabeleceu numerosos paralelos à 

moderna Paleobiologia. De acordo com os dunnellianos, este corrente teórica foi 

impulsionada a prover explicações evolutivas sobre o registro arqueológico, tais como 

aquelas oferecidas pelos paleobiólogos ao registro paleontológico. Ambas as ciências 

empregam conceitos estruturados na teoria da Evolução, incluindo linhagem (uma linha 

temporal de mudança atribuída à hereditariedade), seleção natural (um mecanismo de 

mudança), mecanismos de transmissão (e.g. enculturação, estímulo e difusão), inovação 

(uma fonte de novidades similar à mutação genética), difusão (uma fonte de novidades 

similar à recombinação genética) e hereditariedade (denota continuidade de maneira 

homóloga) (Lyman et al., 1998)11. 

As discussões sobre a dicotomia estilo x função, em estudos sobre a cultura 

material, ilustraram, de modo pragmático, a perspectiva evolucionista na Arqueologia. 

De acordo com Dunnell (1978), a interpretação do registro arqueológico desenvolveu-se 

sob o paradigma histórico-cultural, cuja estrutura fundamental revelou-se estilística. 

                                                           
9 Estes princípios foram adaptados de Lima (2006). Foram realizados alguns ajustes compatíveis aos 
conceitos oriundos da moderna versão da teoria da Evolução. 
10 Em seu sentido mais amplo, a seleção natural se aplica a toda natureza, não somente e genótipos e 
fenótipos (Futuyma, 2003). 
11 Estes conceitos foram adaptados da Evolução para o estudo do registro arqueológico. 
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Neste sentido, tal característica, ligada a fatores históricos, justifica o pouco emprego 

dos processos evolucionistas à explicação das mudanças culturais. 

 Conforme retro citado, alguns tópicos da abordagem evolutiva, tal como a 

seleção natural, apontam para um considerável potencial explanatório. Contudo, boa 

parte do registro arqueológico não pode ser totalmente explicada em termos de 

adaptação. Isto posto, não se pode considerar o potencial de uma abordagem evolutiva 

subtraído de uma distinção entre função, mensurável pelo processo evolutivo, e estilo, 

mensurável por processos estocásticos (Dunnell, 1978).  

 Para Dunnell (1978), se um atributo resulta em valor adaptativo, é funcional por 

definição. Sob a perspectiva evolucionista, a função é produto da seleção natural 

(manifestada pelo sucesso reprodutivo diferencial), e o estilo é resultante da deriva 

(características que podem, eventualmente, ser fixadas aleatoriamente). Portanto, “o 

estilo denota aquelas formas que não são detectáveis por valores seletivos. A função é 

manifestada por meio das formas que afetam diretamente o valor adaptativo darwiniano 

da população na qual ela ocorre” (Dunnell, 1978). 

 Conforme observado nos parágrafos acima, a discussão da dicotomia estilo x 

função, sob a abordagem evolucionista, deve ser criteriosamente conduzida. Uma vez 

que são utilizados aportes teórico-metodológicos interdisciplinares, os conceitos devem 

ser devidamente descritos e aplicados. 

 Os ensaios voltados de Arqueologia, sob o viés da dicotomia estilo x função 

(e.g. Dunnell, 1978; O’Brien & Leonard, 2001; Vaughan, 2001), ou que fazem uso 

indireto de termos da Biologia evolutiva em Arqueologia (e.g. Jordan & Shennan, 

2003), trabalham com definições simples, porém imprescindíveis, para o 

desenvolvimento dos pressupostos da Arqueologia evolutiva, dentro do contexto da 

Arqueologia como Ciência interdisciplinar. 

 Para o efeito destes estudos, no ensaio intitulado Style and function: an 

introduction, O’Brien & Leonard (2001) discutiram a dicotomia estilo x função e 

apresentaram algumas definições de termos abordados pela Arqueologia evolutiva. De 

acordo com os autores “Diferentes processos evolutivos estão presentes na criação e 

persistência de atributos estilísticos e funcionais dos nossos artefatos e de seus 

comportamentos associados” (O’Brien & Leonard, 2001). 

 Neste sentido, O’Brien & Leonard (2001), adaptaram as definições empregadas 

a homologia e analogia, termos provenientes da Biologia evolutiva, para os objetivos da 

Arqueologia evolutiva: “(...) Traços utilizados para estabelecer a história de um povo, 



38 

 

devem ser homólogos (...), produto das mesmas tradições intelectuais (...). Nem todos 

os traços, independente da similaridade, são homólogos. As similaridades podem ser 

convergentes, ou análogas” (O’Brien & Leonard, 2001). 

 Para O’Brien & Leonard (2001), o cerne das discussões evolucionistas, em 

Arqueologia, reside na possibilidade de a seleção operar em determinados traços e, de 

uma perspectiva empírica, estabelecer os pressupostos que identificam um traço como 

funcional ou estilístico.  

 Dentro desta perspectiva, para a Arqueologia evolutiva, um artefato não é 

funcional ou estilístico, mas possui atributos funcionais e estilísticos, dentro de um 

determinado contexto. Além disso, um atributo estilístico pode se tornar funcional, e 

vice-versa.  

 Portanto, conforme a abordagem evolucionista, atributos funcionais favorecem o 

valor adaptativo do indivíduo e, portanto, podem ser explicados por processos 

evolutivos. Atributos estilísticos não possuem uma função evolutiva, mas um propósito, 

e podem ser explicados por outros processos históricos (Dunnell, 1978; O’Brien & 

Leonard, 2001; Vaughan, 2001). 

 Neste contexto, o ensaio intitulado A million years of style and function: 

regional and temporal variation in Acheulean handaxes (Vaughan, 2001), aborda, de 

maneira clara e objetiva, conceitos utilizados em Arqueologia evolutiva. Vaughan 

(2001) discute mais enfaticamente, os significados da “deriva” e da “seleção” na 

dicotomia estilo x função. Para a construção de seus conceitos, o autor baseia-se em 

uma reflexão de Dunnell (1989), já relatada neste capítulo: “Mecanismos evolutivos 

operam em variações fenotípicas, e os artefatos são a parte dura do fenótipo humano” 

(Dunnel, 1989). 

 Para Vaughan (2001), os mecanismos evolutivos que operam naqueles atributos 

artefatuais, que afetam o valor adaptativo, são distintos daqueles que operam em 

atributos que não afetam o valor adaptativo. Para o efeito deste estudo, além das 

definições que abordam a problemática da dicotomia estilo x função, acima compiladas, 

o autor acrescenta que: 

 

“Um atributo é considerado funcional quando os benefícios excedem os 

custos reprodutivos de um indivíduo. (...) Os atributos são selecionados (e 

podem aparecer e ser mantidos no registro arqueológico) quando os benefícios 

excedem os custos dos atributos. (...). Em contrapartida (...), um atributo é 
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considerado estilístico quando sua aquisição não confere custo adicional ao 

valor adaptativo do indivíduo. (...) A seleção não controla nem o aparecimento, 

nem a persistência de um atributo estilístico. (...) Este é controlado por 

processos estocásticos, pelo sistema de transmissão de características e pelo 

tamanho da população” (Vaughan, 2001). 

 

 Dentro do escopo de suas definições, Vaughan (2001), conferiu os atributos 

funcionais à seleção (que está intrinsecamente relacionada ao valor adaptativo); e os 

atributos estilísticos, à deriva (ligada a eventos estocásticos e ao tamanho da população) 

e a processos lamarckistas de evolução (e.g. transmissão de características). 

 Neste contexto, baseado nos pressupostos de que traços funcionais e estilísticos 

são controlados por diferentes mecanismos evolutivos e de que, conseqüentemente, a 

seleção e a deriva produzirão diferentes padrões espaço-temporais na variação 

observável destes traços, Vaughan (2001) analisou uma amostra de 251 machados-de-

mão Acheulenses, provenientes da Ásia, da Europa e da África. Os objetivos do 

pesquisador foram investigar a variação das extensões temporal e geográfica dos 

machados e entender as fontes de qualquer variação ou mudança observável. 

 Finalmente, embora o tamanho de sua amostra seja discutível, Vaughan (2001) 

obteve resultados que, segundo o autor, são expressões da distinção entre atributos 

funcionais e estilísticos.  

 

“Atributos funcionais devem apresentar menor variação que os 

estilísticos (...). Um exemplo para este padrão é que o comprimento do machado 

(...) têm um impacto sobre o valor adaptativo dos indivíduos Acheulenses que 

confeccionam e utilizam os machados. (...) Outros atributos, como a largura,(...) 

comportam-se como estilísticos (...). Há uma maior variação destes atributos ao 

longo do tempo e das regiões geográficas” (Vaughan, 2001). 

 

Diante disso, é possível constatar que, de modo similar à Biologia moderna, a 

Arqueologia evolutiva classifica, descreve, explica, analisa freqüências de distribuição e 

desenvolve estudos comparativos. Os arqueólogos evolucionistas não explanam a 

evolução cultural - tal como foi entendida pela Nova Arqueologia, como um processo 

em etapas, progressivo e dirigido, guiando as culturas ao longo de caminhos para a 
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complexidade econômica, social e política - na qual eles positivamente não acreditam, 

mas a evolução dos fenômenos culturais (Lima, 2006).  

Mesmo perante um escopo teórico bem direcionado, a Arqueologia evolutiva 

ainda é causa de recentes debates entre arqueólogos e demais teóricos de áreas afins.  

Em 2002, o artigo intitulado Evidence and methaphor in Evolutionary Archaeology, da 

autoria de Douglas Bamforth, desencadeou, no ano seguinte, uma rápida reação de 

alguns arqueólogos evolucionistas (O’Brien et al., 2003). Bamforth (2002) acusou a 

Arqueologia evolutiva de ter pouco a oferecer senão metáforas. Este autor relatou que 

os argumentos que os evolucionistas apresentam para promover uma intersecção entre 

os processos evolutivos e o registro arqueológico são insustentáveis. Em sua réplica, os 

evolucionistas (O’Brien et al., 2003) argumentaram que Bamforth (2002) tem uma 

visão estreita e reducionista da evolução. 

No contexto multidisciplinar das pesquisas arqueológicas, alguns cientistas ainda 

interpretam a teoria da Evolução, aplicada à Arqueologia, de uma maneira equivocada. 

Torna-se necessário, portanto, esclarecer que, como toda e qualquer teoria científica, a 

Evolução explica fatos. O registro arqueológico compõe os fatos que, quando aplicados 

a modelos, podem ser explicados pela perspectiva evolucionista.  

 

 

2.2.2. Ecologia evolutiva 

 

A Ecologia e a Evolução são ciências que se desenvolveram de modo quase 

independente. Apenas depois da II Guerra Mundial, os objetivos destas ciências 

convergiram no surgimento da Ecologia evolutiva, definida como a aplicação da 

hipótese da seleção natural (e dos seus efeitos) aos estudos da adaptação, em contextos 

ecológicos. Deste modo, os objetivos da Ecologia evolutiva convergiram para os 

estudos sobre a variabilidade comportamental entre os animais relacionada às variações 

nas taxas de sobrevivência e reprodução (Broughton & O’Connell, 1999; Shennan, 

2002). 

Os mecanismos evolutivos atuam sobre as variáveis ecológicas vigentes. 

Quando o mecanismo evolutivo atuante é a seleção natural, este processo gera 

adaptações. Neste sentido, se o comportamento tem efeitos na sobrevivência e no 

sucesso reprodutivo dos indivíduos, então a variação em uma característica, tal como o 

comportamento de forrageamento, estará sob o jugo, dentre outros mecanismos 
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evolutivos, da seleção natural. Assim, ao longo das gerações, o mais bem sucedido 

comportamento de forrageamento será fixado na população. 

No âmbito destes estudos, a Ecologia evolutiva assumiu algumas hipóteses, 

dentre as quais: desde que os seres humanos são o resultado de uma longa história de 

evolução, eles estão sujeitos a tomadas de decisões conscientes, ou inconscientes, sob a 

luz dos custos e dos benefícios das conseqüências destas decisões, sobre o futuro do seu 

sucesso reprodutivo. Geralmente, assume-se que a cultura não atua de forma relevante 

neste processo, uma vez que qualquer comportamento cultural que não reflita o melhor 

resultado no cálculo do custo-benefício reprodutivo não perdurará por muito tempo 

(Shennan, 2002). 

Baseada em hipóteses alicerçadas no Neodarwinismo, a Ecologia evolutiva 

consiste no estudo de uma ampla gama de fenômenos, desde as estratégias 

comportamentais dos indivíduos até a estrutura e a evolução das comunidades 

biológicas. Cada uma de suas diferentes hipóteses jaz no pressuposto de que cada 

indivíduo tende a maximizar a razão líquida da energia de captura tanto quanto realçar 

seu sucesso reprodutivo. As regras de decisão utilizadas pelos organismos estão, 

portanto, continuamente, sob o jugo dos mecanismos evolutivos. Concatenadas em um 

modelo, estas hipóteses irão predizer um padrão ótimo de comportamento, sujeito a 

testes. Como o valor adaptativo revela-se extremamente difícil de ser mensurado, outras 

variáveis correspondentes são utilizadas, tais como proteínas e calorias, em modelos 

matemáticos simples (Winterhalder & Smith, 1992; Broughton & O’Connell, 1999; 

Preucel & Hodder, 2004).  

Em suma, a exemplo dos pesquisadores oriundos das ciências naturais, os 

ecólogos evolucionistas são, geralmente, sectários de uma estratégia de pesquisa 

conhecida como método hipotético-dedutivo12. Este método desenvolve um movimento 

cíclico entre a criação de modelos abstratos e o seu teste contra as evidências empíricas. 

Neste sentido, torna-se necessário ressaltar que os modelos simples são uma ferramenta 

essencial para a análise de sistemas complexos. Características tais como a 

generalidade, a precisão e o realismo não podem ser, simultaneamente, maximizadas em 

um modelo de análise. O pesquisador, sim, deve fazer escolhas sobre quais 

características enfatizar em um dado estudo (Winterhalder & Smith, 1992). 

                                                           
12  O método hipotético-dedutivo aceita a nítida distinção oferecida pela lógica do posistivismo, as 
hipóteses não podem ser estritamente comprovadas, apenas solidamente refutadas. 
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Diante da recorrente e relevante aplicação dos pressupostos teórico-

metodológicos da Ecologia evolutiva à Arqueologia, algumas considerações sobre a 

história desta abordagem serão, também, aqui realizadas com o intuito de desconstruir 

algumas perspectivas arraigadas em conceitos errôneos. 

A Ecologia evolutiva atribui ao ambiente uma função explanatória central. Se 

interpretada erroneamente, esta perspectiva pode ser associada ao determinismo 

ambiental. Diante disso, mais uma vez, Winterhalder & Smith (1992) esclareceram que: 

 

“(...) nenhum aspecto exclusivamente ambiental é capaz de determinar, 

de modo único e direto, as características do comportamento ou da sociedade 

humana. Sempre há uma interação entre os problemas ou as oportunidades 

ambientais, e as crenças, os objetivos e as capacidades dos seres humanos que 

as confrontam. O determinismo ambiental do início do século passado falhou 

em subestimar as grandes diferenças quanto às crenças, aos objetivos e às 

capacidades entre as diferentes sociedades humanas. (...) Mas apenas ignorar o 

determinismo ambiental (...) gera um igualmente problemático possibilismo13 

ambiental. (...). Afirmar que o ambiente apenas limita, e, portanto, não 

desempenha nenhuma função determinante, é o mesmo que ignorar as formas 

mais súbitas e os graus de causa-efeito”. 

 

Para o efeito da definição do “possibilismo ambiental”, é necessário descrever a 

visão de Franz Boas sobre a relação homem x meio. O ambiente geográfico foi definido 

por Boas como um elemento condicionante, limitante dos desenvolvimentos que as 

culturas articulares podem realizar historicamente, mas nunca como um fator 

determinante ou criador de culturas em qualquer parte. Esta visão dos ambientes 

culturalmente construídos foi denominada “possibilismo ambiental” e corrobora a 

premissa de que os ambientes são culturalmente construídos. Diante desta perspectiva, 

Boas reagiu contra a explicação da realidade humana como determinada por fatores 

ambientais ou geográficos: as variantes de determinismos biofísicos (Moran 1994; 

Neves 1996; Kormondy & Brown 2002; Di Deus, 2007). 

Dentro do contexto das explanações atreladas à interface cultura x ambiente 

Julian Steward (1955) intentou suplantar o possibilismo boasiano por meio de sua 

                                                           
13 O possibilismo de Franz Boaz sustenta que o ambiente gera limites (freqüentemente amplos) sobre as 
potenciais formas de comportamento, mas não desempenha função determinante dentro destes limites. 
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“Ecologia cultural”. De acordo com a perspectiva de Steward, o ambiente determina os 

resultados dos vários padrões de comportamento e exerce influência dentro dos limites e 

das possibilidades (Winterhalder & Smith, 1992).  

Diante disso, Steward inaugurou uma nova concepção de evolução cultural em 

Antropologia. Este cientista suplantou a visão unilinear da evolução cultural, 

estabelecida pelos evolucionistas do século XIX (e.g. Morgan e Taylor), por meio de 

uma interpretação multilinear. Evolução, para Steward passou a ser mudança cultural. 

Este viés considerava a existência de distintos processos de adaptação cultural ao 

ambiente. 

 Para viabilizar a sua abordagem, Steward estabeleceu três procedimentos: (1) 

analisar a inter-relação entre os aspectos da cultura material mais diretamente 

relacionados ao uso de recursos e o ambiente; (2) analisar os padrões de comportamento 

envolvidos na utilização dos recursos de uma área e das tecnologias específicas 

envolvidas; (3) investigar em que medida os padrões de comportamento desenvolvidos 

na exploração do ambiente afetam outros aspectos da cultura. Trata-se de um problema 

a ser determinado empiricamente, e que, segundo ele, varia de acordo com os “tipos 

culturais”. 

Para Rappaport a ecologia está no centro da análise e fornece subsídios 

conceituais. Dentro desta proposta, as sociedades humanas são estudadas como 

populações em relação com outras populações e elementos naturais, em um 

ecossistema. A cultura seria, nesta perspectiva, uma propriedade particular (de grande 

importância) da população estudada, mas não compreenderia a unidade analítica (Di 

Deus, 2007). 

Com o advento do neodarwinismo e a aplicação correta dos conceitos dos 

mecanismos evolutivos aos estudos em Ecologia, a hodierna Ecologia evolutiva surgiu 

da aplicação dos fatores que operam na evolução (e.g. seleção natural), ao entendimento 

dos modelos alicerçados em uma metodologia hipotético-dedutiva, para o estudo dos 

fenótipos individuais e dos sistemas sociais (Winterhalder & Smith, 1992). 

Conforme Winterhalder & Smith (1992), os adeptos desta vertente teórica não 

assumem que a seleção natural e a adaptação ecológica, por si só, expliquem todas as 

ações humanas, apenas aquelas que são as causas mais importantes de sua variação. E 

mesmo quando a seleção e a adaptação são as influências mais atuantes, elas não 

necessariamente produzem uniformidade; ao contrário, elas geram padrões de variação 

fenotípica (adaptativa) inerentes às variações do estado ambiental, trajetórias evolutivas 
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historicamente únicas, ou resultados indeterminados com múltiplos equilíbrios 

possíveis.  

A lógica da otimização não requer que o indivíduo esteja conscientemente 

engajado em uma escolha racional, mas também não nega a intencionalidade durante a 

tomada de decisões. A despeito dos mecanismos genéticos, fisiológicos ou cognitivos 

envolvidos no estabelecimento de um comportamento, a Ecologia evolutiva estuda, 

apenas, a ação da seleção natural sobre o comportamento e seu valor adaptativo 

relacionado. Desta maneira, os ecólogos comportamentais ignoram os detalhes do 

processo da herança e assumem que o comportamento representa uma adaptação 

oriunda das “regras de decisão”, que estão sob seleção. Esta abordagem foi denominada 

de “vantagem fenotípica” (Smith & Winterhalder, 1992; Broughton & O’Connell, 

1999). 

 

 

2.2.2.1. Evolução e Ecologia: métodos divergentes, conceitos complementares 

 

Diante disso, de todo o escopo teórico-metodológico supra-definido, a Ecologia 

evolutiva é reconhecida como uma ciência preditiva. Neste sentido, os arqueólogos 

evolucionistas a inseriram no contexto das ciências ahistóricas. De acordo com a 

perspectiva dunnelliana, as ciências ahistóricas (e.g. Física, Química e Ecologia) adotam 

uma visão essencialista da realidade e concebem os fenômenos como uma gama de 

tipos fixos. Desde que os fenômenos sejam imutáveis, nesta estrutura, torna-se possível 

construir relações constantes, ou leis sobre eles. São essas leis que atribuem capacidades 

preditivas às ciências ahistóricas. Por outro lado, as ciências históricas, tais como, 

segundo os dunnellianos, a Arqueologia evolutiva (e a própria Evolução), adotam uma 

metafísica 14  materialista. Nesta perspectiva, os fenômenos estão sob um constante 

processo de transformação. Desde que as relações entre os fenômenos estão 

contingencialmente delimitadas, declarações ou leis universais não podem ser feitas; e 

as predições são, portanto, impossíveis de serem estabelecidas. Diante destas definições, 

apenas as ciências históricas são capazes de monitorar as mudanças, as ahistóricas só 

podem mensurar as diferenças (Broughton & O’Connell, 1999; Lima, 2006).  

                                                           
14  Neste contexto, a metafísica é o corpo de conhecimentos racionais que fundamenta o conjunto de 
princípios de uma ciência. 
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Em suma, os arqueólogos evolucionistas rejeitam os estudos de comportamento 

e consideram inviável a reconstrução deste por meio das evidências arqueológicas. Os 

dunnellianos também argumentam que as teorias e os modelos alicerçados na Etologia, 

tão característicos da Ecologia evolutiva, carecem de suficiência empírica e, portanto, 

não devem ser inseridos no escopo da Arqueologia evolutiva científica. (Broughton & 

O’Connell, 1999). Todavia, todas as ciências modernas já abandonaram esta forma 

radical de empiricismo baseada no pressuposto de que apenas os fenômenos diretamente 

observáveis podem ser estudados dentro de uma estrutura científica. 

Até mesmo Dunnell incorreu alguns de seus estudos em variáveis 

comportamentais, em formulações fundamentadas explicitamente nos princípios da 

seleção de grupo e nas suas definições de subsistências especialistas x generalistas 

(Dunnell, 1994). 

A despeito das polêmicas, as ciências preditivas e as metafísicas podem ser, na 

verdade, complementares. Segundo Popper (1972), o método hipotético-dedutivo é um 

método crítico, uma vez que se trata de um método de tentativa e eliminação de erros, 

de proposição de teorias e a submissão destas mesmas teorias a severos testes que 

podem ser simulados. Portanto:  

 

“(...) a ciência começa com problemas e prossegue contestando teorias 

que são avaliadas criticamente (...). Isto demanda muitos testes críticos (...). Na 

maioria dos casos, (...) a teoria será derrubada e novos problemas irão surgir 

(...). Este ciclo pode ser sumarizado no seguinte diagrama: P1 – TT – EE – P2 

(problema – teoria testada – eliminação do erro – problema).” (Popper, 1972). 

 

Diante disso, Popper (1976) reconhece o importante papel da teoria da Evolução 

nas ciências preditivas. De acordo com este autor, o Darwinismo (como teoria mais 

filosófica que científica) funciona como estrutura para a visão hipotético-dedutiva da 

ciência: 

  

“Portanto, não há indução: os fatos, por si só, nunca geram teorias, a 

menos que isso ocorra por meio da refutação ou da falsificação de hipóteses. 

Esta visão da ciência pode ser descrita como seletiva ou Darwiniana. Por outro 

lado, as teorias de método que, declaradamente, procedem da indução ou que 

enfatizam a verificação (em detrimento da falsificação), são tipicamente 
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Lamarckianas: acentuam a direção pelo ambiente, mas não consideram a 

seleção pelo ambiente.” (Popper, 1976).  

 

Deste modo, segundo a perspectiva popperiana, o mundo natural não é explicado 

pelas hipóteses, mas pelas potenciais refutações das hipóteses formuladas. 

Para Popper (1972) não existem leis Darwinianas de Evolução, à medida que a 

Evolução não é uma teoria científica, mas uma teoria metafísica. Todavia, esta teoria 

reveste-se de importância para ciência, quando inserida em um contexto de programas 

de pesquisa metafísicos que podem ser criticados e desenvolvidos. 

Diante do exposto, conforme discutido nos itens anteriores, em seu sentido mais 

amplo, a evolução significa transformação, mudança. Ao contrário da proposta 

dunnelliana, os mais diferentes campos da Biologia conciliam, em seus estudos, o 

entendimento das transformações aos métodos preditivos. Em outras palavras, o método 

hipotético-dedutivo é utilizado nas Ciências Biológicas, incluindo a Ecologia, em um 

contexto de retro-alimentação da teoria evolutiva. Prova maior da interface predição x 

evolução foi o desenvolvimento da Cladística15 e da hipótese da Rainha vermelha16.  

Portanto, existem divergências fundamentais entre a Ecologia evolutiva e a 

Arqueologia evolutiva quanto às abordagens utilizadas no estudo do registro 

arqueológico. A primeira vertente estabelece modelos preditivos, sobre o 

comportamento das sociedades humanas pretéritas, baseados nos dados obtidos da 

análise dos vestígios arqueológicos. A segunda explana as transformações evidenciadas 

neste mesmo registro.  

Diante do exposto, torna-se evidente a relação complementar e interdependente 

entre Ecologia (uma ciência preditiva) e Evolução (uma teoria metafísica explanatória). 

Neste capítulo, foram delineadas e discutidas as teorias evolutivas que explanam 

os modelos ecológicos preditivos. As definições, abordadas neste capítulo, fizeram-se 

necessárias para o entendimento dos modelos utilizados nos estudos das estratégias de 

                                                           
15 Segundo já discutido em capítulos anteriores, esta metodologia de classificação busca refletir a história 

evolutiva dos grupos e reuni-los com base no grau de parentesco filogenético. Para tanto, são elaborados 

cladogramas que refletem hipóteses sobre as relações filogenéticas dos seres vivos. 
16 Esta hipótese foi, inicialmente, formulada para testar certos padrões no registro paleontológico que 

apontavam para a independência estatística entre a idade de um táxon e a sua susceptibilidade à extinção. 

Neste sentido, o ambiente dos seres vivos está em constante deterioração e leva as espécies a um eterno 

esforço para manterem a adaptação (e.g. relação predador-presa) (Van Valen, 1973). 
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subsistência e mobilidade entre os grupos humanos pretéritos. Estes pressupostos 

alicerçarão o capítulo 3 e a discussão dos resultados, obtidos nas análises dos registros 

zooarqueológicos dos sítios Maracaju 1 e Santa Elina. 

 

Diante disso, o capítulo a seguir contemplará as questões e as hipóteses sobre os 

padrões de mobilidade, os modelos de subsistência e a apropriação do ambiente por 

sociedades humanas pretéritas. Os pressupostos considerados no capítulo vindouro 

servirão como subsídios para a elaboração de novas hipóteses e a aplicação de modelos 

que ajudem a elucidar algumas questões inerentes às relações ser humano/fauna, nos 

contextos pretéritos dos sítios arqueológicos em tela. 
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Capítulo 3.  A apropriação do ambiente por grupos humanos pretéritos: 

mobilidade para a alocação de recursos alimentares 

 

3.1. Cavernas e abrigos sob rocha x sítios a céu aberto 

 

Cavernas e abrigos sob rocha (c/a) são marcos na paisagem que foram utilizados 

de maneiras diversas por grupos humanos, no passado. Dentre outros fatores, estes 

locais tornaram-se fontes de dados arqueológicos por duas razões fundamentais: (1) eles 

constituíram, repetidamente, abrigos para grupos humanos e (2) conservam, de forma 

quase constante, os vestígios da cultura material dessas ocupações. 

Neste sentido, se um c/a, em particular, foi repetidamente utilizado na mesma 

estação e/ou para um propósito ou gama de propósitos específicos, uma longa seqüência 

de vestígios ocupacionais altamente redundantes poderão ser evidenciados no registro 

arqueológico. 

Diferente dos sítios a céu-aberto, os c/a possuem qualidades que podem ser 

antecipadas pelos seus ocupantes: exposição solar, ventos, insetos, sazonalidade, 

propósitos de utilização, acesso à água, combustível, alimentação e outros recursos. O 

registro arqueológico, em diferentes continentes, mostra, claramente, que certos c/a 

foram consistentemente utilizados enquanto outros, na mesma área, foram raramente, ou 

nunca, utilizados pelos grupos de humanos locais. Alguns c/a podem não ter sido locais 

apropriados para as ocupações humanas de longa duração devido às características 

peculiares de seus fatores bióticos/abióticos, mas podem ter se revelado como lugares 

estratégicos para atividades, tais como, a caça sazonal, as longas ocupações sazonais e 

as manifestações rituais. Esses marcos estruturais também diferem dos sítios a céu 

aberto quanto à área habitacional: enquanto as fronteiras de um sítio a céu aberto são 

mais expandidas, o espaço interno de um c/a é mais restrito. Se por um lado os c/a 

provêm proteção, por outro, a restrita natureza de seu espaço pode representar 

potenciais problemas sociais para os forrageadores: a estrutura e a alocação do espaço 

em sítios a céu aberto não pode ser replicada dentro da maioria dos c/a (Straus, 1979; 

Binford, 1990; Walthall, 1998). 

Sítios a céu aberto e c/a estão inseridos em um contexto de captação de recursos 

no gradiente paisagístico. Portanto, os estudos voltados para este tema são utilizados 

para predizer localizações, analisar os contextos ambientais do entorno, e determinar 

função, tamanho e distribuição dos sítios, além das possíveis correlações inter-sítios. Da 
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mesma forma, o conjunto de artefatos e vestígios arqueofaunísticos e arqueobotânicos 

de um sítio também podem ser utilizados para predizer uma área de captação de 

recursos. 

De um modo mais amplo, os estudos sobre áreas de captação de recursos têm 

por objetivos: descrever o ambiente do entorno do sítio, estudar economias pré-

históricas e potenciais recursos dos sítios, analisar padrões de assentamento e 

desenvolver modelos preditivos sobre localização dos sítios. 

Portanto, estas pesquisas podem servir como subsídios para o estabelecimento de 

modelos explicativos sobre os padrões de mobilidade e/ou subsistência de grupos 

humanos pré-históricos e/ou pré-coloniais que habitaram determinada região. 

 

 

3.2. Mobilidade entre grupos humanos pretéritos  

 

 A mobilidade dos grupos de humanos de caçadores-coletores, no passado, podia 

estar intrinsecamente relacionada à sazonalidade. Variações climáticas impuseram 

consideráveis pressões a estes grupos que, ocasionalmente, se movimentaram seguindo 

as variações espaço-temporais na distribuição dos recursos. 

Segundo Lieberman et al. (1993), os caçadores-coletores podem se movimentar 

quando os custos diários do forrageamento em uma dada região tornam-se maiores que 

os custos de se movimentar a outro lugar. Portanto, ainda de acordo com este autor, em 

áreas com pouca oferta de recursos, esses grupos tenderiam a se mover com freqüência 

e a acampar no centro dos habitats; em ambientes com maior diversidade de recursos, 

eles seriam, quase sempre, menos móveis e tenderiam a acampar perto de ecótonos, 

onde os recursos de vários habitats podem ser alocados no mesmo local. 

Diante desta perspectiva, as estratégias de mobilidade dos caçadores-coletores 

variam amplamente, mas, conforme Binford (1980) podem ser classificadas, com base 

na distribuição e na disponibilidade de recursos, e nas relações sociais de produção, 

como residencial (circular) ou logística (radial). A mobilidade residencial é típica dos 

forrageadores que dependem da alocação diária de recursos. É caracterizada por 

freqüentes movimentos residenciais de um campo sazonal para o outro em um 

movimento circular anual e por curtas incursões logísticas (e diárias) de forrageamento. 

A movimentação logística é típica dos coletores (assim denominados por Binford) que 

se baseiam na organização logística, na aquisição, estocagem e na distribuição de 
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recursos. É caracterizada por uma base de acampamentos, relativamente permanente, 

ocupada durante mais de uma estação e situada perto dos “recursos-chave” e por longas 

incursões logísticas de forrageamento. Portanto, segundo o autor, as diferenças entre 

forrageadores e coletores não residem na freqüência ou na amplitude das 

movimentações, mas nas relações organizacionais entre as movimentações de pequenos 

grupos de indivíduos e de todo o grupo. Neste contexto, as diferenças entre esses dois 

tipos de mobilidade são importantes para um entendimento mais detalhado do seu 

potencial social e dos efeitos ambientais. 

Deste modo, as atividades e as ocupações sazonais em sítios arqueológicos 

podem ser, usualmente, identificadas pela presença de animais ou plantas cuja estação 

de morte ou de coleta podem ser determinadas, tais como, as espécies migratórias, 

vestígios do esqueleto de animais jovens e sementes ou pólen de plantas utilizados pelos 

ocupantes do sítio (e.g. Carter, 1976; Lieberman et al.,1993).  

No subitem a seguir, os padrões de mobilidade serão discutidos no âmbito dos 

modelos e/ou estratégias de subsistência de grupos humanos. A subsistência humana 

per se não é a única explicação para os padrões de mobilidade das sociedades pré-

históricas e/ou pré-coloniais. Todavia, somados a outras interpretações, estes modelos 

de subsistência ajudam a compreender, de forma mais detalhada, questões 

intrinsecamente relacionadas aos padrões de mobilidade, tais como, a extensão das áreas 

de captação de recursos e os efeitos da sazonalidade sobre os grupos humanos. 

 

 

3.3. O modelo do forrageamento ótimo 

 

Um exemplo do entendimento das transformações evolutivas no contexto 

ecológico é a aplicação do modelo do forrageamento ótimo ao estudo das populações 

biológicas. O forragemaneto é subdividido, de acordo com os estágios de decisão do 

predador, em amplitude da dieta, regras de movimento, alocação de tempo e formação 

de grupos, entre outras subdivisões. Conforme os pressupostos da Ecologia evolutiva, 

este modelo gera predições sobre as estratégias de subsistência que contemplarão os 

indivíduos com o melhor resultado custo-benefício em qualquer gama de circunstâncias. 

O forrageamento ótimo é simulado a partir de estratégias de subsistência reais 

(Shennan, 2002; Preucel & Hodder, 2004). 
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Os trabalhos clássicos de Mac Arthur & Pianka (1966) deram início ao 

desenvolvimento do modelo do forrageamento ótimo. Neste contexto, Stephen & Krebs 

(1986) analisaram 72 trabalhos sobre forrageamento ótimo em animais, entre 1970-80, e 

só em 9 estudos foram encontradas inconsistências completas com o modelo. A 

premissa básica deste modelo é que a aptidão de um animal depende de sua eficiência 

de forrageamento (ação que tem início desde a procura até a obtenção de alimento) 

(Begossi, 1993). 

O forrageamento17 culmina no estabelecimento do contato predador/presa. Este 

padrão de contato é crítico na determinação da taxa de consumo do predador. Os 

predadores verdadeiros18 e os pastejadores19 tipicamente forrageiam e movimentam-se 

dentro do seu próprio habitat em busca de presas. Neste sentido, o padrão de contato é 

determinado pelo comportamento do predador ou pelo comportamento evasivo da presa. 

A medida apropriada de eficiência no comportamento de forrageamento pode ser 

estabelecida pela taxa líquida de energia consumida20 . O modelo de forrageamento 

ótimo é empregado, então, para testar os padrões de comportamento de subsistência que 

têm sido (ou foram) favorecidos pela seleção natural. Uma vez que um comportamento 

de forrageamento resulta na mais elevada taxa líquida de ganho energético, admite-se 

que ele foi favorecido pela seleção natural. 

As previsões do modelo do forrageamento ótimo não se aplicam a todas as 

decisões de forrageamento de qualquer predador. Neste contexto, uma gama de aspectos 

de comportamento pode ser aplicada: 

• Dentro do habitat disponível, o predador pode concentrar seu forrageamento 

onde a expectativa de taxa líquida de consumo de energia é mais alta ou onde o 

risco de períodos extensos de consumo é menor. 

• O local escolhido por um predador pode refletir apenas o consumo de energia 

esperado ou pode resultar em algum balanço do consumo esperado em relação 

ao risco de ser predado por seus predadores. 

                                                           
17 As definições aplicadas na explicação do modelo de forrageamento, tais como tratadas neste item, 
foram adaptadas de Townsend et al., (2006). 
18 Os predadores verdadeiros matam invariavelmente suas presas, para o consumo, quase imediatamente 
após atacá-las (Townsend et al., 2006).  Exemplos: leões, aranhas e seres humanos 
19  Os pastejadores, geralmente, em curto prazo, não matam suas presas para o consumo. Alimentam-se de 
parte de cada item da presa (Townsend et al., 2006). Exemplos: bovinos, gafanhotos e seres humanos. 
20 Quantidade de energia obtida por unidade de tempo, após ter sido considerada a energia despendida 
pelo predador na atividade de forrageamento. 
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• Um predador pode permanecer por períodos extensos em um local e evitar 

deslocamentos improdutivos de um fragmento a outro, ou pode deixar a mancha 

mais cedo, antes que seus recursos sejam exauridos. 

• O consumo de energia líquida, esperada de um dado local, é, presumidamente, 

tanto um reflexo da sua produtividade intrínseca quando do número de 

forrageadores em competição. 

 

Uma das premissas do modelo do forrageamento ótimo é a amplitude da dieta: 

faixa de variação dos tipos de alimentos consumidos por um predador. Esta faixa 

depende da resposta dos predadores, no momento de encontro com as presas. 

Os predadores generalistas apresentam uma ampla variação na dieta e, 

conseqüentemente, perseguem uma grande proporção dos tipos de presa que encontram. 

Os especialistas têm uma dieta de estreita composição e continuam a buscar até 

encontrar sua presa específica preferida. 

Os generalistas têm a vantagem de despender, relativamente, pouco tempo de 

busca:  a maior parte dos itens encontrada é perseguida e, em caso de sucesso, 

consumida. A desvantagem dos generalistas é a inclusão, em sua dieta, de itens de baixo 

valor energético. Este tipo de predador conta com o benefício do consumo líquido de 

energia, sobretudo, oriundo do tempo – mas sua taxa de consumo é, em geral, 

relativamente baixa.  

Por outro lado, os especialistas incluem apenas itens altamente vantajosos em 

sua dieta. Contudo, sofrem a desvantagem de despender um tempo relativamente grande 

na busca por suas presas. Neste sentido, os especialistas estão sujeitos a expender 

longos períodos com desperdício de energia líquida – mas, quando consomem algo de 

elevado valor energético, eles o fazem numa taxa relativamente elevada (Begon, 2007). 

Assim, a determinação da estratégia de forrageamento ótimo, prevista para um 

predador em particular, compreende a determinação de como estes pontos, a favor e 

contra, deveriam ser balanceados no sentido de maximizar a taxa líquida global de 

consumo de energia, durante a busca e a manipulação da presa (MacArthur & Pianka, 

1966). 

Deste modo, o modelo da dieta ótima resulta em diversas previsões: 

• Os predadores que apresentam tempos de manejo tipicamente curtos, 

comparados com seus tempos de busca, deveriam ser generalistas. Em virtude 

do pequeno tempo necessário para manipular um item de presa, que já tenha 
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sido encontrado, eles podem, quase imediatamente após, iniciar a busca de outro 

item de presa. 

• Predadores com tempo de manipulação relativamente longos, em comparação ao 

tempo de busca, ao contrário, deveriam ser especialistas: a maximização da taxa 

líquida de consumo de energia é alcançada pela inclusão, somente, dos itens 

mais produtivos na dieta. 

• Tudo mais sendo igual, um predador deveria ter uma dieta mais ampla em um 

ambiente improdutivo (onde os itens de presa são relativamente raros e os 

tempos de busca, em geral, são relativamente grandes) do que em um ambiente 

produtivo (onde os tempos de busca são, em geral, menores). 

• Os predadores deveriam ignorar os tipos de alimento insuficientemente 

produtivos, sem levar em consideração as suas abundâncias. 

 

Em suma, o comportamento de forragemaneto de um predador converge para a 

otimização, que assume que os indivíduos irão se relacionar aos seus ambientes de 

modo a maximizar seu sucesso reprodutivo. 

Neste sentido, se o comportamento de forrageamento tem efeitos na 

sobrevivência e no sucesso reprodutivo dos indivíduos, então a sua variação estará sob o 

jugo da seleção natural. Assim, ao longo das gerações, o mais bem sucedido 

comportamento de forrageamento será fixado na população. 

Isso não implica na afirmação de que tudo que existe deve ser ótimo, mas que, 

dado as informações obtidas sobre o contexto específico e o comportamento em estudo, 

é possível predizer o que será ótimo, por exemplo, a estratégia de forrageamento com o 

melhor retorno para uma dada medida de esforço. Neste contexto, o ótimo pode ou não 

ser observado. Os animais não têm consciência de objetivos evolutivos. Eles são 

guiados por necessidades muito iminentes, tais como obter a próxima refeição. De 

qualquer forma, isso é imaterial para a atuação da seleção natural, que, simplesmente 

trabalha sobre os resultados do comportamento e suas implicações (Shennan, 2002).  

 

 

3.3.1.  Modelos de subsistência humana aplicados ao estudo do registro 

arqueológico 
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Uma vez compreendidos os pressupostos e as aplicações dos modelos advindos 

do forrageamento ótimo torna-se possível e viável adaptá-los aos estudos de 

subsistência humana.  

Os modelos de subsistência humana foram produzidos no âmbito da 

interdisciplinaridade entre a Arqueologia e a Ecologia Evolutiva/Humana com o 

objetivo de entender o comportamento humano na procura, obtenção e escolha de 

recursos para consumo. Estes modelos analíticos permitem fazer previsões sobre alguns 

aspectos do comportamento humano, em determinadas regiões. Assim, conforme supra 

mencionado, os modelos advindos do forrageamento ótimo são os mais utilizados em 

estudos de Ecologia Humana (López, 2002). Em Arqueologia, os resultados resgatados 

no registro são comparados com os resíduos preditos deste modelo (Shennan, 2002; 

Preucel & Hodder, 2004). 

Assim como na versão biológica, a visão antropológica dos modelos sucedidos 

do forrageamento ótimo presume que as decisões dos seres humanos, enquanto 

predadores, são feitas em função da maximização da obtenção de energia. Adaptado ao 

contexto humano de alocação de recursos, este modelo de otimização da dieta é 

utilizado para acessar os custos e benefícios entre diferentes estratégias de 

forrageamento, que definem: (1) a gama de escolhas disponíveis (e.g. manchas e 

presas); (2) a avaliação dessas escolhas (em função do local, do tempo e do tamanho do 

grupo); (3) as metas presumíveis do organismo; e (4) as restrições que limitam os 

benefícios das diferentes escolhas (Lupo, 2007).  

No contexto destas definições, a amplitude assume que um forrageador procura 

por todas as presas simultaneamente e as encontra randomicamente e seqüencialmente 

dentro do ambiente (assumindo-se um ambiente grão-fino). O tempo de forrageamento é 

baseado nas decisões dos forrageadores na ocasião da procura e do encontro com a 

presa: persegui-la, capturá-la, subjugá-la e consumi-la ou continuar procurando. A 

decisão que maximiza a taxa média de ganho, por unidade de tempo, depende de qual 

alternativa tem a maior probabilidade de maior retorno energético. Isso é feito pela 

adição (hierárquica) de recursos de maior para a menor taxa de retorno energético na 

dieta (Lupo, 2007). 

Conforme Hawkes & O’Connell (1992), os recursos podem ser hierarquizados 

pelos benefícios obtidos do consumo relativo aos custos do forrageamento. Recursos de 

baixo valor energético podem ser comuns, mas os forrageadores os exploram apenas 

quando não conseguem esperar um elevado retorno da procura e da captura por presas 
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de maior retorno. Se os encontros com presas de maior retorno energético são 

suficientemente freqüentes, os forrageadores tendem a ignorar aquelas de menor 

retorno. Por outro lado, se os encontros com as presas de maior valor energético 

declinam em freqüência, os forrageadores tendem a investir menos nesta procura e mais 

na captura dos recursos de menor retorno. 

A distinção entre a procura e as ações após o encontro da presa torna-se 

essencialmente relevante durante as predições sobre as modificações na 

abundância/conspicuidade/acessibilidade dos recursos. 

Ainda de acordo com os pesquisadores supracitados, a relação entre a amplitude 

da dieta e a proporção do tempo de forrageamento devotado à procura x captura tem 

implicações nas transições de subsistência, incluindo a domesticação de plantas e 

animais. Em uma situação em que a dieta ótima torna-se relativamente limitada e a 

procura representa uma ampla parte dos custos de forrageamento, o aumento na 

eficiência de procura pode ter um considerável efeito na eficiência total, ainda que um 

aumento similar na eficiência de captura não ocorra.  

Bettinger (1987) e Hawkes & O’Connell (1992) argumentaram que enquanto a 

abundância total de recursos altamente energéticos declina e o tempo de procura 

aumenta, a amplitude da dieta também tende a aumentar.  Do mesmo modo que descrito 

para os demais predadores, entre os humanos, sob circunstância alguma a amplitude da 

dieta diminui como resposta à escassez. Em alguns casos, os forrageadores tendem a 

maximizar taxas de retorno médio pela completa eliminação do esforço de procura. Por 

outro lado, a seletividade é a resposta apropriada ao aumento na abundância de recursos. 

Se por um lado Bettinger (1987) e Hawkes & O’Connell (1992) enfatizaram a 

importância da abundância de recursos nos padrões de forrageamento entre os grupos de 

caçadores-coletores, por outro, Kelly (1983) refletiu sobre a diferença entre os conceitos 

de abundância e acessibilidade de recursos. Este autor definiu acessibilidade como a 

quantidade de tempo e esforço requeridos na aquisição de recursos faunísticos e 

vegetais do ambiente. A dispersão, o tamanho, a localização dos recursos em diferentes 

estratos e os custos do processamento são os primeiros constituintes da acessibilidade 

de recursos. 

Neste contexto, enquanto as Savanas possuem uma produtividade menor em 

relação às Florestas Tropicais, uma grande porcentagem desta produtividade pode ser 

mais acessível aos seres humanos em Savanas que em Florestas Tropicais. 
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O produto da divisão da média da biomassa secundária pela média da biomassa 

primária de cada bioma resultou em uma tabela de acessibilidade da fauna elaborada por 

Kelly (1983), baseada nos estudos de vários autores. 

 

Figura 1. Estrutura dos recursos faunísticos nos bioma. Tabela adaptada de Kelly (1983) 

 

Kelly (1983) observou que a fauna nos trópicos, Cerrados, Florestas Temperadas 

e Florestas Boreais (áreas, geralmente, com elevada biomassa primária caracterizadas 

por árvores altas, coníferas ou ambas) apresenta maior dificuldade de acesso (para 

captação de recursos conspícuos) para grupos de caçadores. Os animais de ambientes 

caracterizados por elevada produtividade se alimentam no locus da produção, tendem a 

apresentar um tamanho corporal mais reduzido e a se distribuir em diversos extratos da 

vegetação.  

Por outro lado, a Tundra, a Savana e os Campos são caracterizados por uma 

maior acessibilidade à fauna. Comparada à Floresta Decídua, por exemplo, a Tundra 

tem muito menos biomassa faunística por unidade de área, mas muito desta biomassa é 

mais acessível aos seres humanos comparativamente à biomassa da Floresta Decídua. 

Neste sentido, muitos animais de áreas de baixa biomassa primária são caracterizados 

por um maior tamanho corporal, elevada conspicuidade, comportamento gregário e fácil 

monitoramento. Portanto, esta fauna pode ser constantemente inserida no escopo da 

alocação de recursos por seres humanos, preferencialmente a animais solitários, 

menores e dispersos pelo ambiente.  

Por outro lado, Kelly (1983) argumentou que as estratégias de mobilidade são 

apenas mais uma alternativa no modo como os caçadores-coletores se organizam para 

resolver os problemas sobre a aquisição de recursos. Para este autor, os modelos de 

forrageamento ótimo estão mais explicitamente concentrados na natureza das estratégias 
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de forrageamento em detrimento das estratégias de mobilidade dentro das quais os 

padrões de subsistência podem ser explicados. Os modelos de forrageamento ótimo 

desempenham um papel crucial no entendimento da função do comportamento de 

forrageamento para as estratégias de mobilidades das populações humanas pretéritas.  

Dois outros modelos também utilizados no âmbito das pesquisas sobre 

forrageamento ótimo são o modelo da escolha de manchas e os modelos de lugar central 

de forrageamento (LCF). O primeiro assume que um ambiente grão-fino não deve ser 

universalmente aplicável a todos os tipos de presa dentro da gama de escolhas dos 

caçadores humanos. Estudos etnográficos demonstraram que os caçadores 

freqüentemente exploram microhabitats específicos durante a procura de particulares 

tipos de presas e antecipam estes encontros com tecnologias apropriadas para a 

obtenção dos recursos. Uma vez que os recursos estão distribuídos em manchas, os 

forrageadores devem decidir que gama de manchas deve incluir durante os eventos de 

forrageamento. 

O LCF é um termo que abrange diferentes modelos que examinam o 

comportamento de forrageadores não-humanos que transportam recursos para um lugar 

central para consumo ou alimentação da prole, provisionamento e outras atividades. 

Esta gama de modelos considera como os custos de transporte de um recurso podem 

influenciar na escolha de um recurso, tamanho da presa, distâncias entre as manchas de 

forrageamento, a inserção dos lugares centrais na paisagem e a intensidade/grau de 

processamento da presa. As aplicações dos modelos LCF mostraram que os organismos 

tornam-se mais ou menos seletivos para o transporte de presas de maior/menor porte em 

função das distâncias dos lugares centrais (Kaplan & Hill, 1991; Lupo, 2007). 

Diante do exposto, o forrageamento ótimo é um modelo importante para uma 

compreensão mais detalhada dos padrões de subsistência e mobilidade em sociedades 

humanas pretéritas. Contudo, não é a única explicação para estes padrões. Ainda de 

acordo com Lupo (2007) os grupos humanos também respondem à religião, rituais, 

hierarquia, arte e obrigações pessoais. Portanto, nem todos os movimentos de grupos 

humanos são diretamente controlados pela subsistência. As populações humanas 

pretéritas podem ter se movimentado em função do acesso à lenha, matéria-prima para 

produção de ferramentas ou devido à intolerância aos insetos. Movimentos podem, 

ainda, ser socialmente ou politicamente motivados.  
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3.3.2. As atividades de subsistência humana no gradiente paisagístico do bioma do 

Cerrado  

 

O domínio morfoclimático dos Cerrados brasileiros abrange uma área de 

2.000.000 km2. Este domínio só perde em extensão para a Floresta Amazônica 

(Rodrigues, 2005). 

O solo deste bioma costuma ser profundo, ácido e possuidor de lençóis freáticos 

situados a muitos metros da superfície. As precipitações são regulares (entre 1.300 e 

2.000 mm) e concentradas na época chuvosa (de outubro a março). O clima é 

caracterizado por um verão úmido e por um inverno seco (Mamede & Alho, 2006). 

A distribuição da vegetação do Cerrado, de uma maneira geral, está associada à 

uma estação muito previsível de seca. Trata-se de uma vegetação xeromórfica adaptada 

a condições de seca. O fogo, o solo distrófico, com elevados teores de alumínio, e a 

disponibilidade de água exercem grande influência na estrutura morfológica das plantas: 

exemplares da mesma espécie podem apresentar diferentes formas de desenvolvimento 

e crescimento. Portanto, o contexto fitofisionômico deste bioma é caracterizado pelo 

elevado grau de endemismos (44% das espécies vegetais deste bioma são endêmicas) 

(Redford & Fonseca, 1986; Dov Por et al., 2005). 

Quanto à descrição das unidades da paisagem, o Cerrado apresenta formações 

abertas e formações florestais, já descritas por muitos autores. Neste relatório foi 

utilizada a classificação proposta por Mamede & Alho (2006) e sumarizada por Furley 

(1999) (figura 2).  

As formações abertas subdividem-se em:  

• campo limpo: caracterizado pelo predomínio de gramíneas e herbáceas e 

pela ausência de espécies arbóreas; 

• campo sujo: formado por gramíneas e por uma vegetação rasteira associada a 

arvoretas e arbustos esparsos; 

• campo rupestre: composto por uma vegetação rala característica de solos 

rasos e rochosos sobre morros e serras; 

• cerrado strictu sensu: constitui-se, predominantemente, de plantas de porte 

arbustivo-arbóreo, caracterizadas por galgos e troncos retorcidos, casca 

espessa e folhas coriáceas, associado a um estrato graminóide. 
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As formações florestais foram assim descritas: 

• veredas: são formações vegetais inseridas em áreas próximas às nascentes 

compostas por espécies herbáceas, gramíneas, arbustivas e arbóreas, com 

especial destaque das palmáceas da família do buriti; 

• mata ciliar: apresenta vegetação, com diferentes graus de caducifólia, 

associada a cursos d’água; 

• mata de galeria: esta vegetação é perenifólia e forma corredores fechados 

sobre os cursos d’água; 

• mata seca: não está associada a cursos d’água; apresenta um estrato arbóreo 

que varia entre 15 e 25m capaz de formar um dossel fechado em estações 

chuvosas (o que inviabiliza a presença de um estrato herbáceo-arbustivo; a 

cobertura arbórea varia entre 50 e 95%, em função do grau de caducifólia; 

• cerradão: a composição florística é similar a do cerrado strictu sensu; 

apresenta um dossel predominantemente contínuo, com uma cobertura 

arbórea que pode varia de 50 a 90%; é perenifólio e possui um dossel mais 

aberto que a mata seca, com um estrato arbóreo que varia entre 8 e 15m (o 

que permite o estabelecimento um estrato herbáceo-arbustivo diferenciado). 

 

 
Figura 2. As subformações do Cerrado. Adaptado de Furley (1999) 

 

 

Embora muitos autores concordem sobre a heterogeneidade da vegetação, dos 

solos e da geologia dos Cerrados, ainda existem discussões sobre a distribuição e a 
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dinâmica das comunidades das espécies de vertebrados neste mosaico paisagístico 

(Redford & Fonseca, 1986; Lacher Jr. & Alho, 2001; Rodrigues, 2005). 

Ao contrário de alguns pesquisadores (e.g. Rodrigues, 2005), muitos autores 

defendem que a fauna do Cerrado apresenta um baixo grau de endemismo (cerva de 10 

a 15%). Em comparação com as florestas úmidas, a fauna do Cerrado apresenta uma 

biomassa e um número de espécies relativamente baixas. Diferente das Savanas 

africanas (que abrigam aproximadamente 100 espécies de grandes herbívoros), cerca de 

85% dos mamíferos dos Cerrados brasileiros apresentam um peso inferior a 5kg (Dov 

Por et al., 2005). 

Um estudo realizado por Redford & Fonseca (1986) revelou que grande parte 

dos mamíferos do Cerrado não é característica das formações abertas de vegetação (há 

uma similaridade de 50% destas espécies com a dos biomas adjacentes), mas estão 

inseridos neste bioma devido à presença de enclaves fitoecológicos, tais como, as matas 

de galeria. 

Redford & Fonseca (1986) estudaram a dependência de oito grupos de 

mamíferos pelas matas de galeria dentro do Cerrado. Seus resultados totais 

demonstraram que apenas 13,8% dos mamíferos nunca foram registrados em matas de 

galeria, 55,4% ocorrem em matas de galeria e 30,8% ocorrem e são relativamente 

dependentes destas matas. 

A extensão e a quantidade de formações florestais (especialmente as úmidas), 

dentro do bioma do Cerrado, variam de região para região. Todavia, mesmo perfazendo 

uma pequena área, essas matas úmidas são consideradas, por alguns pesquisadores, as 

responsáveis pela presença de mamíferos adaptados à floresta e a persistência de outras 

espécies adaptadas a áreas abertas, mas que, freqüentemente, fazem uso das florestas 

fechadas durantes os eventos de forrageamento, as estações secas e a época das 

queimadas (naturais e/ou antrópicas) (Redford & Fonseca, 1986; Vieira & Marinho-

Filho, 1998). 

Neste contexto, estas descrições sobre o bioma do Cerrado vão de encontro aos 

dados compilados no artigo de Kelly (1983), que inseriram este domínio paisagístico em 

um contexto de produtividade primária elevada, comparando-o a Florestas Tropicais. 

Contudo, conforme supracitado, o Cerrado brasileiro constitui-se em um bioma mais 

heterogêneo que os definidos para os woodland descritos por Kelly; e, 

conseqüentemente, trata-se de uma potencial área de captação de recursos para as 

sociedades humanas, rica em enclaves ecológicos. 
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Diante do exposto, no capítulo a seguir serão discutidas as questões e as 

hipóteses já levantadas para as ocupações em Santa Elina, MT e Maracaju 1, MS, dois 

abrigos inseridos em um bioma de Cerrado. Para o efeito deste estudo, também serão 

apresentadas novas questões, hipóteses e objetivos relacionados ao estudo da 

arqueofauna resgatada nestes sítios e suas relações (diretas e/ou indiretas) com os 

padrões de subsistência/mobilidade das sociedades humanas pretéritas que se 

apropriaram desta paisagem. 
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Capítulo 4. Questões, hipóteses e objetivos: as pesquisas em Maracaju 1 e Santa 

Elina sob a perspectiva zooarqueológica 

 

No âmbito dos estudos arqueológicos realizados em Mato Grosso do Sul, insere-se 

o sítio arqueológico Maracaju 1; descoberto em 1987, em uma fazenda na região do 

distrito de Vista Alegre, município de Maracaju. Neste local, há um abrigo sob rocha 

que contém inscrições rupestres enquadradas na porção meridional da tradição 

Geométrica.  

O abrigo em questão foi visitado pelo pesquisador Gilson Rodolfo Martins, e, 

posteriormente, tornou-se tema da tese de doutorado deste arqueólogo. A presença de 

material orgânico foi constante durante os trabalhos de prospecção e, posteriormente, 

por ocasião das escavações realizadas no abrigo. Uma fogueira arqueológica foi 

localizada a uma profundidade, aproximada, entre quinze e vinte centímetros da 

superfície atual, tendo quase um metro de diâmetro. No entorno da fogueira, nas 

quadrículas escavadas, foi encontrado abundante material lítico, muitos remanescentes 

de ossos de animais e fragmentos de cerâmica, que evidenciaram intensa atividade 

humana ao redor do fogo (Martins, 2003).  

Uma pequena amostra com alguns exemplares do conjunto orgânico coletado no 

sítio Maracaju 1 foi analisada pelo Professor Levy Figuti, do MAE/ USP, em 1989. 

Segundo o pesquisador, o alto grau de fragmentação inviabiliza uma análise mais 

detalhada destes vestígios. Posteriormente, foram realizados alguns estudos 

quantitativos do mesmo material. Todavia, poucos componentes faunísticos resgatados 

no sítio Maracaju 1 foram taxonomicamente identificados (o que impossibilitou a 

definição do contexto zoocultural do abrigo) (Pacheco et al., 2005). 

As estruturas arquitetônicas dos abrigos de Santa Elina e Maracaju 1 e suas 

inserções na paisagem, bem como as características fitoecológicas do entorno destes 

sítios e a arqueofauna neles resgatada, serviram como subsídio para a elaboração de 

hipóteses sobre o uso destes abrigos pelas sociedades humanas pretéritas. 

 Diante do exposto, Maracaju 1 foi assim descrito por  Gilson Rodolfo Martins, 

no livro “Arqueologia do Planalto Maracaju - Campo Grande”: 

 

“Quando da primeira visita ao abrigo sob rocha, em 1987, as primeiras 

evidências que caracterizavam o local como um sítio arqueológico eram os 

petróglifos e a estrutura arquitetônica do abrigo, a qual era amplamente 
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favorável à instalação de grupos humanos culturalmente nativos” (Martins, 

2003, p. 131).  

“Observando-se os restos de alimentos (...), pode-se pensar que a 

economia de caça desses grupos não estava voltada para a especialização em 

um único tipo de animal. Parece que essa atividade abrangia um espectro 

ampliado de mamíferos e aves, destacando-se, talvez, pelo porte, os cervídeos 

regionais, antas e porcos-do-mato” (Martins, 2003, p. 240).  

 

 Santa Elina foi descrita por Águeda Vilhena Vialou, em “Pré-história do Mato 

Grosso”: 

 

“Nesse espaço estreito de moradia, Santa Elina oferece condições 

bastante favoráveis a instalações duradouras: abrigo com proteção total das 

intempéries (...) proximidade de fonte de água e posição estratégica importante, 

dominando o vale, o que é notável tanto para o conforto da habitação como 

para a subsistência do grupo pela facilidade de espreitar a caça” (Vilhena-

Vialou, 2005, p. 92) 

“O que torna Santa Elina notável são também as grandes e densas 

estruturas de combustão (...) e sua organização espacial, testemunhos de uma 

complexidade da estrutura do espaço habitacional” (Vilhena-Vialou, 2005, p. 

94) 

 

 Todavia, na mesma obra, o zooarqueólogo Levy Figuti apresentou uma outra 

visão sobre as ocupações humanas pretéritas em Santa Elina: 

 

“(...) Santa Elina apresenta uma variedade faunística muito baixa (...), 

possui muito poucos restos dos animais usualmente caçados (cateto, veado, 

paca, cutia, tatu) e uma quantidade desproporcional de pequenos roedores e 

caramujos. (...) Podemos supor que Santa Elina não foi ocupada como 

acampamento de caça-coleta, menos ainda como um sítio habitação (...). As 

ocupações provavelmente foram de duração relativamente curta e a razão delas 

não está nos recursos alimentares, mas na qualidade de seu paredão calcário, 

que é um magnífico suporte da arte rupestre” (Figuti, 2005, p. 157) 
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Conforme retro citado, Santa Elina e Maracaju 1 são dois abrigos sob rocha 

inseridos em um domínio de Cerrado. Este bioma é caracterizado por peculiaridades 

sazonais e paisagísticas que interferem na distribuição e na acessibilidade/conspicuidade 

da fauna. 

De acordo com a literatura, a ocorrência de um sítio arqueológico em uma dada 

porção da paisagem pode ser uma função da diversidade do ambiente local. A 

reocupação de um sítio também é vista como uma função da estabilidade da diversidade 

do ambiente local através do tempo. A quantidade de áreas de captação e o grau de 

diversidade ambiental podem indicar a função, o tipo e a intensidade de ocupação de um 

sítio (Tiffany & Abbott, 1982). 

Os capítulos a seguir descreverão, de maneira mais aprofundada, as ocupações 

nos abrigos em tela. Todavia, é possível afirmar que o abrigo de Santa Elina foi 

caracterizado por eventos sucessivos de ocupações por grupos humanos de caçadores-

coletores do Pleistoceno ao Holoceno.  

Maracaju 1 apresentou, pelo menos, dois grandes momentos de ocupação: os 

caçadores-coletores e os horticultores-ceramistas. As pesquisas realizadas em Maracaju 

1 ainda não o inserem em um contexto de ocupações tão recuadas no tempo, quando 

comparado a Santa Elina. De acordo com Martins (2003) o relevo aplainado e as colinas 

suaves do Planalto Maracaju – Campo Grande favoreceram a predominância de sítios a 

céu-aberto em detrimento de um menor número de ocupações em abrigos sob rocha. 

Neste sentido, as populações pré-históricas e/ou pré-coloniais desta região estavam 

inseridas em um contexto mais horizontalizado de ocupações e perambulações pela 

paisagem, ao longo do tempo.  

As ocupações dos grupos caçadores-coletores em Maracaju 1 foram 

caracterizadas por uma indústria lítica sobre blocos de arenito silicificado. Dentre os 

artefatos líticos, predominaram os utensílios com a função de raspar. 

Em Maracaju 1, a ocupação ceramista foi estabelecida de maneira reduzida, 

esporádica e restrita (evidenciada pelo número reduzido de fragmentos cerâmicos).   

Estas ocupações foram atribuídas aos grupos portadores dos padrões da subtradição 

Guarani. Este grupo tem como remanescentes os atuais índios Guarani/Kaiowá que 

ainda habitam nessa região, em Mato Grosso do Sul (Martins, 2003). 

Diante dos dados fornecidos por inventários florísticos/faunísticos e dos 

resultados dos estudos arqueobotânicos e zooarqueológicos realizados nestes sítios é 

possível afirmar que os abrigos de Maracaju 1 e Santa Elina são marcos paisagísticos 
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inseridos em um gradiente ecológico heterogêneo caracterizado por uma ampla área de 

captação de recursos. Estes mosaicos ambientais foram, portanto, cenários de sucessivas 

perambulações humanas no ambiente durante os eventos de subsistência e outras 

atividades culturais. 

O Cerrado é um bioma caracterizado por sua previsibilidade sazonal. Estabelecer 

a sazonalidade das ocupações dos grupos pré-históricos humanos, em determinadas 

regiões, é um importante aspecto da reconstrução de suas estratégias de subsistência e 

assentamento. Todavia, são raros os casos em que os dados arqueofaunísticos são 

aplicados no desenvolvimento destes temas. 

Em ambos os momentos de ocupação, a arqueofauna de Maracaju 1 apresentou 

um problema inerente à sua análise: uma razão desproporcional entre NISP e NMI - são 

muitos fragmentos de ossos de mamíferos de médio e de grande porte e aves 

comparados ao número de indivíduos e de taxa mais específicos que esses fragmentos 

podem fornecer. O elevado grau de fragmentação da amostra pode incorrer em 

tendenciamentos nas interpretações sobre os tipos de ocupações e as atividades de 

subsistência humana,  nesse abrigo. 

Em um outro contexto, conforme acima descrito, devido à riqueza e à 

diversidade dos vestígios da cultura material encontrados em Santa Elina, as hipóteses 

sobre os tipos de ocupação neste abrigo apresentaram divergências entre os 

pesquisadores das diferentes áreas do conhecimento.  

Perante as questões acima levantadas, e por meio dos dados até agora 

compilados, este trabalho tem por objetivos: (1) compreender, sob a perspectiva da 

arqueofauna, os padrões de subsistência das populações humanas pretéritas que 

ocuparam Maracaju 1, MS e Santa Elina, MT, dois abrigos em bioma de Cerrado;  (2) 

comparar as atividades (específicas ou não) realizadas pelos grupos humanos que 

ocuparam estes abrigos; e, diante disso, (3) compreender a função destes abrigos para as 

populações pretéritas locais. 

Para tanto, foram levantadas algumas hipóteses sobre as ocupações e as funções 

dos sítios, em abrigos sob rocha, Maracaju 1 e Santa Elina. 

De acordo com Figuti (2005), Santa Elina é um abrigo caracterizado como um 

magnífico suporte da arte rupestre, que oferece uma estrutura bem isolada das chuvas e 

protegida dos ventos.  

Conforme já explicitado, neste capítulo, a arqueofauna resgatada neste abrigo é 

caracterizada por uma grande quantidade de vestígios ósseos de pequenos roedores e 
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gastrópodes terrestres. Neste contexto, para um entendimento mais detalhado da 

subsistência das populações humanas pretéritas locais, fez-se necessária uma segregação 

entre possíveis vestígios ósseos naturalmente depositados no abrigo e a arqueofauna 

efetivamente resultante das ações humanas. 

Uma vez discriminada a arqueofauna proveniente de ações humanas no sítio em 

questão, a explicação mais parcimoniosa para este contexto zoocultural, é a de que as 

ocupações humanas teriam um caráter, possivelmente, sazonal e ocorreram durante os 

eventos de alocação de recursos, nas estações chuvosas. Estas ocupações estariam 

associadas a outros eventos culturais, e de caráter ideológico evidenciados pelos 

registros rupestres e por outros itens da cultura material resgatados neste sítio. 

Enquanto Santa Elina apresentou vestígios arqueofaunísticos considerados 

polêmicos pela literatura especializada, os estudos zooarqueológicos em Maracaju 1 

evidenciaram um contexto indiscutível (porém quantitativamente inexpressivo) de 

manipulação humana sobre a fauna.  

O elevado número de sítios arqueológicos (com uma menor quantidade de 

vestígios da cultura material), já evidenciados no Planalto Maracaju - Campo Grande, 

caracterizaram ocupações de caçadores-coletores mais horizontalizadas na paisagem; e 

inseriram este período de ocupação do abrigo Maracaju 1 em um contexto de elevado 

grau de mobilidade das populações humanas locais. Todavia, o expressivo número de 

líticos resgatados no registro arqueológico, até agora evidenciado, refletiram o uso 

repetitivo deste abrigo como habitat, ao menos em função da sazonalidade. Diante 

disso, a hipótese mais parcimoniosa é a de que as ocupações características dos 

caçadores-coletores, em Maracaju 1, podem ter ocorrido de modo sucessivo e, 

provavelmente, sazonal. A caça e as demais atividades de subsistência, realizadas 

durante esses eventos sazonais, resultaram em um inexpressivo universo amostral de 

vestígios arqueofaunísticos que pode ser atribuído ao constante ciclo biogeoquímico a 

que as partes orgânicas da cultura material são submetidas. Neste contexto, também são 

conspícuos os tridáctilos, gravados nas paredes do abrigo, que, somados às atividades de 

subsistência e confecção de ferramentas, durante os sucessivos episódios de ocupações 

sazonais, podem remeter o uso deste habitat ao estabelecimento de sistemas 

ideológicos/simbólicos. 

Embora breves e escassas, as ocupações dos ceramistas em Maracaju 1 também 

foram associadas a arqueofauna. Diante disso, estas ocupações parecem ser 

caracterizadas por grupos humanos que ocuparam este abrigo durante suas 
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perambulações pela paisagem, de maneira esporádica, e, eventualmente, o utilizaram 

para caça/alimentação.  

Para comprovar/refutar as hipóteses acima relacionadas, a discussão dos 

resultados teve como cerne os pressupostos teórico-metodológicos advindos dos 

modelos do forrageamento ótimo,  já estabelecidos e conceituados no capítulo 3. 
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Capítulo 5. A interdisciplinaridade em Zooarqueologia  

 

Durante o século XIX e meados do XX, os profissionais da Biologia aplicada à 

Arqueologia assumiam posições complementares nos estudos dos contextos 

zooculturais das populações humanas pretéritas. Na década de 1960, a Zooarqueologia 

teve seu estabelecimento nos Estados Unidos e, desde então, por meio do 

desenvolvimento do seu escopo teórico-metodológico, esta Ciência tornou-se 

interdependente à Arqueologia (Barbosa 2001). 

Diante disso, é evidente que a Zooarqueologia surgiu e se desenvolve em um 

contexto multidisciplinar, utilizando métodos, técnicas e abordagens teóricas das 

Ciências Humanas, Biológicas e Exatas. A Zooarqueologia carece de um esforço 

interdisciplinar, entre os diversos campos do conhecimento, para a elaboração de 

questionamentos, de hipóteses e da produção de dados que forneçam informações mais 

efetivamente corelacionadas sobre os diferentes componentes dos contextos 

ambientais/zooculturais das sociedades humanas pretéritas. A integração com várias 

áreas do conhecimento torna-se, portanto, um desafio para o futuro das pesquisas em 

fauna arqueológica. 

Diante do exposto, este capítulo teve por objetivo promover uma reflexão sobre 

a interdependência entre a Zooarqueologia e os pressupostos teórico-metodológicos de 

outras ciências que auxiliam (ou devem auxiliar) os estudos da arqueofauna, no âmbito 

da análise das amostras, identificação, compilação dos dados e interpretação dos 

resultados. 

 

 

5.1. Zooarqueologia: definições, objetivos e métodos 

 

Os conceitos atribuídos à Zooarqueologia estão inseridos em campos 

interdisciplinares. Neste contexto, há uma divergência de opiniões sobre os objetivos 

desta disciplina. Chaix & Méniel (1996) definiram Zooarqueologia como uma disciplina 

que estuda as relações do homem com o mundo animal, no passado arqueológico. 

Entretanto, Davis (1987) conceituou Zooarqueologia como o estudo dos vestígios 

arqueofaunísticos, que, não apenas reflete os padrões de comportamento humano na 

reprodução de sua subsistência, mas também revela muito sobre o conjunto da fauna em 

seu contexto pretérito (e.g. mecanismos de microevolução e Biogeografia Histórica). 
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Neste sentido, o autor citado considera a Zooarqueologia uma ponte entre duas 

disciplinas: Paleozoologia e Arqueologia. 

Reitz & Wing (1999) apresentaram diferentes denominações aos distintos 

objetivos dos estudos aplicados aos vestígios arqueofaunísticos. Segundo essas autoras, 

o termo “Zooarqueologia”, mais utilizado nas Américas, reflete a perspectiva 

antropológica do estudo de vestígios faunísticos provenientes de sítios arqueológicos, 

com o objetivo de obter informações sobre o comportamento humano pretérito e as 

condições paleoambientais. Neste sentido, a Zooarqueologia apresenta uma abordagem 

mais cultural que zoológica ou ecológica. Já o termo “Arqueozoologia”, é 

freqüentemente utilizado por pesquisadores da Europa, da África e da Eurásia, e 

enfatiza as características biológicas dos vestígios arqueofaunísticos. Para o efeito desta 

definição, elaborada por essas autoras, “Arqueozoologia” significa “Antiga Zoologia” 

ou Paleontologia. 

Por outro lado, ainda no âmbito das pesquisas sobre a arqueofauna, alguns 

autores discutiram sobre a importância da qualidade dos dados, da avaliação da 

integridade e da informação potencial das amostras (O’Connor 1996). A qualidade da 

coleta e dos processos tréficos21 está intrinsecamente relacionada a um método mais 

criterioso de estudo. Neste contexto, dois são os temas que figuram em livros 

especializados em Zooarqueologia: os métodos utilizados durante a recuperação 

amostral e a elaboração de protocolos que permitam uma análise ainda mais detalhada 

das amostras (e.g. Davis 1987; Lyman 1996; Reitz & Wings 2001). 

Adicionalmente às reflexões acima abordadas, as análises e as interpretações dos 

dados zooarqueológicos tornar-se-ão mais efetivamente detalhadas à medida que a 

Zooarqueologia evolui de um escopo multidisciplinar para um esforço interdisciplinar 

de suas abordagens. 

 

 

5.2. Taxonomia e os sistemas de nomenclatura zoológica 

 

 As pesquisas em Zooarqueologia utilizam a nomenclatura sistemática para a 

identificação dos taxa arqueofaunísticos. Portanto, o zooarqueólogo deve conhecer os 

princípios da Taxonomia para uma identificação e uma análise mais detalhadas dos 

                                                           
21 decisões curatoriais relacionadas à escolha, registro e divulgação dos dados. 
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vestígios arqueofaunísticos. Nos itens a seguir serão discutidos dois dos métodos 

atualmente mais utilizados em Taxonomia Animal; bem como a relevância do 

conhecimento da nomenclatura zoológica em estudos zooarqueológicos. 

 

 

5.2.1. Nomenclatura zoológica tradicional 

 

 Todos os métodos de classificação biológica são baseados em similaridades 

entre as espécies. O sistema de classificação tradicional dos organismos é pré-

Darwiniano e segue os métodos estabelecidos pelos naturalistas dos séculos XVII e 

XVIII, especialmente os de Carl von Linné (Lineu) (Pough et al., 2003). 

 O sistema lineano foi padronizado pela publicação do Sistema Naturae, entre 

1735 e 1758, por Lineu. Este sistema emprega a nomenclatura binomial para designar 

espécies e as organiza em categorias hierárquicas para classificação.  

A nomenclatura zoológica tradicional tem aplicação universal por meio da 

designação das categorias taxonômicas por nomes escritos em latim ou latinizados 

(Linsley & Usinger, 1959). O exemplo abaixo ilustra a nomenclatura tradicional 

aplicada aos seres humanos: 

 

 Reino: Metazoa  

  Filo: Chordata 

   Classe: Mamalia 

    Ordem: Primates 

     Família: Hominidae 

      Gênero: Homo 

       Espécie: Homo sapiens 

 

Este sistema de nomenclatura ainda é amplamente utilizado e tem influência 

sobre as regras do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN, 1999). 

 

 

5.2.2. Sistemática Filogenética ou Cladística 
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Particularmente resistentes à modificação são os modos de agrupamentos dos 

organismos. A classificação antiga, sintetizada por Aristóteles, perdurou por quase dois 

mil anos. A classificação proposta por Lineu, ainda nos moldes aristotélicos, resiste há 

mais de 250 anos. O advento do evolucionismo no século XIX e mesmo os avanços 

tecnológicos na capacidade de investigar microrganismos, no século XX, não abalaram 

a estrutura estabelecida por Lineu no século XVIII e detalhada por Lamarck no início do 

século XIX. Essa estrutura só ruiu ante o acúmulo de incongruências evidenciadas pela 

Sistemática Filogenética (Blackwelder & Boyden, 1952a, 1952b, 1952c; Amorim, 2002). 

Entre os séculos XX e XXI, a literatura especializada em sistemas de 

classificação biológica teve seus interesses renovados em suas questões taxonômicas e 

filosóficas (de Queiroz, 1988; Härlain, 2003a, 2003b; Rieppel, 2007). Neste contexto, 

embora amplamente utilizado, o sistema hierárquico de nomenclatura tornou-se 

incompatível, em alguns aspectos, com a Biologia Evolutiva. Para a Sistemática 

Filogenética, todos os grupos monofiléticos22 são igualmente importantes. 

A Sistemática Filogenética é uma metodologia de classificação que busca refletir 

a história evolutiva dos grupos e reuni-los com base no grau de parentesco filogenético 

(figura 3). Esta metodologia foi proposta por Willy Hennig, em 1950, mas só teve 

ampla divulgação depois de traduzida do alemão para o inglês, em 1965 (Pough, 2003). 

No Brasil, esta nova leitura dos sistemas de classificação e nomenclatura foi 

introduzida nos cursos de pós-graduação, ligados à Zoologia e à Botânica, apenas mais 

de dez anos depois da tradução da obra de Willy Hennig para o inglês; e mais de vinte 

anos depois, nos cursos de graduação em Ciências Biológicas. 

Em agosto de 1998, um workshop realizado na Universidade de Harvard 

impulsionou o desenvolvimento do PhyloCode (Filocódigo). O PhyloCode é uma 

proposta de classificação biológica científica baseada nas relações de ancestralidade 

comum entre os seres vivos e nos conceitos de Cladística. 

Diante deste importante processo de transformação da Biologia moderna, 

algumas ciências, diretamente influenciadas pelos métodos de identificação taxonômica, 

encontram-se inseridas em debates e discussões inerentes a um novo sistema de 

nomenclatura biológica. A Sistemática Filogenética reflete relações com outras ciências, 

tais como a Biogeografia, a Evolução e a Ecologia. 

                                                           
22  Grupo monofilético é um grupo de espécies que inclui uma espécie ancestral e todos os seus 
descendentes (Wiley et al., 1991). 
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Neste contexto, a Zooarqueologia torna-se uma ciência interdependente a esta 

nova proposta de nomenclatura. Por meio de sua perspectiva única de variação temporal 

sobre os eventos biológicos, tais como a distribuição e a extinção de alguns taxa, a 

Zooarqueologia pode auxiliar no desenvolvimento e na elucidação de alguns conceitos 

cladísticos. Em contrapartida, os zooarqueólogos podem atualizar seus métodos de 

identificação taxonômica baseados em um novo sistema de nomenlatura zoológica. 

 

 

 

 

 

5.3. A aplicabilidade das coleções osteológicas de referência em estudos da fauna 

sub-recente 

 

A metodologia de análise e interpretação dos vestígios faunísticos deve ser 

baseada na identificação de espécimes. Estes podem ser identificados em termos de 

elementos (estruturas anatômicas completas ou incompletas ou um conjunto de 

estruturas anatômicas correlacionadas) e do táxon a que pertencem e que podem ser 

Figura 3. Agrupamentos tradicionais (quadro) e hipótese sobre relações filogenéticas (cladrograma) entre os 

vertebrados atuais. Adaptado de Pough et al.(2003) 
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utilizados nas quantificações. A rigor, somente quando o espécime for correlacionado 

com um determinado táxon poderá ser considerado identificado (Jacobus & Dias, 2003). 

A identificação anatômica/taxonômica de restos faunísticos é a base de todas as 

análises zooarqueológicas. Entretanto, alguns fragmentos ósseos são de difícil 

identificação taxonômica específica, tais como certas partes do esqueleto (e.g. costelas e 

vértebras). Em contrapartida, uma regra geral é que a maioria das partes anatômicas 

(e.g. crânios - incluindo cornos e chifres - membros e patas) pode ser identificada, no 

mínimo, até a categoria de família e, freqüentemente, até gênero e espécie (Lima, 1989). 

Neste sentido, durante a identificação do material ósseo resgatado em sítios 

arqueológicos, consistindo-se de restos de animais sub-recentes, torna-se necessária 

uma coleção osteológica de referência. O processo de identificação tem como método 

básico a comparação de características taxonômicas entre os ossos dos animais sub-

recentes e os esqueletos de animais atuais, principalmente daqueles grupos cujos nichos 

ecológicos incluem os ambientes onde se localizam os sítios pesquisados.  

A diversidade taxonômica encontrada nos sítios arqueológicos assim como as 

necessidades de manuseio constantes do material faunístico são alguns dos empecilhos 

para o estudo do material ósseo. Portanto, as coleções osteológicas são o método mais 

indicado para estudos comparativos (Franco et al., 2001). 

A preparação de esqueletos articulados e/ou semi-articulados é quase inútil para 

zooarqueólogos que precisam de material comparativo para identificar espécimes, ao 

quais necessitam de exemplares completamente desarticulados e livres de tecidos 

(Auricchio & Salomão, 2002). Portanto, animais encontrados atropelados não devem ser 

desprezados, mesmo que estejam demasiadamente danificados. Alguns ossos podem ser 

guardados para comparação com ossos de outros grupos e em ações de arqueologia 

experimental (Pacheco et al., 2005). 

 

 

5.4. Ecologia e Biogeografia 

 

Segundo sua moderna definição, Ecologia é o estudo científico da distribuição e 

da abundância dos organismos e das interações que determinam a distribuição e a 

abundância destes organismos (Begon et al., 2007). Esta ciência estuda, basicamente, 

três níveis da hierarquia biológica: o organismo, a população (conjunto de indivíduos de 
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uma mesma espécie de um dado local) e a comunidade (conjunto de populações de um 

dado local). 

A Biogeografia é o estudo dos diferentes padrões de distribuição dos 

organismos. Para tanto, busca reconstruir estes padrões, unindo a história da Terra em 

diferentes escalas espaciais e temporais à história das formas dos seres vivos. Portanto, 

a Biogeografia tem por objetivo entender como se processaram as modificações 

morfológicas dos seres vivos, quais suas causas e como aparecem refletidas no espaço 

geográfico.  

A Biogeografia relaciona-se tanto à Ecologia quanto à Geologia, à Paleontologia 

e à Arqueologia, pois algumas respostas para determinados problemas biogeográficos 

podem estar mais ligadas ao ambiente atual e outras, a ambientes pretéritos. Uma 

compreensão dos padrões atuais de distribuição depende intensamente do conhecimento 

das modificações históricas dos climas, geografia e distribuição das espécies, bem como 

das intervenções humanas (Lyman, 1996; Futuyma, 2003). 

A compreensão da história das espécies animais dentro das hierarquias supra-

citadas, bem como, das relações homem/fauna, em ambientes pretéritos, são de 

fundamental importância para o desenvolvimento de alguns temas em Ecologia, tais 

como a relação da capacidade suporte do ambiente x estratégias de forrageamento, 

distribuição biogeográfica, extinções por perda de habitat e exclusão competitiva. 

Portanto, os vestígios arqueofaunísticos resgatados nos sítios pleistocênicos e/ou 

holocênicos podem contribuir para os estudos ecológicos que procuram elucidar as 

causas da distribuição e da abundância das espécies animais. 

Por outro lado, alguns pressupostos da Ecologia também são relevantes para o 

aprimoramento dos métodos de análise de dados em Zooarqueologia. Neste contexto, 

somados aos índices de quantificação regularmente utilizados em Zooarqueologia, os 

conceitos de riqueza, abundância e diversidade biológica são amplamente utilizados 

durante os processos de quantificação. Estes conceitos podem ser utilizados, por 

exemplo, para estudos mais detalhados sobre padrões de ocupação de sítios 

arqueológicos e de subsistência das sociedades humanas pretéritas. Estes métodos de 

quantificação serão explicados de maneira mais aprofundada no item a seguir. 

 

 

5.4.1. Métodos de quantificação: Bioestatística e índices de diversidade 
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As unidades básicas de contagem utilizadas com maior freqüência para a 

quantificação da fauna são o NPI (ou NISP) - Número de Espécimes Identificados23 - e 

o NMI - Número Mínimo de Indivíduos (cf. Grayson, 1979; Davis, 1987; Lima, 1989; 

Chaix & Méniel, 1996; Reitz & Wing, 1999; Kipnis, 2002). 

       Uma vez identificada a amostra na categoria taxonômica mais específica 

possível, são determinados os números de peças esqueletais24 por táxon (NPI). Estes 

valores são utilizados para examinar mudanças de freqüência taxonômica através do 

tempo e do espaço. Entretanto, o NPI não é uma boa medida de abundância taxonômica, 

pois seu cálculo não leva em consideração o número diferencial de partes ósseas entre 

as espécies. O NPI também é muito sensível à fragmentação óssea (resultante ou não de 

ação antrópica). Um elevado grau de fragmentação pode resultar em pequenos 

fragmentos ósseos que são muito difíceis, se não impossíveis, de se identificar e 

classificar (Kipnis, 2002). Além disso, não há como demonstrar que os ossos ou os 

fragmentos ósseos provêm necessariamente de diferentes indivíduos. Por todas essas 

razões não é recomendável o seu uso como índice único de abundância (Lima, 1989). 

       O NMI, um outro índice de abundância de espécies, atualmente é o método mais 

aceito para a quantificação de restos faunísticos, apresentando a vantagem de corrigir 

distorções do NPI.  

O NMI é o número mínimo de indivíduos, que pode ser contado a partir do osso 

e/ou fragmento ósseo de maior freqüência no registro, em um determinado táxon (e.g. 

quantidade de úmeros direitos de Euphractus sp.). Ao contrário do NPI, o NMI é 

insensível às diferenças no número de partes do esqueleto identificáveis entre taxa, e 

relativamente insensível a diferenças entre espécies ou entre assembléias faunísticas no 

que se refere à fragmentação óssea. Para seu cálculo, podem ser quantificadas tanto 

componentes únicos do esqueleto, quanto simétricos. Os primeiros não apresentam 

qualquer tipo de problema; já os últimos devem ser separados em esquerdos e direitos, 

sendo o NMI estimado por meio do componente de maior freqüência (Lima, 1989; 

Kipnis, 2002). 

     Ainda não há um método universal para o cálculo do NMI. A metodologia 

adotada por Kipnis (2002) consta do cálculo do NMI para cada camada estratigráfica: o 

                                                           
23 Segundo a literatura especializada, o NPI também pode ser definido como o número de ossos e/ou 
fragmentos ósseos identificáveis de cada táxon. 
24 As peças esqueletais são ossos e/ou fragmentos de ossos. 
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material faunístico de todas as unidades escavadas dentro de um estrato pode ser 

considerado como uma única assembléia25. 

      Quando associados, NPI e NMI são capazes de fornecer informações sobre o 

grau de fragmentação da amostra (Lima, 1989). 

    Somados aos índices de quantificação regularmente utilizados em 

Zooarqueologia, muitos zooarqueólogos utilizam os recursos da Bioestatística e os 

índices de diversidade, abundância e riqueza, provenientes da Ecologia, na análise de 

suas amostras (e.g. Marshall & Pilgram, 1993; Schimitt & Lupo, 1995; Lyman, 1996; 

Kipnis, 2002).  

 Diante disso, faz-se necessária a definição de alguns desses conceitos. Grosso 

modo, a riqueza é definida como o número de espécies representadas em uma 

comunidade biológica. A abundância é o número de indivíduos de cada espécie. A 

diversidade é um cálculo que utiliza as variáveis de riqueza e abundância para verificar 

o quão uniforme é a distribuição de indivíduos entre as espécies de uma determinada 

comunidade biológica. 

 Alguns programas estatísticos realizam o cálculo desses índices. Dois desses 

programas, amplamente utilizados em Ecologia, já são utilizados em Paleontologia e 

Zooarqueologia. PAST e STATISTICA são pacotes estatísticos que realizam tanto os 

testes estatísticos quanto o cálculo dos índices de diversidade. 

 Também existem outros programas voltados para as Ciências Biológicas, tais 

como o Instat, o ESBStats Trial e o Sagata regression, que fornecem valores e gráficos 

mais detalhados como resultado da compilação dos dados. Além desses pacotes, o 

programa DIMAM 1.0 efetua cálculos de dimensionamento amostral para a execução de 

testes estatísticos (Arango, 2005). 

Alguns dos testes mais utilizados em Zooarqueologia são: regressão linear 

simples (quando há apenas uma variável explicativa), regressão linear múltipla 

(utilizada para estimar valores para uma variável dependente a partir de duas ou mais 

variáveis independentes), teste t (ou teste de Student é o método mais utilizado para 

avaliar as diferenças entre as médias de dois grupos) e ANOVA (ou análise de 

variância, serve para a comparação de três ou mais médias populacionais).  

                                                           
25 Uma vez que uma camada estratigráfica pode corresponder a séculos, os vestígios faunísticos podem 
estar sujeitos a uma mistura temporal (time-averaging) e não corresponder a uma única comunidade 
biológica (conjunto de populações de diferentes espécies que interagiram em vida). Neste contexto, faz-se 
necessário o uso do conceito de assembléia biológica: conjunto de populações de diferentes espécies que 
podem não ter interagido em vida.  
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Alguns destes testes e índices, tais como a regressão linear, foram aplicados para 

o estudo das amostras apresentadas neste artigo.  

 

 

5.5. Zooarqueologia e Biologia da Conservação 

 

As transformações de sistemas naturais no Pleistoceno/Holoceno também foram 

relacionadas direta e/ou indiretamente às atividades humanas - de acordo com ecólogos, 

paleontólogos e outros pesquisadores de áreas afins (Steadman, 1995, Steadman & 

Martin, 2003). 

Há tempo, algumas publicações já refletiram a importância da Zooarqueologia 

no estudo dos padrões de variação espacial das comunidades biológicas e na 

determinação de áreas prioritárias para a conservação. Nas últimas décadas também foi 

crescente o número de pesquisas relacionadas aos impactos humanos pretéritos sobre a 

paisagem. Em quase todos os estudos sobre a temática em questão os cientistas 

consideraram relevante o entendimento mais detalhado da história das intervenções 

humanas no ambiente para melhor aplicação às metodologias de Biologia da 

Conservação (Steadman, 1989, 1995). 

Neste âmbito, deve-se ressaltar o papel da Zooarqueologia no desenvolvimento 

de estudos mais detalhados sobre a estrutura e a história natural das comunidades 

biológicas. Deste modo, esta ciência tem a oportunidade de expandir seus horizontes 

analíticos na insuficientemente explorada área do manejo da vida selvagem por meio de 

sua perspectiva única da Pré-história (Lyman, 1996). 

Dentro do contexto e das definições atribuídas à Biologia da Conservação cabe a 

esta nova visão da Zooarqueologia, em sua ação como elemento de pesquisa, o 

reconhecimento e a guarda da memória de toda a evolução histórica para o co-

estabelecimento multidisciplinar de estratégias de desenvolvimento sustentável 

(Primack & Rodrigues, 2002). A Arqueologia é, portanto, capaz de promover uma 

leitura espacial/temporal da alteração da paisagem pelas sociedades humanas e produzir 

dados que, somados aos de outras ciências, sirvam de subsídios para ações sobre a 

conservação da diversidade biológica. 
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5.6. Tafonomia 

 

Aliada a Zooarqueologia, a Tafonomia tem se mostrado indispensável às 

reconstruções paleoecológicas e ao melhor entendimento do modo de vida das 

sociedades humanas pretéritas.  

De acordo com sua moderna definição, a Tafonomia refere-se ao estudo dos 

processos de preservação e como eles afetam as informações obtidas dos registros 

fossilíferos. Esta Ciência engloba a história sedimentar dos restos faunísticos, desde a 

morte do animal até o soterramento (bioestratinomia); e abrange os processos físicos e 

químicos que alteram os vestígios orgânicos após o soterramento (diagênese) (Holz & 

Simões, 2002). Entretanto, os estudos tafonômicos têm sido aplicados à Arqueologia, 

em vários aspectos: “Tafonomia é o estudo da formação do registro fóssil e subfóssil” 

(Lyman, 1987). 

Embora a ação dos elementos naturais (luz, temperatura, umidade, ação de 

microorganismos, bioturbações, ação dos ventos e da água, pH do solo etc.) contribua 

para a alteração ou destruição dos vestígios arqueofaunísticos, deve-se ressaltar que 

estes também são encontrados como produtos dos refugos humanos; e, portanto, o modo 

como as carcaças são obtidas, manipuladas e descartadas pelas pessoas também gera um 

impacto no caráter do depósito (Lyman, 1987; Chaix & Méniel, 1996; Reitz & Wings, 

1999). 

 Quando os vestígios orgânicos representam restos alimentares, os esqueletos 

tendem a tornar-se muito fragmentados, como resultado da manipulação e do descarne. 

As sociedades pretéritas também submetiam os ossos a tratamentos mais drásticos, por 

meio do cozimento e fragmentação para a extração da medula; além de transformação e 

utilização dos ossos como ferramentas. Alguns ossos apresentam, ainda, marcas de fogo 

(carbonização e calcinação). Quando expostos por tempo prolongado à ação do fogo, os 

ossos podem diminuir de tamanho e apresentar deformações em sua estrutura (Shipman 

et al., 1984; Davis, 1987). 

Em suma, fatores naturais e humanos atuam de maneira concatenada sobre a 

arqueofauna, durante os processos de formação do registro arqueológico. Portanto, a 

história tafonômica de uma assembléia faunística pode ser representada por diversos 

modelos em Zooarqueologia (Davis, 1987; Lyman, 1996; Reitz & Wings, 2001). Todos 

os modelos ilustram declínio na integridade da informação: (1) por meio da alteração da 

evidência antes, durante e depois do enterramento; (2) na ocasião da recuperação da 
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amostra dos vestígios enterrados; e (3) por meio da representação dos resultados 

analisados. 

 A comunidade viva de uma região é mais numerosa e mais diversa se comparada 

com a porção da fauna nativa utilizada pelas sociedades humanas que a transformam em 

uma comunidade morta. Todas as culturas são seletivas (de diferentes maneiras) quanto 

aos animais utilizados para alimentação e outros propósitos (domesticação, artefatos, 

fins medicinais). Os vestígios descartados dos animais utilizados para propósitos 

variados constituem a assembléia depositada, sujeita a mudanças enquanto o sítio é 

habitado (limpeza, movimentações, pisoteamento). Animais decompositores, comensais 

e vestígios das dietas de predadores podem ser agregados ao registro. Todos esses 

processos mudam a composição e as condições de deposição da assembléia. Tantos as 

perdas quanto as adições devem ser reconhecidas para diferenciação entre os produtos 

humanos e os naturais. 

 Portanto, através do tempo, processos pós-deposicionais bióticos (raízes, animais 

fossoriais), abióticos (percolação e deslocamento por água, ação dos ventos, secas, 

enchentes, elevadas temperaturas) e ações humanas também atuam na modificação da 

assembléia faunística depositada (Reitz & Wings, 2001). 

 Lyman (1996) sintetizou a história tafonômica proposta por Reitz & Wings 

(2001) em processos e efeitos. Os processos tafonômicos apresentam três dimensões: 

objetos (adicionados, subtraídos e mantidos), espacial (movimentação e não-

movimentação) e modificação. Já os efeitos tafonômicos são distribuídos em três 

categorias gerais: desarticulação, dispersão e diagênese. Segundo Lyman (1996), a 

compreensão dos processos e dos efeitos tafonômicos revelam os tipos de dados 

requeridos nas análises tafonômicas. 

Neste sentido, ao longo desta cadeia de eventos, há basicamente dois conjuntos 

de fatores que podem modificar os dados arqueofaunísticos. A primeira gama de 

possíveis modificações está além do controle dos pesquisadores: o comportamento das 

sociedades humanas e das comunidades biológicas pretéritas, além das peculiaridades 

do sítio, tais como umidade e acidez do solo. O segundo conjunto de modificações pode 

ser controlado pelos arqueólogos e analistas da fauna: escavação, resgate e estudo dos 

vestígios faunísticos (Davis, 1987). 

Para efeito destes estudos, as pesquisas zooarqueológicas ligadas à Tafonomia 

(experimental e/ou analítica) revestem-se de importância, uma vez que compartilham de 

métodos e técnicas interdisciplinares que auxiliam na interpretação e na reconstituição 



80 

 

dos contextos zooculturais. Diante disso, o subitem a seguir abordará as principais 

questões atreladas aos estudos experimentais em Tafonomia. 

 

 

5.6.1. Tafonomia experimental 

 

Uma breve revisão da literatura, realizada pelos autores deste relatório, revelou 

que grande parte dos trabalhos sobre tafonomia zooarqueológica tem como metodologia 

básica as análises morfo-anatômicas, macro e microscópicas, para a discriminação entre 

ação cultural e natural sobre os ossos. Muitos desses artigos apresentaram 

questionamentos em comum (e.g. Shaffer, 1992; Andrews, 1995; Schimitt & Lupo, 

1995; O’Connor, 1996): 

• a necessidade de métodos mais precisos de análise que diminuam o impacto dos 

tendenciamentos causados pela formação do registro; 

• a necessidade de uma abordagem interdisciplinar nos estudos de caso; 

• uma revisão metodológica dos trabalhos experimentais (in vivo e in vitro). 

 Por meio dos experimentos em campo e em laboratório, a Tafonomia 

experimental tem por objetivos simular os processos de bioestratinomia, diagênese e as 

ações humanas e as não-humanas que afetaram a integridade da arqueofauna. Estes 

estudos contribuem para o entendimento das origens de algumas assinaturas 

tafonômicas e para discriminação entre processos culturais e não-culturais sobre os 

animais (e.g. morfo-anatomia de ossos após o cozimento; marcas deixadas nos ossos 

por ferramentas líticas durante a desarticulação e o descarne dos vertebrados; técnicas 

de preparo de moluscos para o consumo humano; marcas deixadas nos ossos que 

passam pelo trato digestivo de aves e canídeos, processos de decomposição óssea etc.).  

 Esses experimentos abordam uma gama de métodos macro e microscópicos de 

análise (e.g. estereomicroscopia, microscopia óptica – MO, microscopia eletrônica de 

varredura – MEV, microscopia confocal e espectroscopia RAMAN). Outros trabalhos 

investigam as mudanças estruturais e/ou químicas, à categoria atômica, em elementos 

faunísticos. Neste sentido, as técnicas arqueométricas 26  preenchem uma lacuna 

importante nos estudos tafonômicos da fauna, uma vez que muitos dos processos 

                                                           
26 A arqueometria constitui uma área de pesquisa interdisciplinar dentro da Arqueologia e é definida 
como o estudo dos artefatos de origem arqueológica por meio de técnicas físicas e químicas de análise 
(Felicíssimo, 2004). 
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(humanos ou não) de formação do registro não deixaram assinaturas tafonômicas 

macroscopicamente visíveis nos ossos e nas conchas (e.g. cozimento de gastrópodes 

para remoção do opérculo e consumo; substituição e/ou reorganização estrutural de 

elementos químicos em ossos durante a diagênese, a queima e/ou o cozimento e a ação 

de microrganismos).  

 Portanto, a aplicação das técnicas das Ciências Exatas e Biológicas à Tafonomia 

pode elucidar algumas questões, tais quais: 

• avaliar a substituição dos elementos químicos nos ossos durante o processo de 

diagênese; 

• determinar traços de elementos químicos, inerentes à dieta, presentes nos ossos 

humanos; 

• observar as substâncias, inerentes à dieta humana, presentes em superfície 

cerâmica; 

• determinar a temperatura na qual os ossos da arqueofauna foram queimados, e 

em que condições o processo de queima foi efetuado; 

• identificar a microbiota associada aos ossos que, durante a bioestratinomia e a 

diagênese, é responsável  pela formação das assinaturas tafonômicas, tais como 

a corrosão. 

Se respondidos, esses questionamentos servirão como subsídios para diversas 

abordagens em Zooarqueologia, tais como, cálculo de biomassa/alocação de recursos 

faunísticos; determinação mais precisa de animais e/ou plantas que foram utilizados na 

dieta humana; técnicas de preparo dos alimentos, e descarte, por sociedades pretéritas; 

as causas do elevado grau de fragmentação dos ossos da arqueofauna; bem como os 

agentes tafonômicos que atuaram (e atuam) sobre o registro arqueofaunístico. 

 Conforme discutido nos ítens anteriores, a ação dos elementos naturais 

contribui, para a alteração ou a destruição dos vestígios arqueofaunísticos no registro. 

Portanto, algumas Ciências Biológicas, tais como a Histologia, a Biofísica, a 

Bioquímica, a Imunologia e a Microbiologia, podem auxiliar na evidenciação dos 

agentes bióticos e abióticos, modificadores da arqueofauna, que atuam durante os 

processos tafonômicos. 

 Para o efeitos destes estudos, nos sub-ítens a seguir serão descritos os aspectos 

morfo-estruturais dos ossos e as conseqüências tafonômicas de sua interação com as 

dinâmicas química e microbiológica dos solos, durante os processos que levam a 
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formação do registro arqueológico. Neste ínterim, serão compreendidos os papéis das 

ciências biomoleculares e biocelulares na elucidação de algumas assinaturas 

tafonômicas evidenciadas sobre a arqueofauna. 

Em suma, este capítulo trará à luz algumas discussões que têm por objetivos 

refletir sobre a relevância e as contribuições da Tafonomia experimental, especialmente 

a microbiológica, para uma compreensão mais detalhada do processo de formação do 

registro arqueofaunístico. Estas discussões estão estruturadas nos resultados de um 

experimento tafonômico realizado no âmbito deste projeto (ver capítulos 6 e 7). 

   

 

5.6.1.1. A estrutura do osso 

 

 Observações histológicas revelaram que o tecido ósseo é composto por uma 

matriz óssea, por células, pelo periósteo e pelo endósteo (Junqueira & Carneiro, 1999).  

A matriz é um material extracelular calcificado. Sua parte inorgânica representa 

cerca de 50% de seu próprio peso. Os íons mais encontrados na parte inorgânica da 

matriz são o fosfato e o cálcio. Em menor quantidade também são evidenciados os 

bicarbonato, o magnésio, o potássio, o sódio e o citrato. O cálcio e o fósforo formam 

cristais com estrutura de hidroxiapatita. Já a parte orgânica da matriz é constituída, em 

95%, por fibras colágenas, compostas por colágeno27 do tipo I, e por uma pequena 

quantidade de proteoglicanas28, proteínas não-colagenosas (PNC) e lipídios (Junqueira 

& Carneiro, 1999).  

Conforme Child (1994), o colágeno presente nos ossos tem uma composição de 

30% de glicina, 14% de prolina e 11% de hidroxiprolina. A hidroxiprolina restringe a 

ação das proteases29. Nas moléculas de colágeno do tipo I, as cadeias protéicas são 

compostas de aproximadamente 1000 aminoácidos, arranjados de três em três, conforme 

a seqüência a seguir: 

 

Glicina – prolina – hidroxiprolina 

 

                                                           
27 O colágeno é uma molécula alongada e fibrosa resistente a trações (Junqueira & Carneiro, 2005). 
28 As proteoglicanas são um complexo de proteínas e polissacarídeos (Junqueira & Carneiro, 2005). 
29 Proteases são enzimas que clivam proteínas em porções menores. 
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 Devido à presença dos resíduos de glicina, as cadeias da tríplice hélice do 

colágeno encontram-se firmemente espiraladas. Este tipo de estrutura apresenta uma 

elevada resistência à ação de enzimas proteolíticas. Suas cadeias também contêm 

ligações de hidrogênio entre a nitrogenamida da glicina e o oxigênio carboxil das não-

glicinas. Além disso, os colágenos maduros do tipo I são fortalecidos por uma ligação 

covalente formada entre os aminoácidos lisil presentes em sua cadeia. Este tipo de 

ligação covalente é exclusiva do colágeno ósseo, e torna esta molécula ainda mais 

resistente à clivagem enzimática e aos procedimentos de extração em laboratório.  

 As PCN são um grupo complexo. Os ossos contêm dois tipos de PCN: as 

glicoproteínas e as albuminas - que estão do lado de fora do osso – e a osteonectina e a 

osteocalcina – que estão no interior do tecido ósseo. A osteonectina está envolvida na 

deposição e no desenvolvimento do tecido ósseo primário, e à osteocalcina é atribuída 

as funções de remodelação e desenvolvimento do tecido ósseo secundário. A presença 

de minerais, que ocorrem em íntima associação ao colágeno e às PCN, também inibe o 

acesso e a ação das enzimas no tecido ósseo (Child, 1995). 

 O periósteo é formado por uma camada fibrosa, mais interna, e por uma camada 

osteogênica, mais externa. O periósteo está aderido à superfície externa da diáfise do 

osso. O endósteo é constituído de fibras reticulares e de células ósseas (Junqueira & 

Carneiro, 1999). O periósteo e o endósteo são, geralmente, as primeiras partes do tecido 

ósseo a sofrerem a ação do intemperismo durante os processos pós-deposicionais. 

As células que constituem o tecido são os osteoblastos, os osteócitos e os 

osteoclastos. Os osteoblastos são células jovens que produzem a parte orgânica da 

matriz óssea. Estão localizadas na periferia das trabéculas. A forma destas células está 

diretamente ligada ao seu próprio estado de ativação. Os osteoblastos sintetizam a parte 

orgânica da matriz (colágeno tipo I, proteoglicanas e glicoproteínas adesivas) e também 

são capazes de concentrar fosfato de cálcio para a mineralização da matriz. Quando em 

intensa atividade sintética, são cubóides e quando inativos, são achatados. Os osteócitos 

são células achatadas que se encontram no interior das lacunas da matriz. Estas células 

são essenciais para a manutenção da matriz óssea. Sua morte é seguida por reabsorção. 

Os osteoclastos são células polinucleares, grandes e globosas. São encontradas nas 

superfícies das trabéculas ósseas e participam do processo de reabsorção do tecido 

ósseo. Estas células secretam ácido (H+), colagenase e outras enzimas que atacam a 

matriz e liberam Ca2+. Quando fazem depressão na matriz, formam as lacunas de 

Howship (Junqueira & Carneiro, 1999).  Enquanto constituintes vivos do tecido ósseo, 
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as células também estão sujeitas a um rápido desaparecimento durante os processos pós-

deposicionais. 

Os ossos podem ser compactos (densos) ou esponjosos (lacunares/reticulados). 

Estes dois tipos de tecidos não apresentam diferenças histológicas, apenas 

macroscópicas (Junqueira & Carneiro, 1999). Suas características estão elencadas na 

tabela 1, a seguir: 

                           

Tabela 1.  Características do tecido ósseo 

Partes do tecido Compacto Esponjoso 

Espaços Medulares Praticamente inexistentes Muito amplos 

Trabéculas ------------- Várias – aspecto poroso 

Canais Volkmann e Havers -------------- 

Capacidade de 

regeneração 

Sim Sim 

 

 

Portanto, os tecidos compacto e esponjoso apresentam os mesmos tipos de 

células e de substâncias intercelulares.  Divergem entre si apenas na disposição de seus 

elementos e na quantidade de espaços medulares. O tecido ósseo esponjoso apresenta 

espaços medulares mais amplos, formado por várias trabéculas, que dão aspecto poroso 

ao tecido. O tecido ósseo compacto praticamente não apresenta espaços medulares. Este 

tecido é caracterizado pela presença de canalículos - um conjunto de canais que são 

percorridos por nervos e vasos sangüíneos: os canais de Volkmann e os canais de 

Havers. Os canais de Volkmann partem da superfície do osso (interna ou externa) por 

meio de uma trajetória perpendicular em relação ao eixo maior do osso. Esses canais 

comunicam-se com os canais de Havers, que percorrem o osso longitudinalmente e que 

podem encontrar-se por projeções laterais. Ao redor de cada canal de Havers, é possível 

observar várias lamelas concêntricas de substância intercelular e de células ósseas. Cada 

conjunto deste, formado pelo canal central de Havers e por lamelas concêntricas, é 

denominado sistema de Havers ou sistema haversiano. Os canais de Volkmann não 

apresentam lamelas concêntricas. Portanto, enquanto estruturas inervadas e irrigadas, os 

ossos apresentam grande sensibilidade e capacidade de regeneração (Montanari, 2006). 



85 

 

 A distribuição dos ossos compactos e dos ossos esponjosos pelo esqueleto está 

relacionada a aspectos biomecânicos. Nos ossos longos, as epífises são formadas por 

osso esponjoso com uma delgada camada superficial compacta. A diáfise é quase 

totalmente compacta, com uma pequena quantidade de osso esponjoso que delimita o 

canal medular. Os ossos curtos apresentam o centro esponjoso e a periferia compacta. Já 

nos ossos chatos, que constituem a abóbada craniana, existem duas camadas de osso 

compacto, as tábuas interna e externa, separadas por um osso esponjoso denominado 

díploe (Child, 1995; Junqueira & Carneiro, 1999). 

 

 

5.6.1.2. Processos que levam à deterioração do tecido ósseo no registro 

arqueológico 

 

Em uma ciclagem normal de nutrientes, nos solos, por exemplo, a organização 

energética da microflora, que constitui as comunidades microbiológicas, estabelece a 

base da estabilidade do ecossistema. Dentre outros processos, os microrganismos estão 

envolvidos na solubilização e na mineralização do fosfato no solo (Moore et al., 1996; 

Paul & Clark, 1997; Richardson, 2001). 

Em ambientes terrestres, por exemplo, há uma hierarquia de fatores que 

determinam as taxas de decomposição, durante a ciclagem de nutrientes. Neste 

contexto, a atividade microbiana está altamente dependente dos fatores climáticos (e.g. 

umidade e temperatura), das características edáficas (e.g. sedimentologia), e das 

características físicas e químicas da matéria orgânica.  

Uma vez estabelecida a esfera micro-ecossistêmica, existem dois processos 

principais que levam à degradação dos ossos e dos tecidos moles: o químico e o 

enzimático (que inclui a autólise e a decomposição microbiana). Ambos interferem na 

estabilidade do colágeno associado aos ossos e são afetados pela temperatura, pela 

umidade, pelo pH, pelo teor de oxigênio e pela concentração de Ca2+, tanto nos ossos 

quanto no solo. Vale ressaltar que, mesmo quando a decomposição microbiana é 

cessada, o processo de degradação química ainda pode permanecer (White & Hannus, 

1983; Child, 1995).  

Uma vez que os microrganismos foram caracterizados como amplamente 

responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, apenas as condições que excedem 
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sua tolerância fisiológica seriam efetivamente capazes de impulsionar a conservação 

orgânica (e.g. anoxia, rápida sedimentação e estresses osmótico, de toxinas, de 

temperatura e de pH). Contudo, algumas destas condições, tais como a anoxia, irão 

reduzir a razão de decomposição, mas, certamente, não irão cessá-la. A mineralização 

(e.g. por incrustação de carbonato de cálcio nos ossos) é considerada, por alguns 

pesquisadores, a maneira mais eficiente para estagnar a decomposição orgânica 

(Allison, 1988; Butterfield, 1990).   

Portanto, a fossilização, ou a boa conservação do registro arqueofaunístico 

ósseo, requer a intervenção de circunstâncias deposicionais que superem, ou sejam, de 

alguma forma, antagônicas, ao ciclo biogeoquímico natural. 

Diante disso, revestem-se de importância os estudos sobre os mircrorganismos e 

as suas respectivas ações decompositoras sobre a arqueofauna.  Neste contexto, nos 

itens a seguir serão descritas a morfo-estrutura, a ecologia e o metabolismo dos 

principais microrganismos que atuam como decompositores da matéria orgânica; bem 

como os mecanismos que levam à deterioração do tecido ósseo pela microflora do solo. 

 

 

5.6.1.3. Microrganismos decompositores 

 

As bactérias são organismos procariontes, de tamanhos que variam entre 0,3 a 

8,0 µm de diâmetro e 10 a 25 µm de comprimento. Os organismos procariontes são 

caracterizados pela dispersão do material genético na matriz citoplasmática30 e pela 

ausência de organelas com sistemas de membranas (Junqueira & Carneiro, 2005; 

Ribeiro & Soares, 2005).  

As bactérias são unicelulares e podem ser encontradas isoladas ou em colônias. 

As formas bacterianas podem ser alteradas em função das condições ambientais 

(Ribeiro & Soares, 2005).  

Estes procariontes apresentam elevada diversidade, são cosmopolitas e mostram 

uma grande capacidade de colonização de ambientes adversos. As bactérias constituem 

25 a 30% da biomassa microbiana do solo. A concentração destes microrganismos é 

maior na superfície do solo e tende a declinar com a profundidade. Os microrganismos 

que vivem nos horizontes superficiais do solo estão mais efetivamente envolvidos na 

                                                           
30 A matriz inclui todos os componentes que preenchem o espaço entre as organelas e as inclusões 
(Junqueira & Carneiro, 2005). 
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formação do solo, no ciclo biogeoquímico dos nutrientes e na regulação do fluxo da 

água (DeLong & Pace, 2001; Moreira & Siqueira, 2002; Goberna et al., 2005; Santos, 

2006).  

Durante muito tempo, os fungos permaneceram inseridos no reino dos vegetais 

e, somente a partir de 1969, passaram a ser classificados em um reino à parte: o reino 

Fungi. Já foram identificadas mais de 70.000 espécies de fungos, e cerca de 1.700 novas 

espécies são descobertas a cada ano. O número total de espécies, essencialmente 

terrestres, é estimado em 1 milhão e 500 mil (Raven et al., 2001). 

Os fungos apresentam um conjunto de características próprias que permitem sua 

diferenciação dos vegetais: não sintetizam clorofila31, não têm celulose na sua parede 

celular, exceto alguns fungos aquáticos, e não armazenam amido como substância de 

reserva. A presença de substâncias quitinosas na parede da maior parte das espécies 

fúngicas e a sua capacidade de depositar glicogênio os tornam mais semelhantes às 

células animais. 

Os fungos são seres vivos eucariontes, caracterizados pela organização de seu 

material genético em um núcleo diferenciado do hialoplasma por membranas, presença 

de organelas citoplasmáticas e divisão somática mitótica 32 . Suas células podem 

apresentar apenas um núcleo diferenciado, como as leveduras, ou podem ser 

multinucleadas, tais como em fungos filamentosos ou bolores33. Independente de sua 

morfologia, as células fúngicas possuem vida independente e não são capazes de 

constituir tecidos verdadeiros. A parede celular é rica em quitina, além de galactose e 

manana, ou celulose β-glucano (Raven et al., 2001; Junqueira & Carneiro, 2005; 

Nascimento, 2008). 

São seres caracteristicamente heterotróficos e, em sua maioria, aeróbios 

obrigatórios. No entanto, certas leveduras fermentadoras, aeróbias facultativas, se 

desenvolvem em ambientes com pouco oxigênio ou mesmo na ausência deste elemento. 

                                                           
31  Clorofila é o pigmento verde das células vegetais. É um receptor de energia luminosa durante a 
fotossíntese que também pode ser encontrado em algas e bactérias fotossintetizantes (Raven et al., 2001). 
32 A mitose é uma fase do ciclo celular em que uma célula mãe origina duas células filhas com o mesmo 
número de cromossomos (Junqueira & Carneiro, 2005). 
33 Os fungos podem se desenvolver em meios de cultura especiais e constituir as colônias leveduriformes 
e as filamentosas. As colônias leveduriformes são pastosas ou cremosas, formadas por microrganismos 
unicelulares que cumprem as funções vegetativas e reprodutivas. Já as colônias filamentosas podem ser 
algodonosas, aveludadas ou pulverulentas; são constituídas, fundamentalmente, por elementos 
multicelulares em forma de tubo - as hifas. O conjunto de hifas constitui o micélio – que, quanto à função 
– pode ser vegetativo ou reprodutivo (Raven et al., 2001; Ribeiro & Soares, 2005). 



88 

 

Nutrem-se de matéria orgânica em decomposição - fungos saprofíticos - ou matéria viva 

- fungos parasitários ou mutualísticos34. Os fungos obtêm seus alimentos secretando 

enzimas digestivas no substrato onde se desenvolvem35 . Essas enzimas catalisam a 

quebra de moléculas grandes em moléculas suficientemente menores para serem 

absorvidas pelas células fúngicas especializadas. Por essa razão, os fungos crescem 

dentro ou sobre o seu próprio alimento (e.g. ossos, carnes, vegetais, frutas e pães) 

(Raven et al., 2001). 

Os fungos também são cosmopolitas, encontrando-se no solo, na água, nos 

vegetais, em animais, no homem e em detritos, em geral. Além disso, apresentam 

grande capacidade de adaptação à presença de metais pesados no solo. Este mecanismo 

pode ser explicado por mutações genéticas e ajustes fisiológicos dos fungos aos meios 

ricos em metal (Gaad, 2000). 

Em suas variadas posições ecológicas (e.g. saprofíticos e comensais), somados 

às bactérias heterotróficas, os fungos tornam possíveis eventos ecológicos 

imprescindíveis na biosfera, tais como a reciclagem dos elementos químicos nos 

ecossistemas e o processo da formação dos solos e das sucessões ecológicas. Portanto, o 

impacto ecológico dos fungos não pode ser subestimado. Estes microrganismos são tão 

necessários à continuidade da vida quanto os produtores de alimentos (Raven et al., 

2001). 

Os fungos representam entre 70 e 80% da biomassa microbiana do solo e sua 

ocorrência está condicionada a fatores como pH, umidade e quantidade de matéria 

orgânica no meio. Estima-se que, em média, os 20 cm superiores do solo podem conter 

quase 5 toneladas de fungos e bactérias por hectare (Raven et al., 2001; Moreira & 

Siqueira, 2002; Tortora et al., 2004). 

As formas decompositoras liberam dióxido de carbono na atmosfera e retornam 

os compostos nitrogenados e outras substâncias ao solo, onde eles podem ser 

reutilizados – reciclados – pelas plantas e, eventualmente, pelos animais (Raven et al., 

2001; Begon, 2007).  

Ainda que o pH mais favorável ao desenvolvimento dos fungos esteja entre 5, 6 

e 7, a maioria dos fungos tolera amplas variações de pH. Os fungos filamentosos podem 

                                                           
34 O parasitismo e o mutualismo são dois tipos de simbiose. A simbiose é uma associação íntima e 
duradoura entre organismos de espécies diferentes. O parasitismo é uma relação onde uma espécie 
parasita beneficia-se da associação e a espécie hospedeira é prejudicada. A relação mutualística, no 
entanto, é uma associação benéfica para ambos os organismos (Raven et al., 2001). 
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crescer na faixa entre 1,5 e 11, mas as leveduras não toleram pH alcalino. Muitas vezes, 

a pigmentação dos fungos está relacionada com o pH do substrato. Os meios de cultura 

com pH entre 5 e 6, com elevadas concentrações de açúcar, alta pressão osmótica, tais 

como geléias, favorecem o desenvolvimento dos fungos nas porções em contato com o 

ar. 

O crescimento dos fungos é mais lento que o das bactérias e suas culturas 

precisam, em média, de 7 a 15 dias, ou mais de incubação. Com a finalidade de evitar o 

desenvolvimento bacteriano, que pode inibir ou se sobrepor ao do fungo, é necessário 

incorporar aos meios de cultura, antibacterianos de largo espectro, como a gentamicina.  

Os fungos distribuem-se entre as seguintes divisões taxonômicas: 

Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basiomycota e Deuteromycota. Os 

gêneros Mucor, Rhizopus, Aspergillus, Trichoderma, Penicillium, Fusarium, Pythium, 

Verticillium e Alternaria são os fungos mais comumente encontrados no solo (Legaz et 

al., 1995; Moreira & Siqueira, 2002). 

 

 

5.6.1.4. Mecanismos de degradação do tecido ósseo por microrganismos 

decompositores no solo 

 

Em solos bem arejados a decomposição da matéria orgânica tende a ser rápida. 

Todavia, conforme retro citado, a elevada concentração mineral do osso irá, 

inicialmente, inibir a decomposição microbiana do colágeno. Esta decomposição será 

afetada pelo número relativo de constituintes das populações microbianas nos diferentes 

tipos de solos. A composição da microflora do solo é altamente dependente do pH. Por 

outro lado, a atividade metabólica dos microrganismos também irá influenciar na 

variação do pH do solo. Portanto, as condições que afetam a conservação dos ossos no 

registro arqueológico são as mesmas que afetam o crescimento e a sobrevivência dos 

microrganismos no solo (Child, 1995). 

Os microrganismos irão penetrar no osso utilizando os espaços naturais (e.g. 

vasos sanguíneos e lacunas de nervos), liberando suas enzimas e depositando 

aminoácidos. Eles irão crescer e se proliferar usando os tecidos não mineralizados como 

meios de cultura. Neste contexto, os microrganismos também irão excretar seus 
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metabólitos secundários. A natureza dos produtos do metabolismo microbiano 

dependerá do ambiente no qual a decomposição ocorrerá (Child, 1995). 

Conforme os seus metabolismos, os microrganismos podem ser divididos em 

três categorias: aeróbios obrigatórios, anaeróbios facultativos ou anaeróbios 

obrigatórios36.  

A decomposição aeróbia atua de modo efetivo na degradação da matéria 

orgânica. As reações anaeróbias microbianas produzem uma menor energia livre e são, 

portanto, consideradas menos efetivas na destruição da matéria orgânica. Entretanto, os 

dados de experimentos sobre a decomposição aeróbia demonstraram que a maioria das 

carcaças animais será decomposta via padrões anaeróbios, uma vez que o ambiente, 

geralmente, é incapaz de prover a quota total de oxigênio para os micróbios aeróbios 

(Allison, 1988). 

Em ambientes aeróbios, a decomposição completa das proteínas (a dióxido de 

carbono, água, dióxido de nitrogênio e dióxido sulfúrico) ocorre sem uma considerável 

redução no pH. Todavia, as proteínas ósseas permanecem mais protegidas dessa reação 

(Child, 1995). 

A maioria dos fungos e algumas bactérias têm um metabolismo aeróbio 

obrigatório e degradam proteínas complexas por meio de enzimas proteolíticas. A 

rápida proliferação dos aeróbios promoverá condições anaeróbias; isto acontece quando 

a razão do consumo do oxigênio excede a razão da difusão do oxigênio no sistema. 

Quando as condições anaeróbias são estabelecidas, os microrganismos aeróbios 

obrigatórios sofrem um declínio, seguido por uma paralisação em sua proliferação (com 

exceção dos anaeróbios facultativos que se ajustarão aos padrões anaeróbios). Neste 

contexto, os anaeróbios obrigatórios irão iniciar a sua proliferação (Child, 1995; Raven 

et al.2001). 

A decomposição microbiana das proteínas, sob condições anaeróbias, leva, 

inicialmente, a uma diminuição no pH.  Este evento está relacionado à síntese de 

compostos ácidos, tais como os ácidos graxos de baixo peso molecular e os 

aminoácidos que são co-produtos do metabolismo anaeróbio. A presença destes 

produtos irá favorecer a desmineralização da hidroxiapatita e a, conseqüente, exposição 

do colágeno a enzimas colagenolíticas (Child, 1995). 

                                                           
36 As células dos organismos aeróbios obrigatórios necessitam do oxigênio para utilizar moléculas ricas 
em energia.  Já as células dos organismos anaeróbios obrigatórios só conseguem viver na ausência do 
oxigênio e utilizam vias metabólicas, tais como a fermentação, que necessitam de outras moléculas, para 
utilizar a energia contida nos nutrientes (Junqueira & Carneiro, 2005). 
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A fermentação microbiana das proteínas ósseas, pelos padrões anaeróbios, pode 

resultar na perda total da fração orgânica do osso, desde que os produtos da reação 

perpetuem a própria reação. Entretanto, não é provável que ocorra a perda total da 

fração orgânica óssea. Com o declínio dos metabólitos, a razão da decomposição 

anaeróbia diminui e o oxigênio passa, novamente, a ser difundido pelo sistema. 

Eventualmente, a razão da decomposição anaeróbia será suprimida pela razão da 

difusão do oxigênio e o sistema retornará ao seu estado aeróbio – onde a razão da 

degradação aeróbia será determinada pela concentração da matéria orgânica disponível 

(Briggs & Kear, 1993). 

Conforme acima descrito, para que participem do processo de decomposição 

óssea, os microrganismos devem ser capazes de obter energia do colágeno e dos 

minerais. Neste sentido, para que as enzimas microbianas tenham acesso ao colágeno, 

os microrganismos também devem estar aptos a desmineralizar o osso, ou devem 

crescer em um ambiente onde ocorra esta desmineralização (e.g. solos de baixo ph) 

(Child, 1995). 

As enzimas são proteínas que aumentam a velocidade da reação. Este processo é 

denominado de catalização. As enzimas que clivam proteínas são as proteases (ou 

enzimas proteolíticas). As enzimas que participam especificamente da hidrólise do 

colágeno são as colagenases. Uma vez que o colágeno encontre-se desmineralizado, as 

colagenases hidrolisam as suas múltiplas regiões de tripla hélice em uma série de 

peptídeos menores (Leningher et al., 1993; Child, 1995). 

As proteases são uma outra classe de enzimas não específicas para o colágeno. 

Todavia, as proteases são capazes de clivar os peptídeos (produtos do colágeno) em 

porções únicas de aminoácidos (Child, 1995). 

Além disso, no momento em que um organismo morre, suas células liberam uma 

série de enzimas dos lisossomas37. Durante o processo de decomposição da matéria 

orgânica, estas enzimas têm função autolítica (auto-destruição) sobre os componentes 

da célula38. Enquanto a autólise degenera os tecidos moles, ela facilita o acesso dos 

microrganismos à matriz extracelular de proteínas do osso (Child, 1995). 

                                                           
37 Os lisossomas são corpúsculos esféricos, contidos dentro das células eucariontes. São depósitos de 
enzimas digestivas, com atividade máxima em pH ácido (Junqueira & Carneiro, 2005). 
38 No caso dos ossos, a autólise promove a destruição, por exemplo, dos osteócitos e da medula (Child, 
2005). 
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 Em ambientes abertos, a superfície do solo está sujeita a uma ampla flutuação na 

temperatura e nas taxas de evaporação. Adicionalmente às modificações ocasionadas 

por microrganismos, é provável que o estresse físico, causado por variações abruptas de 

calor e umidade, sobre os ossos contribua para um intemperismo abiótico 

(Behrensmeyer, 1978). 

 Uma vez que a hidrólise das ligações peptídicas ocorre tanto nos ambientes 

ácidos quanto nos básicos, fungos e bactérias também se estabelecem nos solos sob 

variados valores de pH (3-6-9-0) (Child, 1993, 1995).  

Os solos ácidos, geralmente, promovem a decomposição óssea, enquanto os 

solos alcalinos tendem a tamponar os ácidos microbianos e inibir a dissolução da parte 

mineral dos ossos (Child,1993,1995).  

A carcaça animal também é capaz de alcalinizar o solo. Neste contexto, Berner 

(1968) demonstrou, por meio de experimentos, que os íons NH4
+ e HCO3

-, liberados 

pela decomposição das proteínas animais, podem afetar as condições de pH local e 

promover um ambiente alcalino redutivo. 

 Em alguns casos, os ossos tendem a ser mais intemperizados em horizontes 

mais profundos dos solos. Este processo ocorre, freqüentemente, em solos alcalinos, 

onde os sais (Na2CO3, NaCl) são cristalizados na superfície óssea. Ao mesmo tempo 

que cristalização torna os ossos quebradiços, ela funciona como um tampão contra o 

ataque dos microrganismos (Behrensmeyer, 1978). 

  

 

5.7. A Zooarqueologia e a História 

 

Dentre os naturalistas que estudaram a fauna brasileira no período colonial, 

destacam-se os seguintes nomes: Fernão Cardim (1540-1625); Guilherme Piso (1611-

1678) e George Macgrave (1610-1644), integrantes da comitiva de naturalistas de João 

Maurício de Nassau-Siegen (1604-1679); Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815); 

Karl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868) e Johann Baptist von Spix (1781-1826), 

pertencentes à expedição da grã-duquesa austríaca Leopoldina (Camargo, 2002; Silva, 

2003). 

 As expedições científicas percorreram os Estados brasileiros das regiões Norte, 

Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Nas crônicas e documentos destes naturalistas são 

relatados aspectos peculiares da fauna brasileira, tais como a descrição de novos taxa, o 
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comportamento e a biologia das serpentes, aspectos da dieta de aves e mamíferos e o 

uso da fauna pelas populações humanas nativas. 

Os documentos históricos podem auxiliar na investigação de alguns temas 

relacionados à história da relação homem/fauna. Muitos destes compêndios reúnem 

desenhos, esboços e explicações detalhadas sobre as faunas das diferentes regiões 

brasileiras, incluindo características taxonômicas de vertebrados e invertebrados.  

Os manuscritos elaborados pelos naturalistas compõem um material que pode 

servir como subsídio para estudos comparativos em Zooarqueologia Histórica e 

trabalhos inerentes à história da fragmentação e à perda de habitat pelo advento da 

agricultura e pela inserção de animais exóticos em ambientes naturais (e.g. Steadman, 

1995). Além disso, aliada a outros recursos metodológicos, a riqueza de informações, 

inerentes à Anatomia e à Biogeografia da fauna relatadas nos documentos históricos 

podem servir como subsídios para a identificação anátomo-taxonômica da arqueofauna 

resgatada em sítios arqueológicos brasileiros. 

 

 

5.8. A Zooarqueologia no Brasil 

 

A partir de uma visão panorâmica da Zooarqueologia Brasileira, pode-se 

observar uma transformação nas técnicas de análise e interpretação dos dados. Na 

década de 1970 foram realizados estudos de identificação taxonômica, descrição de 

técnicas de confecção de adornos e artefatos ósseos e o reconhecimento de dados 

etnográficos no contexto zoocultural (Kneip, 1977).  

     Na década de 1980, estudos sobre o deslocamento humano e a Tafonomia 

forneceram dados sobre sazonalidade; seguidos de levantamentos da composição da 

dieta pré-histórica e de estudos quantitativos e qualitativos da arqueofauna.  No mesmo 

período, foi realizada uma abordagem teórico-metodológica da Zooarqueologia 

brasileira, enfantizando-se os seguintes tópicos: tamanho e representatividade da 

amostra; identificação zoológica e diversidade taxonômica; quantificação; determinação 

de sexo e idade; estimativas de tamanho e biomassa; bem como a praxis dessa 

subdisciplina no contexto arqueológico brasileiro (Cunha & Guimarães, 1982; Luft, 

1989; Lima, 1989). 

     A partir de 1990, análises mais acuradas dos vestígios orgânicos forneceram 

subsídios para reconstrução dos hábitos dos caçadores e do comportamento da caça 
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(restos faunísticos foram relacionados aos processos de ocupação dos sítios). Além 

disso, houve um impulso nas pesquisas experimentais (Schimitz et al., 1990; Queiroz, 

1995; Rosa, 1996, 1997; Jacobus, 1997).  

Ainda na década de 1990, os sambaquis foram estudados, de maneira mais 

detalhada, sob uma perspectiva zooarqueológica (Figuti, 1993; Figuti & Klokler, 1996).  

     No ano 2000, os processos tafonômicos e diagenéticos foram aplicados à análise 

da fauna resgatada nos sítios arqueológicos do Nordeste do Brasil (Queiroz, 2002).  

Posteriormente, em 2002, Kipnis apresentou os resultados de um estudo 

ecológico-evolutivo das estratégias de subsistência das sociedades da porção leste do 

Brasil Central durante o Pleistoceno Terminal e o Holoceno Médio/Inferior, através do 

qual descreveu as condições e a natureza dos vestígios arqueofaunísticos dos sítios 

arqueológicos de Peruaçu e de Santana do Riacho. 

     Diante do exposto, a fauna arqueológica também tem se mostrado relevante na 

explicitação das atividades culturais que o homem pré-histórico desenvolveu nos sítios 

arqueológicos do Centro-Oeste do Brasil, visto que proporciona a reconstrução de um 

quadro mais completo do modo de vida, do ambiente pretérito e de regiões adjacentes. 

Neste contexto, vestígios faunísticos resgatados em sítios arqueológicos de Mato Grosso 

do Sul revelaram a existência pretérita de grupos caçadores-coletores e caçadores-

coletores-pescadores generalistas nesse Estado (e.g. Martins, 2002, 2003; Sales et al., 

2003, Pacheco et al., 2005, 2008), conforme será discutido nos itens a seguir. 
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Capítulo 6. Panorama das pesquisas realizadas no sítio arqueológico Maracaju 1, 

Maracaju, MS  

 

6.1. Caracterização ambiental da área do entorno do sítio arqueológico Maracaju 1 

 

 A borda sudoeste do Planalto Central Brasileiro manifesta-se, em Mato Grosso 

do Sul, por meio de um relevo cuestiforme denominado serra de Maracaju. Essa região 

está incluída na borda ocidental da Bacia Sedimentar do Paraná (figura 4), esculpida em 

litologias basálticas da Formação Serra Geral (SEPLAN, 1989). 

 Os mais expressivos pontos topográficos do Estado (entre 550 e 650 m) 

encontram-se distribuídos por toda a extensão centro-sul da serra de Maracaju, 

caracterizando-a como divisor de águas, regional, das bacias do Alto Paraná e do Médio 

Paraguai. Os paredões e relevos residuais da vizinhança do sítio Maracaju 1 são 

denominados serra da Restinga (Martins, 2003).  

 A drenagem fluvial, nas proximidades do sítio Maracaju 1, é perene e composta 

pela cabeceira do córrego Barreiro, afluente direito do rio Santa Maria (o qual tem 

várias nascentes nas furnas da serra da Restinga). Duas minas d’água brotam 

permanentemente a poucos metros do abrigo, formando, logo a seguir, um pequeno 

córrego, que, ao sair do interior da furna, abastece o córrego Barreiro pela sua margem 

direita (Martins, 2003). 

 Ao sul da área do sítio Maracaju 1, configura-se a Formação Ponta Porã, de 

origem pleistocênica, caracterizada por possuir fácies basálticas formada por 

intercalações argilo-siltosas, recobertas por um pavimento rudáceo. 

 A planície sedimentar argilosa desse vale pode ter sido uma fonte de matéria-

prima para a indústria ceramista de índios que habitaram a região no passado. No leito 

do córrego seriam exploradas também as cascalheiras que aí existem compostas de 

pequenos seixos de quartzo, predominantemente, componentes observados na matéria-

prima utilizada na economia da indústria lítica arqueológica das populações que 

habitaram o sítio Maracaju 1 (Martins, 2003). 

 O clima, nessa região, é caracterizado como sendo Mesoxeroquimênico 

modificado (tropical brando de transição). As temperaturas médias do mês mais frio, 

entre julho e agosto, atingem entre 20 e 15 graus. O inverno caracteriza-se por ser um 

período de prolongadas estiagens que podem atingir mais de sessenta dias, sendo na 

maior parte do tempo quente e seco. O verão é muito chuvoso, com temperaturas 
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elevadas (podendo superar os trinta graus). Os meses de janeiro e fevereiro são os mais 

úmidos (SEPLAN, 1989). 
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 Os dados sobre fauna (figura 5) e flora do entorno do sítio em tela foram 

coletados durante o mês de dezembro de 2006 por uma equipe composta de biólogos e 

ecólogos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)39 e da Universidade 

de São Paulo (USP)40.  

 

 

 

 

O levantamento faunístico realizado no entorno do sítio arqueológico Maracaju 

1 resultou nos dados ilustrados nas tabelas 2 e 3. A fauna coletada é caracterizada por 

animais nativos dos biomas de Cerrado e Pantanal. Este levantamento serviu como 

subsídio para a identificação da arqueofauna coletada no sítio supracitado. 

 Os taxa coletados e identificados durante o levantamento florístico 41  estão 

elencados abaixo: 

 

                                                           
39 Camila Aoki (bióloga/mestre em Ecologia), Liliana Piatti (bióloga/mestranda em Ecologia) e Lúcia 
Monteiro (bióloga). 
40 Elbio Leiguez Junior (biólogo/mestrando em Biotecnologia) e Mírian Liza Alves Forancelli Pacheco 
(bióloga, mestranda em Arqueologia) 
41 os espécimes referentes à coleta florística foram depositadas no Laboratório de Botânica da UFMS e 
durante o processo de análise pela ecóloga Camila Aoki. 

c 

g 

c 

Figura 5. Técnicas de levantamento faunístico: (a), (b) e (c) registro de pegadas, (d) e (e) observação 
direta de animais; (f) observação de outros vestígios; e (g) captura por redes de neblina. 

a b c 

d 

e f 

g 

Fotos: Mirian Liza Alves Forancelli Pacheco 



98 

 

Myracroduon urundeuva (aroeira), Xylopia aromatica (pimenta de macaco), Annona cf. 

crassiflora (Ariticum), Duguetia furfuracea, Acrocomia aculeata, Caryocar brasiliene 

(pequi), Cecropia cf. pachystachya (embaúba), Erythroxylum cf. anguifugum 

(pimenteirinha), Croton sp., Dimorphandra mollis (faveira), Hymenaea cf. stigonocarpa 

(jatobá), Anadenanthera cf. faucata, Byrsonima intermédia, Byrsonima spp., Peixotoa 

cordistipula, Brosimum gaudichaudii (mama cadela), cf. Campomanesia 

cambessedeana (guavira), Alibertia, Aegiphila lhotzkiana, Bauhinia ungulata, Bauhinia 

curvula, Bauhinia holophyla, Stirax cf. camporum, Qualea grandiflora, Qualea 

parviflora, Mimosa polycarpha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Resultado do levantamento da herpetofauna do entorno  

do sítio arqueológico Maracaju 1 

Ordem Anura Família Bufonidae: Chaunus schneideri  

Família Hylidae: Dendropsophus nanus, Dendropsophus 

minutus, Hypsiboas raniceps, Scinax cf fuscomarginatus, 

Phyllomedusa azzurea 

Família Leptodactylidae: Leptodactylus chaquensis, 

Leptodactylus fuscus  

Ordem Crocodylia Família Alligatoridae: Caiman yacare 

 

Ordem Squamata Família Teiidae: Ameiva ameiva, Tupinambis merianae 

Família Viperidae: Crotalus durissus 
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Tabela 3. Resultado do levantamento da ornitofauna e da mastofauna 

do entorno do sítio arqueológico Maracaju 1 

Aves arara canindé, periquito de asa amarela, 

garça vaqueira, risadinha, carcará, urubu 

de cabeça vermelha, picapau do campo,  

rolinha picuí, rolinha roxa, urubu preto,  

tico-tico rei vermelho, seriema, anu 

preto, gralha picaça, gralha cinza, joão 

de barro, ariramba de cauda ruiva, 

pássaro preto, anu branco, acauã, gavião 

caboclo, gavião sauveiro, cafezinho, 

policia inglesa, juriti gemedeira, juriti 

pupu, suiriri cavaleiro, sabiá do campo, 

chopim gauderio, maria cavaleira, 

codorna amarela, andorinha do campo, 

beija flor de rabo branco, alma de gato, 

bem-te-vi, tucano, ema, fogo apagou, 

canário da terra, coruja buraqueira, 

maria faceira, curicaca amarela, sanhaço 

cinza, maçarico solitário, sabiá poca, 

suiriri, tesourinha, quero-quero, tziu, 

pombinha das almas. 

Mamíferos tamanduá mirim, tamanduá bandeira, 

lobinho, lobo guará, mão-pelada, onça 

parda, onça pintada, jaguatirica, anta, 

tatu peba, tatu galinha, veado mateiro, 

cervo do pantanal, macaco prego, 

capivara, paca, cutia, porco monteiro, 

cateto, morcego. 

 

 

Com base no levantamento florístico realizado durante este projeto, foi possível 

afirmar que a vegetação local, excluídas a agricultura e a pastagem, é formada por um 

complexo denso e variado de espécies típicas de Cerrado e de Cerradão (figura 6). 
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Predomina uma cobertura arbórea de médio e pequeno porte, de caráter sub-xerófilo, A 

compilação desses dados servirá como subsídio tanto para estudos de Biologia da 

Conservação quanto para trabalhos de Arqueobotânica dos vestígios de carvão e frutos 

resgatados no sítio Maracaju 1. 

 



1
0

1
 

 

 

  

Figura  6.  Mapa da cobertura vegetal atual no Planalto Basáltico. Adaptado de Martins  (2003) 
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6.2. Campanhas arqueológicas 

 

 O sítio arqueológico Maracaju 1 (21º46’27,5’’S e 55º23’22,7’’W), um abrigo 

sob rocha, foi descoberto, em 1987, na fazenda Acampamento, região do distrito de 

Vista Alegre, município de Maracaju, MS. Na ocasião, as primeiras evidências que 

caracterizavam o local como um sítio arqueológico eram os petróglifos e a estrutura 

arquitetônica do abrigo: local favorável à instalação de grupos humanos culturalmente 

nativos.  

A análise da distribuição quantitativa dos petróglifos deste abrigo mostra uma 

preferência notória pela utilização dos “tridáctilos” (figura 7). As inscrições rupestres 

registradas sugerem que a área da serra de Maracaju pode ser enquadrada na porção 

meridional da tradição Geométrica. 

 

 
Figura 7. Petróglifos retratados no sítio abrigo Maracaju 1 

 

Durante os procedimentos de pesquisa, em 1987, uma prospecção preliminar foi 

realizada na superfície interna, próxima à parede do fundo do abrigo, onde estavam 

concentradas as inscrições rupestres. A superfície da camada atual foi escavada em uma 

profundidade de cinco centímetros, definindo o local como “setor 1”(quadrículas 7D e 

8D). O sedimento retirado foi peneirado, resultando em uma expressiva quantidade de 

material arqueológico. Dentre outros, os vestígios orgânicos eram compostos por 

dezenas de pequenos fragmentos de ossos. 

Posteriormente, a área interna total do abrigo foi quadriculada em metros 

quadrados, produzindo um total de cento e quarenta e sete quadrículas. Em seguida, 

realizou-se o levantamento plani-altimétrico da superfície (figura 8). Após os trabalhos 

de prospecção, o emprego de técnicas e métodos de “escavação de superfícies amplas” e 

“decapagem de camadas de trincheira” foram as metodologias adotadas durante as 

Foto: Gilson Rodolfo Martins 
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etapas seguintes da pesquisa arqueológica no abrigo. Foram definidos cinco setores. A 

abertura de uma trincheira foi iniciada entre as quadrículas 19J e 24J (setor III) e entre 

as quadrículas 7D e 8D (setor I) (Martins, 2003). 

 Uma fogueira arqueológica foi localizada entre as quadrículas 20J e 21J, em 

uma profundidade, aproximada, entre quinze e vinte centímetros da superfície atual, 

tendo quase um metro de diâmetro. No entorno dessa fogueira, nas quadrículas 

escavadas, foi encontrado abundante material lítico, muitos fragmentos de ossos de 

pequenos animais (figura 9) e cacos de cerâmica, que evidenciaram intensa atividade 

humana ao redor do fogo (Martins, 2003). A datação de uma amostra de carvão 

recolhida nessa fogueira foi realizada no “Centre Des Faibles Radioactives/ Laboratoire 

Mixte C.N.R.S.” (França), fornecendo como resultado uma datação de 610 ± 50 B.P. 

       Até o presente momento, as escavações no sítio Maracaju 1 resultaram em mais 

de seis mil peças líticas lascadas (núcleos, percurtores, lascas, fragmentos, estilhas, 

resíduos e artefatos de diferentes naturezas litológicas, matéria-prima e cor). 

       A análise e a interpretação dos dados, até agora coletados, tornou perceptível a 

existência de, pelo menos, dois grandes períodos culturais distintos: um, pré-cerâmico, 

antecessor à formação das áreas culturais indígenas conhecidas desde o início do 

período colonial; e, outro, caracterizados pelo advento de grupos ceramistas portadores 

dos padrões da subtradição Guarani (Martins, 2003). 

       No âmbito do desenvolvimento do projeto intitulado “Zooarqueologia do sítio 

arqueológico Maracaju 1: levantamento, análise e interpretação dos vestígios 

faunísticos” fez-se necessária a retomada das pesquisas no sítio arqueológico Maracaju 

1. Neste contexto, em fevereiro de 2007, teve prosseguimento a coleta de dados 

materiais sobre o comportamento e os processos culturais de grupos de caçadores-

coletores e etnias ceramistas que ocuparam este sítio. 

 Nesta etapa foi adotada a mesma metodologia de escavação utilizada 

anteriormente. Uma nova trincheira foi aberta entre as quadrículas 19 e 20 H e 19I e 22I 

(setor III) (figuras 9 e 10). A quadrícula 19J continuou a ser escavada, para efeito de 

sondagem, por mais de 50 cm. Estas intervenções resgataram intenso número de 

vestígios líticos, especialmente nas camadas com mais de 35 cm de profundidade.

 Duas trincheiras também foram escavadas no setor I (figura 11), entre as 

quadrículas 7D e 13D e 7E e 13E. Neste contexto, foram evidenciadas cinco fogueiras 

(figuras 12 e 13) e resgatados, em maior abundância com relação ao setor III, vestígios 

orgânicos e fragmentos de cerâmica. Durante as atividades no local, também foram 



 

coletados fragmentos de carvão, já enviados para datação. As peças líticas perfizeram o 

maior número de vestígios arqueológicos do escopo

Figura 8. Sítio arqueológico 

coletados fragmentos de carvão, já enviados para datação. As peças líticas perfizeram o 

maior número de vestígios arqueológicos do escopo da escavação. 

Sítio arqueológico Maracaju 1 - levantamento planialtimétrico
Adaptado de Martins (2003) 
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coletados fragmentos de carvão, já enviados para datação. As peças líticas perfizeram o 

 
evantamento planialtimétrico.  
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 Figura 9. Sítio arqueológico Maracaju 1 – plano de escavação geral e 
distribuição da arqueofauna 
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Figura 11. Sítio arqueológico Maracaju 1 – visão da entrada do abrigo pelo setor I 

 

Figura 10. Sítio arqueológico Maracaju 1 – plano de escavação do setor III (2007) 

Foto: Mirian Liza Alves Forancelli Pacheco 
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Figura 12. Sítio arqueológico Maracaju 1: evidenciação das manchas de fogueira e dos vestígios 
arqueofaunísticos, no setor I 

mancha de fogueira  
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Figura 13. Sítio arqueológico Maracaju 1 – frutos carbonizados evidenciados  
em uma das manchas de fogueira do setor I. 

 

 

6.3. Datações e estratigrafia 

 

 Durante as pesquisas do doutorado de Gilson Rodolfo Martins, entre as décadas 

de 1980 e 1990, o pesquisador optou por um dos perfis estratigráficos da quadrícula 19J 

para análises estratigráficas, visto que esta quadrícula atingiu a maior profundidade 

durante as escavações (figura 14). 

 

Foto: Gilson Rodolfo Martins 



 

Figura 14. Sítio arqueológico Maracaju 1: perfil 1. Sítio arqueológico Maracaju 1: perfil 1. Adaptado de Martins (2003)
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Adaptado de Martins (2003) 
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  As profundidades de cada camada estão representadas na tabela 4: 

 

 

 

 

 Diante da análise da estratigrafia foram identificados dois grandes momentos 

arqueológicos em Maracaju 1: 

• O superior, que reúne as camadas de I a IV e atinge cerca de 28 cm de 

profundidade. Este momento é marcado pela presença de materiais líticos, 

cerâmicos e orgânicos compatíveis com uma seqüência de ocupações indígenas. 

As datações para o estrato a 5 cm de profundidade forneceram os seguintes 

resultados: 1162 ± 80 anos A.D. (para um fragmento de cerâmica policrômica 

resgatada no setor 1) e 1285/1409 A.D. (obtida com uma amostra de carvão 

proveniente da fogueira da quadrícula 20J). 

• O inferior, provavelmente pré-cerâmico, que reúne as camadas de V a VIII, com 

profundidade média de sessenta centímetros. Nestes extratos há uma expressiva 

quantidade de material lítico associado a poucos fragmentos de cerâmica e 

vestígios faunísticos. Neste contexto, em 2007, foram resgatados fragmentos de 

carvão enviados para datação. 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Maracaju 1: profundidade das 

camadas na quadrícula 19J 

Camada I 0 a 5 cm 

Camada II 6 a 12 cm 

Camada III 13 a 19 cm 

Camada IV 20 a 28 cm 

Camada V 29 a 37 cm 

Camada VI 38 a 48 cm 

Camada VII 49 a 60 cm 

Camada VIII 61 a 85 cm 
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Capítulo 7. Panorama das pesquisas realizadas no sítio arqueológico Santa Elina, 

Jangada, MT 

 

7.1. Caracterização ambiental da área do entorno do sítio arqueológico Santa Elina 

 

 A Serra das Araras, resultante de um dobramento vertical do pré-cambriano, 

caracterizada por camadas de calcário e arenito da formação Raizama, atravessa o Mato 

Grosso, ao norte de Cuiabá, em seu eixo SO/NE. O abrigo de Santa Elina (15°27’175” 

S, 56°46’915”W) (figura 15) está aberto ao primeiro vale no interior da serra, nos 

calcários dolomíticos a uma dezena de metros acima do talergue ligeiramente inclinado 

do vale (Vilhena-Vialou & Vialou, 1989; Vilhena-Vialou, 2005). 

 A drenagem das águas torrenciais da serra orienta-se, a leste, em direção ao rio 

Cuiabá e desce, ao sul, anuncia a grande depressão do planalto continental. 

 No entorno do abrigo há uma vasta área de pastos e alguns brejos associados a 

lagoas perenes ao pé da serra. Um campo com coqueiros de babaçu cobre as áreas 

planas mais próximas ao sítio (figura 16). O Cerradão é a vegetação característica dos 

morros, menos impactada pelo homem (Figuti, 2005). 

A fauna que compõe a Zoologia de Santa Elina está listada na tabela 5: 

 

Fonte: Vilhena-Vialou & Vialou (1989); Figuti (2005) 
 

Tabela 5. fauna avistada no entorno do abrigo de Santa Elina 

Aves Ema, seriema, inhambus, arara-vermelha, 

arara-azul, papagaios, periquitos, corujas, 

tucanos 

Mamíferos Veado-mateiro, tatu-peba, tatu-bola, anta, 

queixada, cutia, paca, mocó, rato-do-mato, 

esquilo, tapiti, gambá, cuíca, coati, 

guaxinim, onça, jaguatirica, gato-do-mato, 

irara 

Lacertílios Teiú, calango 

Peixes Traíra, lambari, bagre 

Moluscos Aruá, aruá-do-brejo, Diplodon sp. 



 

Figura 15. Localização do sítio arqueológico Santa Elina. Adaptado de Vilhena

 

  

 

 

 

 

 

Localização do sítio arqueológico Santa Elina. Adaptado de Vilhena-Vialou 
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Vialou (2005b) 



 

1
1

3
  

Figura 16.  Planta esquemática  da área do entorno do abrigo de Santa Elina. Adaptado de Vilhena –Vialou  (2005b) 
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7.2. Campanhas arqueológicas 

 

 O abrigo rupestre de Santa Elina, situado em Jangada, MT foi descoberto e 

pesquisado por diversos prospectores franceses e brasileiros a partir de 1983. Este 

projeto de pesquisas arqueológicas e ambientais é fruto de um termo de cooperação 

técnico-científica entre o Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) de Paris, e o 

MAE/USP (Vialou et al., 1993). 

 As campanhas arqueológicas em Santa Elina foram caracterizadas por 

escavações sistemáticas de três a cinco semanas por ano, durante dezessete expedições. 

O espaço interno do abrigo corresponde a 60 metros de comprimento por 4 metros de 

largura (figura 17).  

 

 

Figura 17. Corte estratigráfico de Santa Elina, apresentando todos os níveis de ocupações humanas.  
Foto A. e D. Vialou. Adaptado de Vilhena-Vialou (2005a)  

 

 

 A área das escavações – 90m2 – localiza-se, essencialmente, na parte central do 

abrigo, entre os metros 17 e 40 do quadriculado geral. Neste contexto, foram atribuídos 

números de 1 a 60 para o eixo leste-oeste, longitudinal à parede do abrigo; e letras Z e A 

a F para o eixo sul-norte, transversal às paredes e contido entre elas. 

 As escavações, feitas por decapagens, seguiram os níveis naturais dos depósitos 

dos sedimentos e acompanham os diferentes e sucessivos períodos de ocupação pré-



 

histórica. Neste contexto, existem áreas mais profundas 

mais recentes, entre os metros 3

2005b). 

Figura 18. Santa Elina: plano de escavação

 

 

7.3. Cronoestratigrafia42 

 

Os níveis arqueológicos do Holoceno, identificados, durante as escavações, 

pelas características dos depósitos, tipos de sedimentos e pelos vestígios de numerosas 

ocupações humanas, tiveram a definição de suas épocas pelo método de datação por 

radiocarbono 14C. Neste contexto, sete datas, 

19.800 anos B.P., não se integraram ao quadro fornecido (anexo

a perturbações locais. 

 Trinta e cinco datações foram realizadas por meio de carvões provenientes

grandes estruturas de combustão

de períodos de ocupação em centenas e em milhares de anos, pela idade calibrada.
                                                          
42

 Descrições adaptadas de Vilhena

histórica. Neste contexto, existem áreas mais profundas - metros 19 a 29, setor leste

mais recentes, entre os metros 30 e 40 do setor oeste (figura 18) (Vilhena

Santa Elina: plano de escavação. Adaptado de Vilhena-Vialou (2005

 

Os níveis arqueológicos do Holoceno, identificados, durante as escavações, 

pelas características dos depósitos, tipos de sedimentos e pelos vestígios de numerosas 

ocupações humanas, tiveram a definição de suas épocas pelo método de datação por 

C. Neste contexto, sete datas, ±2710, 3600, 3830, 4410, 4880, 6750 e 

19.800 anos B.P., não se integraram ao quadro fornecido (anexo 2) porque estão ligadas 

Trinta e cinco datações foram realizadas por meio de carvões provenientes

grandes estruturas de combustão (vide figura 18). As idades obtidas marcam os limites 

de períodos de ocupação em centenas e em milhares de anos, pela idade calibrada.
                   

Vilhena-Vialou (2005a) 
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metros 19 a 29, setor leste- e 

) (Vilhena-Vialou, 

 

Vialou (2005b) 

Os níveis arqueológicos do Holoceno, identificados, durante as escavações, 

pelas características dos depósitos, tipos de sedimentos e pelos vestígios de numerosas 

ocupações humanas, tiveram a definição de suas épocas pelo método de datação por 

2710, 3600, 3830, 4410, 4880, 6750 e 

) porque estão ligadas 

Trinta e cinco datações foram realizadas por meio de carvões provenientes de 

. As idades obtidas marcam os limites 

de períodos de ocupação em centenas e em milhares de anos, pela idade calibrada. 
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 Diante disso, foram estabelecidas grandes categorias de ocupações, com 

datações similares, pela calibração. Estas categorias constituíram três conjuntos com 

características estratigráficas específicas, abaixo descritas: 

 

Conjunto1 – unidade estratigráfica de sedimento fino, pulverulento, rica em carvões e 

solos antrópicos 

 

• Subatual: as duas mais recentes idades indicaram que o abrigo foi freqüentado, 

por grupos humanos, nesses últimos 4 séculos.  

• Ao redor de 2 mil anos, encontram-se as datas mais recentes para as estruturas 

de combustão (±1770, 1830, 2310 anos B.P.)  

• Entre 2 e 3 mil anos, as datas de ±2350, 2600, 2690 e 2970 anos B.P. 

representaram idades de estruturas localizadas entre as quadras 19E a 30D e 

corresponderam a um novo nível de ocupação.  

• 3 mil anos: a idade de ±2990 anos B.P.  foi proveniente de uma fogueira em 

28B, a 40 cm da superfície. Para este período também há uma datação de ±3520 

anos B.P.  

• 4 mil anos; corresponde à data de ±3970 anos B.P. para um denso refugo de 

combustão, situado em 29B, a 65 cm de profundidade, e em uma camada de 

sedimentação marrom indicativa de um clima úmido. 

• 5 mil anos: duas datas, ±5080 e 5110 anos B.P., de uma mesma estrutura de 

combustão, associada à arqueofauna, em 25C, tomadas de sua porção superior, a 

67 cm, e inferior, a 80 cm da superfície. 

• 6 mil anos: sete datações (±5690, 5860, 5890, 5920, 5980, 6040, 6060 anos 

B.P.) mostraram com que intensidade este nível, designado por “nível de cinzas 

e de blocos impregnados de pigmento vermelho”, ficou marcado por uma 

coerência e constância arqueológica e por uma nivelação do solo, entre 20D e 

28B, com profundidades que variaram de 70 a 100 cm, a partir da superfície 

atual. 

 

Conjunto II – unidade estratigráfica arenosa      
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• 7 mil anos: quatro datas (±6410, 6750, 7010, 7050 anos B.P.), nas 

profundidades entre z=186 e z=226, situam um outro período pela 

composição do sedimento e do solo e que se separa, pela composição destes, 

brutalmente da fase de ocupação dos 6 mil anos posterior. 

• 8 mil anos: definido por uma única data, ±7940 B.P., em 20A. 

• Entre 9 e 10 mil anos: seis datas (±9320, 9340, 9460, 9580, 9635, 9705 anos 

B.P.). 

 

Conjunto III – unidade estratigráfica arenosa com blocos lustrados 

 

• Foi definido por duas datações: 22000 e 25000 anos B.P. 

 

 

7.4. Panorama de ocupação em Santa Elina  

 

 De acordo com Vilhena-Vialou (2005ª), os conjuntos estratigráficos, acima 

descritos e evidenciados na figura 19, e as datações ilustradas na tabela 6, revelaram 

diferentes panoramas de ocupação para o abrigo de Santa Elina, conforme delineado nos 

parágrafos a seguir. 

As idades para a ocupação mais antiga convergem ao período de 25000 anos 

B.P. Este período é caracterizado pela evidenciação do Glossotherium sp., e pela 

abundância de peças líticas lascadas e retocadas, em calcário fino exógeno ao abrigo e 

em silícia. 

Novas ocupações, situadas a 2m da superfície atual, estão separadas das 

primeiras por um metro de sedimento arenoso. Estes eventos ocorreram a cerca de 

10000 anos B.P. Foram encontrados novos vestígios de Glossotherium sp. e uma 

indústria lítica abundante com lascamentos in loco, em calcário, silex e arenito. Foram 

evidenciados blocos calcários marcados de pigmentos vermelhos. Nessa intersecção 

Pleistoceno/Holoceno, os vestígios remanescentes são um pouco mais diversificados 

que os encontrados a vinte cinco mil anos. Há fogueiras constituídas de concentrações 

de carvões e arranjo de pedras, associadas a frutos carbonizados e conchas de 

Megalobulimidae. 



 

As ocupações datadas em 8000 anos B.P. foram caracterizadas pela utilização de 

instrumentos líticos bem elabora

nenhum indício de confecção 

Já o período relativo a 6000 anos B.P. encontra

pulverulento. Quatrocentos blocos de calcário manchados por pigmento vermelho 

apresentam-se dispostos no solo formando um chão pavimentado, como organização 

espacial. Quanto aos restos faunísticos, foram encontrados ossos de 

mamíferos, taiassuídeos, cervídeos e bagres, em conexão. Permanece constante a 

presença de conchas de gastrópodes terrestres assoaciada

Foram evidenciadas ocupações ininterruptas entre 5600 e 1800 anos B.P., em 

sedimento extremamente pulverulento, caracterizadas por grandes estruturas de 

combustão, pela conservação de artefatos em vegetais e

encontradas em posição original nos solos arqueológicos. Neste contexto, 

permaneceram constantes os vestígios 

arqueoconquiliológicos. 

 

Figura 19. Santa Elina: corte estratigráfico 2

As ocupações datadas em 8000 anos B.P. foram caracterizadas pela utilização de 

instrumentos líticos bem elaborados, plainas, raspadores, peças robustas em geral e sem 

nenhum indício de confecção in loco.  

Já o período relativo a 6000 anos B.P. encontra-se num depósito de sedimento 

pulverulento. Quatrocentos blocos de calcário manchados por pigmento vermelho 

se dispostos no solo formando um chão pavimentado, como organização 

espacial. Quanto aos restos faunísticos, foram encontrados ossos de 

taiassuídeos, cervídeos e bagres, em conexão. Permanece constante a 

gastrópodes terrestres assoaciadas às fogueiras. 

Foram evidenciadas ocupações ininterruptas entre 5600 e 1800 anos B.P., em 

sedimento extremamente pulverulento, caracterizadas por grandes estruturas de 

combustão, pela conservação de artefatos em vegetais e pelas 87 estacas de madeira 

encontradas em posição original nos solos arqueológicos. Neste contexto, 

m constantes os vestígios arqueofaunísticos dos vertebrados, bem como 

corte estratigráfico 29/30 oeste, M. Benabdelhadi (junho de 

118 

As ocupações datadas em 8000 anos B.P. foram caracterizadas pela utilização de 

dos, plainas, raspadores, peças robustas em geral e sem 

se num depósito de sedimento 

pulverulento. Quatrocentos blocos de calcário manchados por pigmento vermelho 

se dispostos no solo formando um chão pavimentado, como organização 

espacial. Quanto aos restos faunísticos, foram encontrados ossos de pequenos 

taiassuídeos, cervídeos e bagres, em conexão. Permanece constante a 

 

Foram evidenciadas ocupações ininterruptas entre 5600 e 1800 anos B.P., em 

sedimento extremamente pulverulento, caracterizadas por grandes estruturas de 

pelas 87 estacas de madeira 

encontradas em posição original nos solos arqueológicos. Neste contexto, 

vertebrados, bem como 

 

junho de 2000). 
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Tabela 6 : Santa Elina: tabela sintética das datações 

Períodos e culturas Idades Laboratórios 

   

Holoceno recente 1890+/-20 Gif-10537 

 2350+/-60 Gif- 7380 

 2600+/-60 Gif- 7758 

 2990+/-60 Gif- 7086 

 3560+/-50 Gif-11124 

 3970+/-60 Gif- 7379 

 4820+/-60 Gif-11724 

 5110+/-230 Gif- 7983 

 5690+/-70 Gif- 7085 

 6040+/-70 Gif- 7084 

 7050+/-55 Gif- 9368 

 7940+/-70 Gif- 9039 

   

Holoceno médio/final 9340+/-70 Gif-11122 

 9745+/-90 Gif- 117243 

 10120+/-60 Gif- 8954 

 13000+/-1000 U Th SE 9404 

   

Pleistoceno final 22500 +/- 500 Gif- 9366 

 23320 ± 1000 GIF- 9365 

 23120+/-260 GIFA-99177 

 27600+/-1500 UW 465 

 27000+/-2000 U Th SE 9402 
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Capítulo 8. Técnicas e métodos aplicados ao estudo da arqueofauna  

 

8.1. Identificação anatômica/taxonômica 

 

 Tendo em vista a relevância dos estudos de Biogeografia, Ecologia e Zoologia 

regional aplicados à Zooarqueologia, os resultados de levantamentos faunísticos e de 

planos de manejo serviram como subsídios para as análises da arqueofauna resgatada 

nas campanhas arqueológicas nos sítios Maracaju 1 e Santa Elina. Contudo, outros 

métodos básicos também foram utilizados durante o processo de identificação dos 

vestígios faunísticos em questão: 

• Comparação de características taxonômicas por meio da coleção osteológica de 

referência do Laboratório de Pesquisas Arqueológicas (LPA) da UFMS e do 

Laboratório de Zooarqueologia do MAE/USP; 

• Consultas a sites, atlas e literatura especializada. 

 

 

8.2. Quantificações 

 

8.2.1. A quantificação da arqueofauna resgatada em Maracaju 1  

 

 Durante a quantificação dos vestígios arqueofaunísticos resgatados, em ambos 

os abrigos, foram utilizados os seguintes índices de quantificação: NISP e NMI.  

 Foram analisados os vestígios da arqueofauna inerentes às campanhas 

arqueológicas realizadas. em Maracaju 1, nas década de 1980 e 1990 e no ano de 2007..  

 Para a verificação da correlação entre NISP e NMI, foram realizados testes de 

regressão linear simples. A regressão foi utilizada para observar a eficácia dos métodos 

de quantificação na expressão da abundância dos taxa, dentro das amostras com maior e 

menor grau de fragmentação.  

 Para o efeito das quantificações, as assembléias arqueofaunísticas foram 

agrupadas por cada camada estratigráfica. A estratigrafia do sítio arqueológico 

Maracaju 1 já havia sido bem detalhada, entre as quadrículas 19 e 24J, setor III, na 

ocasião das pesquisas realizadas por Martins, no âmbito do seu trabalho de doutorado.  
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8.2.2. A quantificação da arqueofauna resgatada em Santa Elina 

 

 Foram analisados os vestígios da arqueofauna inerentes às campanhas 

arqueológicas realizadas, em Santa Elina, entre os anos de 1986 e 200243.  

 As quantificações dos vestígios arqueofaunísticos foram realizadas de maneira 

discriminada entre os conjuntos estratigráficos I, II e III (tabela 7). Para tanto, as 

quantificações inerentes ao conjunto I foram distribuídas ao longo da superfície e das 

seis camadas,  atribuídas às datações (anexo 3), ilustradas no gráfico 1 e organizadas na 

tabela 8. 

  

 

 
Gráfico compilado por FIGUTI (2008) 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Os vestígios arqueofaunísticos descontextualizados (por eventos naturais e/ou durante as escavações) 
foram identificados, mas excluídos das quantificações amostrais. Contudo, a distribuição horizontal desta 
arqueofauna pode ser observada no anexo 2. 
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Gráfico 1. Quadro geral das datações para o conjunto estratigráfico I 
em Santa Elina: z versus quadras no eixo longitudinal leste/oeste
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Tabela 8. Santa Elina: distribuição das datações ao 

longo das camadas do conjunto estratigráfico I 

camadas datações 

superfície Até ±1700 B.P. 

I ±1700 a ±2300 B.P. 

II ±2300 a ±2900 B.P. 

III ±2900 a ±3500 B.P. 

IV ±3970 a ±5000 B.P 

V ±5080 a ±5800 B.P. 

VI ±5800 a ±6400 B.P. 

  

 

 Devido a uma maior inexpressividade quantitativa da arqueofauna e à 

configuração temporal, evidenciada nas datações do Holoceno médio e do Pleistoceno, 

realizadas em Santa Elina (gráfico 2), os vestígios resgatados nos conjuntos 

estratigráficos II e III foram quantificados como dois grandes grupos distintos de 

assembléias arqueofaunísticas. 

 

Tabela 7. Santa Elina: distribuição das datações ao 

longo dos conjuntos estratigráficos 

conjunto 

estratigráfico 

datações 

I ±1700  a ±6400 B.P. 

II ±6400 a ±10000 B.P. 

III ±10000 a ±25000 B.P. 
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 No contexto das comparações realizadas entre as composições 

arqueofaunísticas, características de cada conjunto estratigráfico, em Santa Elina, foi 

aplicado o teste ANOVA não paramétrico de Kruskal-Wallis, seguido de comparação 

múltipla de Dunn. Adicionalmente, para a arqueofauna deste mesmo abrigo, foram 

calculados os índices de diversidade e dominância (Simpson e Shennon). 

 Os testes estatísticos foram calculados por meio dos programas INSTAT e 

PAST. 

 

 

8.3. Tafonomia 

 

8.3.1. Tafonomia analítica 

 

Os vestígios arqueofaunísticos dos sítios Santa Elina e Maracaju 1 foram 

discriminados entre componentes da alimentação e elementos pós-deposicionais. 

Também foi compilada a presença de adornos e artefatos, Sob um estereomicroscópio 

foram verificadas marcas de uso, de corte e fragmentação; abrasão; corrosão; ação do 
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Gráfico 2. Quadro geral das datações para os conjuntos estratigráficos 
II e III em Santa Elina: z versus quadras no eixo longitudinal 
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fogo e da água, bem como de outros agentes naturais e/ou humanos sobre os vestígios 

orgânicos. 

 

 

8.3.2. Tafonomia experimental 

 

8.3.2.1. Experimento 1: efeitos macroscópicos da diagênese sobre ossos de 

vertebrados 

 

Experimentos tafonômicos foram realizados no fragmento de Cerrado da 

Universidade de Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Campo Grande. Para tanto, 

foram utilizadas duas aves e dois mamíferos. 

Os experimentos sobre a avifauna tiveram início no dia 29 de junho de 2006, 

com o enterramento de dois indivíduos de duas espécies de aves no fragmento de 

Cerrado supracitado. 

 Para tanto, foram utilizados dois potes de plástico perfurados em todas as 

extensões. As aves utilizadas foram um papagaio e um canário-da-terra. Posteriormente, 

cada ave foi depositada em um pote, que recebeu sedimentos do próprio ambiente de 

Cerrado. As tampas dos potes foram vedadas com superbonder para evitar possíveis 

perdas das partes anatômicas decorrentes de bioturbação e outros fatores naturais, uma 

vez que o trabalho tem por objetivo observar os efeitos da diagênese, e não da 

bioestratinomia, sobre os ossos. 

Os potes foram resgatados seis meses após o enterramento (12/2006) para a 

verificação de assinaturas tafonômicas nos ossos das aves.  

 Os experimentos sobre a mastofauna tiveram início no dia 23 de dezembro de 

2006. Foram utilizados dois gatos domésticos obtidos do Centro de Controle de 

Zoonoses (CCZ) de Campo Grande, MS.  Todos foram macerados e desarticulados. 

Foram utilizadas apenas as partes anatômicas simétricas de cada exemplar como 

réplicas do experimento (e.g. fêmures, úmeros, ulnas, rádios e ossos das patas).   

       Cada animal  foi dividido bilateralmente: uma metade foi fervida durante 15 

minutos e a outra não foi submetida à fervura. Posteriormente,  as partes simétricas de 

cada mamífero (fervidas e não fervidas) foram depositadas em dois potes diferentes de 

plástico perfurados em toda a sua extensão, identificadas com etiquetas para cada 

animal, recobertas por sedimentos do fragmento de Cerrado/UFMS e enterrados. 
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       Foram realizados monitoramentos trimestrais ao longo das estações de seca e 

chuva no Cerrado. Os dois primeiros potes, referentes ao primeiro animal,  foram 

desenterrados no dia 23 de março de 2007. Os dois últimos potes, referentes ao 

segundo animal, foram coletados em 23 de junho de 2007. Em laboratório, as partes 

anatômicas de cada metade dos mamíferos resgatados foram triadas, fotografadas e 

analisadas sob o estereomicroscópio. 

        

 

8.3.2.2. Experimento 2: Tafonomia microbiológica  

 

Estes experimentos também foram realizados no mesmo fragmento de Cerrado. 

Para tanto, foram utilizados os mesmos procedimentos de enterramento descritos no 

item anterior. Um pote, contendo um psitacídeo44, foi enterrado em janeiro de 2008 e 

coletado em julho e em novembro45, do mesmo ano. 

Durante a coleta, os potes resgatados no solo foram depositados em sacos 

plásticos esterilizados. Em laboratório, os potes foram abertos em câmara de fluxo 

contínuo, também esterilizada. Em seguida, os ossos de papagaio foram retirados dos 

potes, lavados em água destilada autoclavada e imersos em frascos com 200 mL de água 

destilada esterilizada. Os frascos foram agitados continuadamente em um agitador 

orbital refrigerado, a 25°C, durante 24 horas.  

Posteriormente, os ossos foram semeados em placas de Petri (figuras 20), com 

meio BDA malte, adicionado de cloranfenicol (100 mg/L) e sulfato de gentamicina (250 

mg/L) e incubados em estufa a 35ºC, de 7 dias a 5 semanas.  

As colônias da primeira etapa de cultura foram transferidas para culturas 

sucessivas em placas de Petri, com os mesmos meios de crescimento. Depois de 

isoladas, as morfo-espécies foram cultivadas em lâminas de microscopia, durante sete a 

quinze dias para fixação das estruturas reprodutivas.  

A identificação dos fungos foi realizada por meio da observação das estruturas 

de reprodução (que constituem características taxonômicas), em lâminas a fresco, 

coradas com azul de algodão, por microcultivo e cultura de lâminas (figura 21).  

                                                           
44

 Este espécime também foi doado pelo CRAS. 
45

 Respectivamente os meses de seca e chuva no Cerrado. 
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Em seguida, as lâminas foram observadas sob microscópio óptico para a 

identificação à categoria de gênero e/ou espécie segundo chaves de identificação (cf. 

Silveira, 1996).  

 

 
Figura 20. Ossos de papagaio semeados em placas com meio BDA 

 

  
Figura 21. Lamínulas aderidas ao microcultivo das culturas isoladas dos ossos 

 

 

8.4. Compilação dos dados 

 

 Os resultados do estudo da arqueofauna foram compilados em fichas de análise 

desenvolvidas perante as características da arqueofauna e das questões levantadas neste 

trabalho (anexo 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Mírian Liza Alves Forancelli Pacheco 

Foto: Mírian Liza Alves Forancelli Pacheco 
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Capítulo 9. Resultados 

 

9.1. Sítio arqueológico Maracaju 1 

 

9.1.1. Identificação anatômica/taxonômica 

 

A arqueofauna resgatada no sítio arqueológico Maracaju 1 representou uma 

amostra muito fragmentada  (mil e cinqüenta e oito vestígios ósseos e conquiliológicos, 

associados a carporrestos) distribuída em dezesseis taxa identificados. A figura 22 e a 

tabela 9 ilustram os taxa resgatados no sítio em tela. Todos os vertebrados sub-recentes, 

identificados nesta amostra, corresponderam aos animais coletados e/ou visualizados em 

campo, na ocasião do levantamento faunístico, na área do entorno do sítio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 

c 

Fotos: Mirian Liza Alves Forancelli Pacheco 

Figura 22. vestígios resgatados na segunda campanha arqueológica (2007), no sitio Maracaju 
1. a. osso da pata de cervideo; b.  fragmento proximal de úmero de veado; c. objeto polido 
ainda não identificado. 
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Tabela 9.  Arqueofauna resgatada no sítio arqueológico Maracaju 1. 

Herpetofauna boídeos, teídeos e pequenos lacertílios 

Ornitofauna Predominância de aves pequenas e poucas 

aves média (seriemas) 

Mastofauna tapirídeos, cervídeos, taiassuídeos, 

pequenos e grandes roedores (equimídeos, 

Calomys sp. e capivaras), dasipodídeos 

(Euphractus sp. e Dasypus sp.) e 

prossionídeos. 

Malacofauna Megalobulimus sp. e ampularídeos 

 

 

9.1.2. Quantificação da arqueofauna 

 

 Conforme supra relatado, a arqueofauna resgatada no sítio arqueológico 

Maracaju 1 representou uma amostra muito fragmentada. Na tabela 10, torna-se 

possível constatar um elevado número de fragmentos ósseos correspondente a poucos 

indivíduos taxonomicamente identificados. Neste contexto, foi abundante o número de 

fragmentos atribuídos às categorias taxonômicas menos específicas (e.g. classe). 

 

Tabela 10. Maracaju 1: NISP, NMI e fragmentos não 

identificados de ossos de mamíferos (NIM)46 

camadas taxa NISP NMI NIM 

I mamífero não identificado 0 0 249 

I tapirídeo 2 1 0 

I cervídeo 27 5 0 

I taiassuídeo 2 1 0 

I dasipodídeo 27 1 0 

I dasiproctídeo 2 1 0 

I carnívoro pequeno/médio 3 1 0 

                                                           
46 Os fragmentos não ilustrados nesta tabela foram atribuídos a categorias taxonômicas vegetais e animais 
não passíveis de identificação. A categoria taxonômica menos específica, considerada nas análises deste 
projeto, corresponderam à classe (e.g. aves e mamíferos). Quando muito fragmentada a amostragem, 
inerente às classes, foi evidenciada nas tabelas separadamente das categorias mais específicas. 
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I pequeno roedor 2 1 0 

I cariamídeo 1 1 0 

I ave pequena/média 1 1 0 

I ave pequena 1 1 0 

I teíu 2 2 0 

I megalobulimulídeo 4 2 0 

I unióida 1 1 0 

II mamífero não identificado 0 0 9 

II dasipodídeo 1 1 0 

III mamífero não identificado 0 0 15 

III taiassuídeo 1 1 0 

III dasipodídeo 2 1 0 

IV mamífero não identificado 0 0 81 

IV cervídeo 3 1 0 

IV dasipodídeo 7 1 0 

IV cavídeo 2 1 0 

IV seriema 1 1 0 

IV ave pequena/média 1 1 0 

IV testudina 1 1 0 

V mamífero não identificado 0 0 66 

V cervídeo 6 1 0 

V taiassuídeo 1 1 0 

V dasipodídeo 5 1 0 

V cavídeo 7 1 0 

V teiú 1 1 0 

VI mamíferos não identificado 0 0 27 

VI cervídeo 3 1 0 

VI dasipodídeo 3 1 0 

 

 

 A tabela 11 e o gráfico 3 ilustram uma relação positiva entre o grau de 

fragmentação da arqueofauna e a taxa de ação térmica (NISPAT) sobre o registro 

zooarqueológico de Maracaju 1.  
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Tabela 11. Número de fragmentos com ação térmica, NISP e NIM 

camadas nº de fragmentos com ação 

térmica (NISPAT) 

NISP NIM 

I 73 75 249 

II 10 1 9 

III 6 3 15 

IV 31 15 81 

V 42 20 66 

VI 15 6 27 

 

 

 

 

 Devido à topografia interna do abrigo e a uma conseqüente melhor 

contextualização arqueológica (tradagem, distribuição e contextualização dos vestígios 

arqueológicos), os resultados das análises zooarqueológicas das amostras oriundas do 

setor III (entre as quadrículas 19J e 24J) foram destacadas separadamente, neste 

relatório, para o efeito da aplicação de testes estatísticos. 

 De modo similar ao observado para o estudo de toda a amostragem realizada 

durante as escavações, no caso do setor III, a tabela 12 e o gráfico 4 mostram uma 

elevada proporção do NISP em relação ao NMI, dos vestígios arqueofaunísticos 

resgatados, por camada. Na mesma tabela é possível observar um elevado número de 

Gráfico 1. sítio Maracaju 1: relação entre nº de 
fragmentos e nº de fragmentos com ação térmica

0

50

100

150

200

250

300

I II III IV V VI

camadas

n

nº de fragmentos

nº de fragmentos com ação
térmica
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fragmentos com ação térmica 
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fragmentos não atribuídos a partes anatômicas, e identificados, apenas, à categoria 

taxonômica de classe (mamíferos). Para verificar a relação entre o NMI e o NISP, desta 

amostra, foi realizado um teste de regressão linear por meio dos índices fornecidos pela 

distribuição dos portes de animais (pequeno, médio e grande), por camadas. O gráfico 5 

mostra uma correlação não significativa entre NMI e NISP para a arqueofauna de 

Maracaju1 (r2=0,9449,  p=0,1508). 

Esta correlação não significativa pode refletir o elevado grau de fragmentação da 

amostra. A fragmentação da arqueofauna proveniente do setor III também resultou em 

uma identificação taxonômica pouco acurada para as categorias taxonômicas mais 

específicas. Grande parte dos fragmentos foi atribuída à classe taxonômica e, em 

seguida, ao porte.  

 

 

Tabela 12. Maracaju 1, setor III: NISP, NMI e fragmentos não 

identificados de ossos de mamíferos (NIM) 

camada táxon NISP NMI NIM 

I tapirídeo 1 1 0 

I mamífero 

médio 

1 1 0 

II dasipodídeo 4 1 0 

II mamífero não 

identificado 

0 0 6 

III dasipodídeo 2 1 0 

III mamífero 

grande 

1 1 0 

III mamífero não 

identificado 

0 0 15 

IV dasipodídeo 15 1 0 

IV seriema 1 1 0 

IV mamífero 

grande 

5 1 0 

IV mamífero 

pequeno 

2 1 0 



 

IV mamífero não 

identificado

V dasipodídeo

V 

V mamífero não 

identificado

VI dasipodídeo

VI 

VI mamífero não 

identificado
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  Nas quadrículas 20 e 21J (setor III) foi evidenciada uma estrutura de fogueira

(vide fig. 9, cap. 6). Grande parte dos fragmentos ósseos resgatados neste setor 

apresentou indícios de ação térmica. O gráfico 4 mostra a proporção dos vestígios 

faunísticos queimados, por camada. As camadas V e VI concentraram a maior 

porcentagem de vestígios faunísticos com ação térmica. Comparado ao gráf

tabela 12, o gráfico 6 sugere que as camadas com maior  número de fragmentos são 

compatíveis com  as camadas com 
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Nas quadrículas 20 e 21J (setor III) foi evidenciada uma estrutura de fogueira

. Grande parte dos fragmentos ósseos resgatados neste setor 

ação térmica. O gráfico 4 mostra a proporção dos vestígios 

ueimados, por camada. As camadas V e VI concentraram a maior 

porcentagem de vestígios faunísticos com ação térmica. Comparado ao gráf

sugere que as camadas com maior  número de fragmentos são 

compatíveis com  as camadas com maior porcentagem de vestígios queimados.
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Nas quadrículas 20 e 21J (setor III) foi evidenciada uma estrutura de fogueira 

. Grande parte dos fragmentos ósseos resgatados neste setor 

ação térmica. O gráfico 4 mostra a proporção dos vestígios 

ueimados, por camada. As camadas V e VI concentraram a maior 

porcentagem de vestígios faunísticos com ação térmica. Comparado ao gráfico 4 e à 

sugere que as camadas com maior  número de fragmentos são 

maior porcentagem de vestígios queimados. 
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Diante dos dados acima analisados, tornou-se necessário contextualizá-los em 

uma escala ambiental de resultados. O pequeno número de indivíduos/taxa, resgatados 

em Maracaju 1 pode não refletir um retrato fiel da subsistência das populações humanas 

pretéritas que ocuparam esse abrigo. Tendo em vista esse pequeno número amostral, 

associado aos demais itens da cultura material, tal qual uma indústria lítica sobre blocos, 

é possível concluir que os grupos humanos locais apresentaram uma intensa mobilidade 

em uma ampla área de captação de recursos e um perfil mais horizontalizado de 

ocupações na paisagem. Esta elevada mobilidade pode ser corroborada pelo elevado 

número de sítios arqueológicos (em sua maioria, líticos), já evidenciados no Planalto 

Maracaju – Campo Grande (figura 23). Neste contexto, o abrigo Maracaju 1 deveria 

estar sujeito a eventos recorrentes e, possivelmente, sazonais de ocupação. 

  



 

Figura 23. Sítios arqueológicos localizados no Planalto Basáltico Maracaju Sítios arqueológicos localizados no Planalto Basáltico Maracaju – Campo Grande. 
Mapa elaborado por Rafael Brandi 
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Campo Grande.  
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9.2. Sítio arqueológico Santa Elina 

 

9.2.1. Conjunto estratigráfico I 

 

9.2.1.1. Características gerais de distribuição e quantificação da arqueofauna 

 

 A arqueofauna resgatada em Santa Elina totalizou 10094 vestígios identificados 

e distribuídos em 707 indivíduos (anexo 5). Embora esta arqueofauna tenha se revelado 

em uma ampla variedade de taxa (tabela 13), foi possível constatar a predominância dos 

vestígios dos gastrópodes, em relação aos demais grupos monofiléticos, em todas as 

camadas do conjunto estratigráfico I (gráficos 7 a 13). Os vestígios mastofaunísticos 

compuseram o segundo grupo mais conspícuo e se revelaram quantitativamente mais 

equivalentes aos gastrópodes nas camadas superficial, I, V e VI (gráficos 7, 8, 12 e 13). 

Neste contexto, os vestígios arqueoconquiliológicos e arqueomastofaunísticos também 

apresentaram os maiores índices atribuídos ao NISPAT e ao NMI.  

 

Tabela 13.  Arqueofauna resgatada no sítio arqueológico Santa Elina 

Peixes Peixes da família Pimelodidae 

Herpetofauna Anuros, testudinos, boídeos, viperídeos e 

teídeos. 

Ornitofauna Psitacídeos, cariamídeos e aves pequenas e 

médias não identificadas. 

Mastofauna Tapirídeos, cervídeos, taiassuídeos, 

dasipodídeos, mirmecofagídeos, micro, 

pequenos (famílias Caviidae e Echimyidae) 

e grandes roedores (famílias 

Hydrochaeridae, Dasyproctidae e 

Agoutidae), canídeos, mustelídeos, 

lagomorfos, chiropteras, monodelfídeos e 

didelfídeos. 

Invertebrados Bulimídeos, megalobulimídeos, hirídeos, 

micetopodídeos, militídeos, ampularídeos, 

helicinídeos, coleópteras, miriápodas e 

caranguejos. 
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 Cada um dos índices de quantificação apresentou variações específicas ao longo 

das camadas superficial e de I a VI. Diante disso, a composição dos grupos 

monofiléticos de cada camada será descrita de maneira distinta, nos parágrafos a seguir. 

 No gráfico 7 é possível observar que os valores de NISP atribuídos aos 

gastrópodes perfizeram quase o dobro dos valores deste mesmo índice para os 

mamíferos, na camada superficial.  Somados, os números de espécimes identificados 

dos mamíferos e dos gastrópodes, predominaram, quase que de modo absoluto, sobre os 

valores de NISP dos demais grupos taxonômicos. 

 Todavia, o gráfico 7 também ilustra os maiores valores de NISPAT e de NMI 

para os mamíferos em detrimento dos gastrópodes e dos demais grupos taxonômicos, na 

camada superficial. 

 

 

 

 O gráfico 8 mostra que os valores dos índices de quantificação se elevaram para 

todos os grupos monofiléticos, na camada I. Seguidos dos gastrópodes, que tiveram os 

valores de NISP praticamente quadruplicados, os mamíferos permaneceram 

predominantes entre os vertebrados. 
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 Na camada II, os valores de NISP e NISPAT, atribuídos aos gastrópodes, foram 

quase triplicados, enquanto a abundância dos fragmentos ósseos (total e com ação 

térmica) e os valores de NMI para os indivíduos da classe Mammalia permaneceu 

praticamente constante (gráfico 9). 
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 No gráfico 10 pode-se verificar que, se comparada à camada anterior, na camada 

III houve uma diminuição nos valores de NISPAT, atribuídos aos vestígios dos 

gastrópodes, e uma elevação dos valores de todos os índices oriundos dos vestígios 

mastofaunísticos, em relação às camadas anteriores. 

 

 

  

  

 Na camada IV, a abundância dos indivíduos e o número de fragmentos com ação 

térmica do grupo dos gastrópodes continuou constante, se comparada à camada III. 

Contudo, houve uma diminuição dos valores de NISP. Para o grupo dos mamíferos, 

exceto por uma elevação nos valores de NISPAT, os valores de todos os índices não 

sofreram variações significativas, se comparados à camada III (gráfico 11). 
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 Na camada V, foi possível constatar um aumento nos valores de NISPAT, tanto 

para os vestígios mastofaunísticos quanto para os conquiliológicos atribuídos aos 

gastrópodes, seguida de uma diminuição dos valores de NMI para ambos os grupos 

(gráfico 12). 
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 Se comparada à camada V, a camada VI foi caracterizada por maiores valores de 

NISP, NISPAT e NMI atribuídos tanto aos vestígios dos gastrópodes quanto aos dos 

mamíferos (gráfico 13). 

  

 

 

 

 

9.2.1.2. Distribuição e quantificação dos vestígios arqueoconquiliológicos 

  

 Mesmo diante de uma variada composição taxonômica dos vestígios 

arqueofaunísticos resgatados em Santa Elina, os gráficos plotados no item anterior 

ilustraram uma conspícua dominância dos gastrópodes em relação aos demais grandes 

grupos monofiléticos.  

 Entre os gastrópodes, os taxa inerentes à família Megalobulimidae, perfizeram a 

maior quantidade dos vestígios (total e com ação térmica) e dos indivíduos, ao longo 

das camadas, no conjunto estratigráfico I (tabelas 14 a 16). Em tempo, foi possível 

observar um aumento significativo dos vestígios deste táxon na camada VI. Esta 

expressividade foi refletida tanto na quantificação dos fragmentos (total e com ação 

térmica) quanto na dos indivíduos. 
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Tabela 14. Santa Elina: NMI para os gastrópodes resgatados no conjunto I 
táxon cam I cam II cam III cam IV cam V cam VI 
Ampularidae 8 6 12 5 4 7 
Bulimidae 1 3 0 1 0 0 
Helicinidae 7 2 0 0 1 1 
Megalobulimidae 26 24 44 53 24 81 

 

Tabela 15. Santa Elina: NISP para os gastrópodes resgatados no conjunto I 
táxon cam I cam II cam III cam IV cam V cam VI 
Ampularidae 20 36 50 36 15 99 
Bulimidae 1 3 0 1 0 4 
Helicinidae 7 5 0 0 1 1 
Megalobulimidae 344 950 958 748 752 1552 

 

Tabela 16. Santa Elina: NISPAT para os gastrópodes resgatados no conjunto I 
táxon cam I cam II cam III cam IV cam V cam VI 
Ampularidae 0 0 1 1 0 19 
Bulimidae 0 0 0 0 0 0 
Helicinidae 0 0 0 0 0 1 
Megalobulimidae 103 370 246 258 344 562 

 

 

 Os dados sobre a taxonomia e a biogeografia desta família indicaram que as 

conchas dos indivíduos resgatados em Santa Elina são compatíveis com a espécie 

Megalobulimus cf. abreviattus (figura 24).  

 Quando completas em sua integridade, as conchas dos Megalobulimidae 

apresentaram orifícios irregulares de quebra em suas quarta e quinta voltas. 

 

 

 
Figura 24 Santa Elina: Megalobolimus sp. com orifício em sua quinta volta 

 

Foto: Mirian Liza Alves Forancelli Pacheco (escala em 

cm). 
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 Diante da considerável dominância dos vestígios dos gastrópodes terrestres em 

relação ao dos demais grupos taxonômicos, foram realizados cálculos de diversidade e 

dominância para comparação quantitativa intertaxonômica. Para tanto, foram utilizados 

os índices ilustrados na tabela 17. 

 

Tabela 17. Santa Elina: índices de riqueza e diversidade para o conjunto 
estratigráfico I 

índices cam I cam II cam III cam IV cam V cam VI 
taxa_S 20 21 16 23 19 28 

indivíduos 68 69 93 94 49 170 
dominância_D 0,186 0,159 0,2651 0,3341 0,2595 0,2558 
Shannon_H 2,253 2,4 1,848 1,895 2,098 2,122 
Simpson_1-D 0,814 0,841 0,7349 0,6659 0,7405 0,7442 

 

 

O índice de Simpson (1-D) fornece a idéia da probabilidade de se coletar 

aleatoriamente dois indivíduos de uma comunidade que, obrigatoriamente, pertençam 

a  mesma espécie. O valor calculado de S’ ocorre na escala de 0 a 1. Os valores 

próximos a 1, conforme observados na tabela 17, indicam menor diversidade. 

Já o índice de Shannon evidencia o grau de incerteza em prever qual seria a 

espécie pertencente a um indivíduo de uma comunidade, se retirado aleatoriamente. 

Quanto maior o valor de H’, maior a diversidade da área em estudo. Os valores obtidos 

para este índice, ilustrados na tabela 17, corroboraram os resultados obtidos para o 

índice de Simpson: menor diversidade. 

 Assim, mesmo perante uma riqueza quase constante de taxa, entre as camadas 

do conjunto I, os Megalobulimidae constituíram o táxon mais abundante e, 

conseqüentemente, inflacionaram os valores de dominância e obliteraram os valores de 

diversidade de toda a assembléia arqueofaunística, resgatada neste conjunto 

estratigráfico.  

 Diante da elevada abundância  dos Megalobulimidae resgatados neste abrigo, 

seus pontos de coleta foram plotados em gráficos de dispersão para uma visualização 

espacial do contexto de deposição dos fragmentos deste táxon. 

 Os gráficos 14 e 15 mostram os pontos de ocorrência dos vestígios deste 

gastrópode terrestre ao longo das profundidades do conjunto estratigráfico I, eixo 

longitudinal, setor leste.  
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 No gráfico 14 são observados os pontos onde o número total de fragmentos das 

conchas deste táxon foi coletado. Neste gráfico é possível verificar uma concentração de 

pontos de ocorrência que se tornou mais expressiva entre as profundidades de cerca de 

70 a 150 cm, na quadra 26, e compartilhou o mesmo gradiente de concentração entre as 

profundidades 80 e 140 cm, nas quadras 24 e 28. 

 

 

 

 

 O gráfico 15 mostra os pontos onde apenas os fragmentos das conchas de 

Megalobulimidae que sofreram ação térmica foram coletados. Neste gráfico é possível 

observar o mesmo padrão de pontos de ocorrência e uma concentração recorrentemente 

expressiva nas quadras e nas profundidades já apontadas no gráfico 14. 
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 Os gráficos 16 e 17 ilustram a ocorrência dos vestígios dos Megalobulimidae ao 

longo das profundidades do conjunto estratigráfico I, eixo transversal, setor leste.  

 No gráfico 16 são evidenciados os pontos onde o número total de fragmentos 

das conchas deste gastrópode foi coletado. Neste gráfico é possível notar uma 

concentração de pontos de ocorrência que se tornou demasiadamente marcada em todas 

as quadras. Todavia, o pico das maiores concentrações tornou-se comum a todas as 

quadras transversais entre as profundidades 70 a 140 cm. Deste modo, as maiores 

concentrações de pontos de coleta localizaram-se em profundidades compatíveis entre 

os eixos longitudinal (acima descrito) e transversal.  
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 O gráfico 17 mostra os pontos onde apenas os fragmentos das conchas de 

Megalobulimidae que sofreram ação térmica foram coletados. Neste gráfico é possível 

verificar que houve o mesmo padrão de pontos de ocorrência e uma concentração 

recorrentemente expressiva nas quadras e nas profundidades descritas no gráfico 16. No 

gráfico 17 também é visível uma concentração diferencial, e mais expressiva, dos 

pontos de coleta nas quadras C e D que coincidiram em freqüência entre as 

profundidades 90 a 120 cm.
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Gráfico 16. 
arqueoconquiliológicos de 

profundidades no conjunto estratigráfico I (eixo transversal 

A                                                                B                                                           

O gráfico 17 mostra os pontos onde apenas os fragmentos das conchas de 

Megalobulimidae que sofreram ação térmica foram coletados. Neste gráfico é possível 

verificar que houve o mesmo padrão de pontos de ocorrência e uma concentração 

recorrentemente expressiva nas quadras e nas profundidades descritas no gráfico 16. No 

gráfico 17 também é visível uma concentração diferencial, e mais expressiva, dos 

pontos de coleta nas quadras C e D que coincidiram em freqüência entre as 

0 cm. 

quadras no eixo transversal norte/sul

Gráfico 16. Santa Elina: ocorrência dos vestígios 
arqueoconquiliológicos de Megalobulimus sp. através das 

profundidades no conjunto estratigráfico I (eixo transversal 
leste)

A                                                                B                                                           C                                                                 D
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O gráfico 17 mostra os pontos onde apenas os fragmentos das conchas de 

Megalobulimidae que sofreram ação térmica foram coletados. Neste gráfico é possível 

verificar que houve o mesmo padrão de pontos de ocorrência e uma concentração 

recorrentemente expressiva nas quadras e nas profundidades descritas no gráfico 16. No 

gráfico 17 também é visível uma concentração diferencial, e mais expressiva, dos 

pontos de coleta nas quadras C e D que coincidiram em freqüência entre as 

sp. através das 
profundidades no conjunto estratigráfico I (eixo transversal - setor 

C                                                                 D



 

 

 

 O gráfico 18 apresenta a distribuição da quantidade total de fragmentos de 

Megalobulimus sp. resgatados ao longo das profundidades no conjunto estratigráfico I, 

setor leste. Este gráfico ilustra uma maior concentração de fragmentos dos g

terrestres entre as profundidades que variaram de 5

profundidades também foram evidenciadas as maiores concentrações dos mais elevados 

valores de NISP. 
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Gráfico 17. 
arqueoconquiliológicos de 
através das profundidades no conjunto estratigráfico I (eixo 

A                                                                B                                                           

O gráfico 18 apresenta a distribuição da quantidade total de fragmentos de 

sp. resgatados ao longo das profundidades no conjunto estratigráfico I, 

setor leste. Este gráfico ilustra uma maior concentração de fragmentos dos g

profundidades que variaram de 50 a 140 cm. Entre estas 

profundidades também foram evidenciadas as maiores concentrações dos mais elevados 

quadras no eixo transversal norte/sul

Gráfico 17. Santa Elina: ocorrência dos vestígios 
arqueoconquiliológicos de Megalobulimus sp. com ação térmica 
através das profundidades no conjunto estratigráfico I (eixo 

transversal - setor leste)
A                                                                B                                                           C                                                              D
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O gráfico 18 apresenta a distribuição da quantidade total de fragmentos de 

sp. resgatados ao longo das profundidades no conjunto estratigráfico I, 

setor leste. Este gráfico ilustra uma maior concentração de fragmentos dos gastrópodes 

0 a 140 cm. Entre estas 

profundidades também foram evidenciadas as maiores concentrações dos mais elevados 

sp. com ação térmica 
através das profundidades no conjunto estratigráfico I (eixo 

C                                                              D
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 No gráfico 19 é possível notar apenas a distribuição da quantidade de 

fragmentos de conchas de gastrópodes terrestres que sofreram ação térmica, resgatados 

através das diferentes profundidades do conjunto estratigráfico I. De maneira similar ao 

gráfico 18, este gráfico mostra uma maior concentração de fragmentos de conchas no 

mesmo intervalo de profundidade. Os valores plotados nos gráficos 18 e 19 vão ao 

encontro dos resultados observados nos gráficos anteriores que representaram as 

concentrações de coletas nos eixos longitudinal e transversal.  
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Gráfico 18. Santa Elina: distribuição dos valores de NISP para os 
vestígios arqueoconquiliológicos de Megalobulimus sp. ao longo das 

profundidades no conjunto estratigráfico I (setor leste) 
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 Os gráficos 20 e 21 mostram a ocorrência dos vestígios dos Megalobulimidae ao 

longo das profundidades do conjunto estratigráfico I, eixo longitudinal, setor oeste.  

Devido às condições de sedimentação e declividade no interior da área escavada (anexo 

6), os valores iniciais de “z”, atribuídos ao setor oeste, foram compilados como números 

positivos. 

 No gráfico 20 podem ser verificados os pontos onde o número total de 

fragmentos das conchas deste molusco foi coletado. Neste gráfico é possível observar 

uma concentração de pontos de ocorrência que se tornou mais expressiva entre as 

profundidades de cerca de +20 a +40 cm, na quadra 33, e compartilhou o mesmo 

gradiente de concentração entre as profundidades +20 a +70 cm, nas quadras 34 e 35.  
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Gráfico 19. Santa Elina: distribuição dos valores de NISPAT para os 
vestígios arqueoconquiliológicos de Megalobulimus sp. ao longo das 

profundidades (setor leste)
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 No gráfico 21 foram representados apenas os pontos onde a quantidade de 

fragmentos das conchas deste molusco, que sofreu ação térmica, foi coletada. Neste 

gráfico é possível verificar uma maior concentração de pontos de ocorrência dos 

fragmentos entre as profundidades de +20 a +60 cm, nas quadras 34 e 35. Entre as 

profundidades +20 e +40, as quadras 34 e 35 compartilharam o mesmo gradiente de 

concentração com a quadra 33.  
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Gráfico 20. Santa Elina: ocorrência dos vestígios 
arqueoconquiliológicos de Megalobulimus sp. através das 

profundidades conjunto estratigráfico I (eixo longitudinal - setor oeste)
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 Os gráficos 22 e 23 ilustram a ocorrência dos vestígios dos Megalobulimidae ao 

longo das profundidades do conjunto estratigráfico I, eixo transversal, setor oeste.  

 No gráfico 22 são evidenciados os pontos onde o número total de fragmentos 

das conchas deste molusco foi coletado. Neste gráfico é possível observar uma 

concentração de pontos de ocorrência que se tornou demasiadamente marcada na quadra 

C. Entretanto, as concentrações de amostragem tornaram-se comuns a todas as quadras 

transversais entre as profundidades 0 a +40 cm. Deste modo, as maiores concentrações 

de pontos de coleta localizaram-se em profundidades compatíveis entre os eixos 

longitudinal (acima descrito) e transversal.  
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Gráfico 21. Santa Elina: ocorrência dos vestígios 
arqueoconquiliológicos de Megalobulimus sp., com ação 

térmica, através das profundidades no conjunto estratigráfico I (eixo 
longitudinal - setor oeste)



 

 

 

 O gráfico 23 representa os pontos onde apenas os fragmentos das conchas dos 

gastrópodes terrestres que sofreram ação térmica foram coletados. Neste gráfico é 

possível verificar que houve o mesmo padrão de pontos de ocorrência e um

concentração recorrentemente expressiva na quadra C, nas profundidades de +20 a +60.  

Quando cruzadas, as referências de localização das quadras, com maiores concentrações 

dos pontos de coleta dos fragmentos de conchas, nos eixos longitudinal e transvers

coincidiram com as localizações descritas para as estruturas com carvões e cinzas, 

evidenciadas no sítio arqueológico Santa Elina.
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Gráfico 22. 

arqueoconquiliológicos de 
profundidades no conjunto estratigráfico I (eixo transversal 

A                                                                B                                                           

O gráfico 23 representa os pontos onde apenas os fragmentos das conchas dos 

gastrópodes terrestres que sofreram ação térmica foram coletados. Neste gráfico é 

possível verificar que houve o mesmo padrão de pontos de ocorrência e um

concentração recorrentemente expressiva na quadra C, nas profundidades de +20 a +60.  

Quando cruzadas, as referências de localização das quadras, com maiores concentrações 

dos pontos de coleta dos fragmentos de conchas, nos eixos longitudinal e transvers

coincidiram com as localizações descritas para as estruturas com carvões e cinzas, 

evidenciadas no sítio arqueológico Santa Elina. 

quadras no eixo transversal norte/sul

Gráfico 22. Santa Elina: ocorrência dos vestígios 
arqueoconquiliológicos de Megalobulimus sp. através das 

profundidades no conjunto estratigráfico I (eixo transversal 
oeste)

A                                                                B                                                           C                                                                   D
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O gráfico 23 representa os pontos onde apenas os fragmentos das conchas dos 

gastrópodes terrestres que sofreram ação térmica foram coletados. Neste gráfico é 

possível verificar que houve o mesmo padrão de pontos de ocorrência e uma 

concentração recorrentemente expressiva na quadra C, nas profundidades de +20 a +60.  

Quando cruzadas, as referências de localização das quadras, com maiores concentrações 

dos pontos de coleta dos fragmentos de conchas, nos eixos longitudinal e transversal, 

coincidiram com as localizações descritas para as estruturas com carvões e cinzas, 

Santa Elina: ocorrência dos vestígios 
sp. através das 

profundidades no conjunto estratigráfico I (eixo transversal - setor 

C                                                                   D



 

 

 

 O gráfico 24 evidencia a distribuição da quantidade total de fragmentos das 

conchas dos Megalobulimidae resgatados

estratigráfico I, setor oeste. Este gráfico ilustra uma maior concentração de fragmentos 

dos gastrópodes terrestres entre as profundidades que variaram de 0 a +60 cm. 
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Gráfico 23. 
arqueoconquiliológicos de 

através das profundidades no conjunto estratigráfico I (eixo transversal 

A                                                                  B                                                         
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Gráfico 24. Santa Elina: distribuição dos valores de NISP para os 
vestígios arqueoconquiliológicos de 

profundidades no conjunto estratigráfico I (setor oeste)

O gráfico 24 evidencia a distribuição da quantidade total de fragmentos das 

conchas dos Megalobulimidae resgatados ao longo das profundidades no conjunto 

estratigráfico I, setor oeste. Este gráfico ilustra uma maior concentração de fragmentos 

dos gastrópodes terrestres entre as profundidades que variaram de 0 a +60 cm. 

quadras no eixo transversal norte/sul

Gráfico 23. Santa Elina: ocorrência dos vestígios 
arqueoconquiliológicos de Megalobulimus sp., com ação térmica. 

através das profundidades no conjunto estratigráfico I (eixo transversal 
- setor oeste)

A                                                                  B                                                         C                                                                 D
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Santa Elina: distribuição dos valores de NISP para os 
vestígios arqueoconquiliológicos de Megalobulimus sp. ao longo das 

profundidades no conjunto estratigráfico I (setor oeste)
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O gráfico 24 evidencia a distribuição da quantidade total de fragmentos das 

ao longo das profundidades no conjunto 

estratigráfico I, setor oeste. Este gráfico ilustra uma maior concentração de fragmentos 

dos gastrópodes terrestres entre as profundidades que variaram de 0 a +60 cm.  
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 No gráfico 25 é possível verificar apenas a distribuição do número de 

fragmentos de conchas de gastrópodes terrestres que sofreram ação térmica, resgatados 

nas diferentes profundidades do conjunto estratigráfico I. De maneira análoga ao gráfico 

24, este gráfico representa uma maior concentração de fragmentos de conchas no 

mesmo intervalo de profundidade. Os valores plotados nos gráficos 24 e 25 vão ao 

encontro dos resultados observados nos gráficos que representaram as concentrações de 

pontos de coletas, nos eixos longitudinal e transversal.  

 

 

 

  

9.2.1.3. Distribuição e quantificação dos vestígios arqueomastofaunísticos 

 

 Conforme supra descrito, posteriormente aos gastrópodes, os mamíferos foram o 

segundo maior grupo em abundância de indivíduos e de número de fragmentos, no 

conjunto estratigráfico I. Contudo, a riqueza taxonômica da assembléia 

arqueomastofaunística (taxa_S=17) resgatada, neste conjunto, em Santa Elina superou a 

dos gastrópodes (taxa_S = 4). 

 Entre os mamíferos, os pequenos roedores (Echymidae, Caviidae) apresentaram 

a maior abundância e os maiores valores para NISP e NISPAT (figura 19).  
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Gráfico 25. Santa Elina: distribuição dos valores de NISPAT para os 
vestígios arqueoconquiliológicos de Megalobulimus sp. ao longo das 

profundidades no conjunto estratigráfico I (setor oeste)
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 Diante disso, os gráficos 26 a 31 mostram os valores dos índices de 

quantificação para os vestígios ósseos dos diferentes grupos dos mamíferos, resgatados 

nas camadas do conjunto 1. Com exceção da camada superficial, nas camadas de I a VI 

os vestígios dos pequenos roedores resultaram nos maiores valores para os índices de 

quantificação da arqueomastofauna oriunda de Santa Elina.  

 Na camada superficial, foram predominantes os vestígios ósseos dos 

dasipodídeos. Este grupo também apresentou os maiores valores para NISPAT nesta 

camada (gráfico 26). 

 

25 
a 

b 

c 

d 

Figura 25. Arqueofauna de Santa 
Elina. (a). Mandíbula esquerda de 
pequeno roedor; (b) dente incisivo de 
pequeno roedor; (c) fêmur direito de 
pequeno roedor e (d) tíbia direita de 
pequeno roedor. 

Foto: Mirian Liza Alves Forancelli Pacheco (escala em cm). 
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 Embora os vestígios arqueofaunísticos dos quirópteros tenham sido resgatados 

na camada I, estes apresentaram valores nulos para NISPAT.  Nesta mesma camada, 

houve um aumento pronunciado dos valores de NISP atribuídos aos pequenos roedores, 

e aos artiodactilos. Em contrapartida, os valores de NMI e NISPAT permaneceram 

quase constantes para os pequenos roedores, enquanto o NISPAT se elevou para os 

artiodactilos. Tanto os valores de NISP quanto os de NISPAT tiveram uma discreta 

diminuição para os dasipodídeos (gráfico 27). 
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Gráfico 26 . Santa Elina: relações entre os índices de 
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 O gráfico 28 ilustra a presença de um osso de tamanduá-mirim 

(mirmecofagídeo) resgatado na camada II. Em comparação com as camadas anteriores, 

a camada II foi caracterizada por mais uma diminuição nos valores de NISP dos 

dasipodídeos. Nesta mesma camada, os micro roedores começaram a ser evidenciados 

por discretos valores de NISP. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30
taiassuídeos

cervídeos

quirópteros

dasipodídeos

pequenos 

roedores

micro roedores

Gráfico 27. Santa Elina: relações entre os índices de 
quatificação para os taxa de mamíferos resgatados na 

camada I
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Gráfico 28. Santa Elina: relações entre os índices de 
quatificação para os taxa de mamíferos resgatados na 

camada II
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 Os quirópteros reapareceram nas camadas III e IV. Desta vez, os vestígios destes 

pequenos animais apresentaram discretos valores para NISPAT. Um mustelídeo e um 

lagomorfo também foram compilados, respectivamente, para as camadas III e IV 

(gráficos 29 e 30). Nestas mesmas camadas, os pequenos roedores e os dasipodídeos 

apresentaram uma elevação nos valores de todos os índices. 
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Gráfico 29. Santa Elina: relações entre os índices de 
quatificação para os taxa de mamíferos resgatados na camada III
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Gráfico 30. Santa Elina: relações entre os índices de quatificação 
para os taxa de mamíferos resgatados na camada IV

NISP

NISPAT

NMI



159 

 

 Entre as camadas V e VI houve um predomínio quase absoluto dos maiores 

valores de todos os índices para os micro e os pequenos roedores (gráficos 31 e 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 Os grupos dos mamíferos ilustrados nos gráficos acima também foram 

quantificados segundo as suas classes de tamanho. Neste sentido, os taxa foram 
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Gráfico 31. Santa Elina: relações entre os índices de 
quatificação para os taxa de mamíferos resgatados na camada V
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Gráfico 32. Santa Elina: relações entre os índices de quatificação 
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distribuídos, segundo o seu porte, entre as classes I a V 47 .  Os resultados desta 

compilação foram apresentados em gráficos separados por camada, para uma análise 

mais detalhada das quantificações. 

 Assim, na camada superficial, pode-se observar um predomínio dos grupos 

atribuídos à classe III de tamanho para todos os índices de quantificação. Os segundos 

maiores valores para os índices foram distribuídos de modo quase homogêneo entre os 

grupos II e IV (gráfico 33). 

 

 

 

 

 

 Já o gráfico 34, ilustra os maiores valores de NISP equitativamente distribuídos 

entre as classes de tamanho II e III, na camada I. Houve um predomínio dos  valores de 

NMI para a classe II e elevados valores de NISPAT atribuídos às classes III e IV. Os 

valores dos índices de NMI e NISP apresentaram um discreto aumento para a classe I, 

nesta camada. 

 

                                                           
47 As classes de tamanho foram atribuídas a cinco distintos portes de mamífero: (I) micro mamífero (e.g. 
micro roedores), (II) pequenos mamíferos (e.g. cavídeos), (III) mamíferos médios (e.g. dasipodídeos), 
(IV) mamíferos grandes (e.g. cervídeos), (V) mega mamíferos (e.g. tapirídeos). 
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Gráfico 33. Santa Elina: valores dos índices de 
quantificação das classes de tamanho dos mamíferos 

resgatados na camada superficial
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 Na camada II houve uma diminuição nos valores de NISP e NISPAT e uma 

discreta elevação nos valores de NMI, atribuídos à classe III. Também ocorreu um  

pequeno aumento nos valores de NISP, inerentes à classe II. Por outro lado, os valores 

de NISPAT permaneceram maiores para a classe III, em comparação às outras classes 

de tamanho destes mamíferos. Neste contexto houve mais uma elevação nos valores de 

NISP para a classe I (gráfico 35). 
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Gráfico 34. Santa Elina: valores dos índices de 
quantificação das classes de tamanho dos 

mamíferos resgatados na camada I
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Gráfico 35. Santa Elina: valores dos índices de 
quantificação das classes de tamanho dos mamíferos 

resgatados na camada II
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 Mesmo diante de um discreto aumento nos valores de NISP e NMI, atribuídos à 

classe III, e de uma pronunciada elevação nos valores de todos os índices, para a classe 

I, a classe II teve um conspícuo aumento nos valores de NISP, NISPAT e NMI, na 

camada III (gráfico 36). 

 

 

 

 

 Na camada IV, os índices de quantificação para a classe I refletiram uma 

discreta diminuição em seus valores. A classe II ainda apresentou os maiores valores 

para NMI, seguida de uma diminuição dos seus valores de  NISP e NISPAT. Em 

contrapartida, a classe III voltou a apresentar os maiores valores de NISP e NISPAT 

(gráfico 37). 
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Gráfico 36. Santa Elina: valores dos índices de 
quantificação das classes de tamanho dos 
mamíferos resgatados na camada III
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 O gráfico 38 ilustra um predomínio quase absoluto dos maiores valores dos 

índices para a classe II de tamanho, ao longo da camada V. Vale  ressaltar que os 

valores de NISP foram diretamente proporcionais aos valores de NISPAT (tanto para a 

classe II quanto para a III). 
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Gráfico 37. Santa Elina: valores dos índices de 
quantificação das classes de tamanho dos mamíferos 

resgatados na camada IV
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 Na camada VI, ocorreu um pronunciado aumento nos valores de NISP e uma 

discreta diminuição nos valores de NISPAT para a classe II. Neste contexto, houve um 

aumento nos valores de NISP e NMI para as classes I, II e III (gráfico 39). 

 

 

 

  

 Os gráficos 40 a 42 refletiram os dados, concebidos nos gráficos anteriores, em 

uma superfície tridimensional delineada. Neste tipo de representação gráfica foi 

possível observar as variações contínuas dos valores de NMI, NISP e NISPAT para 

cada classe de tamanho dos mamíferos, ao longo das camadas, no conjunto 

estratigráfico I. 

 O gráfico 40 evidencia a variação dos valores de NMI entre as classes de 

tamanho, no conjunto I. Neste perfil tridimensional de distribuição é possível verificar 

que na camada superficial houve uma predominância das classes de tamanho III e IV 

sobre as demais. Já na primeira camada, os pequenos mamíferos da classe II perfizeram 

o maior número dos indivíduos. Na segunda camada, as classes II e III apresentaram um 

domínio homogêneo sobre os demais portes de mamíferos. Na terceira camada, os 

micro e os pequenos mamíferos das classes I e II apresentam o maior número de 

indivíduos em relação aos outros portes da mesma camada e das anteriores. Na quarta 

camada, as classes I e II ainda predominaram, com um discreto decréscimo no número 

dos indivíduos. Na quinta camada sobressaíram, em número, as classes II e IV. 
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Finalmente, na sexta camada, as classes de tamanho dominantes foram a I, a II e a III. 

Todavia, a classe II prevaleceu com a maior concentração de indivíduos se comparada 

com as demais. 

 

 

  

 Os padrões de distribuição das classes de tamanho não apres

pronunciadas entre os valores de NMI, NISP e NISPAT. Todavia, o gráfico 41 reflete 

duas diferenças entre a distribuição dos valores de NMI e NISP, atribuídos às classes de 

tamanho, ao longo do conjunto I. Este gráfico evidencia que, na c

houve uma predominância dos números de fragmentos da classe II sobre a IV (ao 

contrário do que pode ser constatado no gráfico 40). Na terceira camada, a quantificação 

total dos fragmentos  resultou em uma dominância das classes II e III 

o índice utilizado foi o NMI, a classe I predominou sobre as demais, conforme ilustrado 

no gráfico anterior). Este padrão pode ser explicado pela maior superfície de contato dos 

ossos dos mamíferos de maior porte e sua conseqüente probabi

maiores taxas de fragmentação frente aos processos pós
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de tamanho dos mamíferos nas camadas do conjunto 

Finalmente, na sexta camada, as classes de tamanho dominantes foram a I, a II e a III. 

Todavia, a classe II prevaleceu com a maior concentração de indivíduos se comparada 

Os padrões de distribuição das classes de tamanho não apresentaram diferenças 

pronunciadas entre os valores de NMI, NISP e NISPAT. Todavia, o gráfico 41 reflete 

duas diferenças entre a distribuição dos valores de NMI e NISP, atribuídos às classes de 

tamanho, ao longo do conjunto I. Este gráfico evidencia que, na camada superficial, 

houve uma predominância dos números de fragmentos da classe II sobre a IV (ao 

contrário do que pode ser constatado no gráfico 40). Na terceira camada, a quantificação 

total dos fragmentos  resultou em uma dominância das classes II e III sobre a I (quando 

o índice utilizado foi o NMI, a classe I predominou sobre as demais, conforme ilustrado 

no gráfico anterior). Este padrão pode ser explicado pela maior superfície de contato dos 

ossos dos mamíferos de maior porte e sua conseqüente probabilidade de alcançar as 

maiores taxas de fragmentação frente aos processos pós-deposicionais. 
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Finalmente, na sexta camada, as classes de tamanho dominantes foram a I, a II e a III. 

Todavia, a classe II prevaleceu com a maior concentração de indivíduos se comparada 

 

entaram diferenças 

pronunciadas entre os valores de NMI, NISP e NISPAT. Todavia, o gráfico 41 reflete 

duas diferenças entre a distribuição dos valores de NMI e NISP, atribuídos às classes de 

amada superficial, 

houve uma predominância dos números de fragmentos da classe II sobre a IV (ao 

contrário do que pode ser constatado no gráfico 40). Na terceira camada, a quantificação 

sobre a I (quando 

o índice utilizado foi o NMI, a classe I predominou sobre as demais, conforme ilustrado 

no gráfico anterior). Este padrão pode ser explicado pela maior superfície de contato dos 

lidade de alcançar as 

 

10-15

5-10

0-5



 

 

 

 O gráfico 42 também mostra duas diferenças pronunciadas para os valores de 

NISPAT em relação aos de NMI. Os maiores valores de NISPAT, atribuídos aos 

mamíferos da classe III, sobrepuseram  os maiores valores de NMI para os pequenos 

roedores nas camadas I e IV. Este padrão pode ser explicado pela maior superfície 

vulnerável dos ossos dos mamíferos de maior porte aos intensos pr

manipulação humana sobre a
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Gráfico 42. 
classes de tamanho dos mamíferos nas camadas do conjunto 

O gráfico 42 também mostra duas diferenças pronunciadas para os valores de 

NISPAT em relação aos de NMI. Os maiores valores de NISPAT, atribuídos aos 

mamíferos da classe III, sobrepuseram  os maiores valores de NMI para os pequenos 

roedores nas camadas I e IV. Este padrão pode ser explicado pela maior superfície 

vulnerável dos ossos dos mamíferos de maior porte aos intensos pr

na sobre a carcaça animal. 
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O gráfico 42 também mostra duas diferenças pronunciadas para os valores de 

NISPAT em relação aos de NMI. Os maiores valores de NISPAT, atribuídos aos 
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roedores nas camadas I e IV. Este padrão pode ser explicado pela maior superfície 
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 Adicionalmente, as diferenças entre as classes de tamanho dos mamíferos, ao 

longo das camadas do conjunto estratigráfico I foram constatadas por meio do teste 

ANOVA. Tanto para os valores de NMI quanto para os de NISP e NISPAT, as classes 

de tamanho apresentaram diferenças significativas, em sua distribuição, ao longo das 

camadas (gráficos 43 a 45). 
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Gráfico 43. Santa Elina: relações entre as médias de NMI para as 
diferentes classes de tamanho através das camadas, no conjunto 

estratigráfico I 

Cada barra representa a média ± erro para os valores de NMI ao longo das camadas, 
no conjunto I. *p<0,05 foi considerado significativo. 
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Gráfico 44. Santa Elina: relações entre as médias de NISP para as diferentes 
classes de tamanho através das camadas, no conjunto estratigráfico I 

Cada barra representa a média ± erro para os valores de NISP ao longo das camadas, no 
conjunto I. *p<0,05 foi considerado significativo. 
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 Diante dos resultados obtidos no teste ANOVA, é possível concluir que, 

tomadas as médias em conjunto, os fragmentos dos pequenos mamíferos, atribuídos à 

classe II e III de tamanho, compuseram uma assembléia arqueofaunística caracterizada 

pelos maiores valores de NMI, NISP e NISPAT entre os mamíferos resgatados em 

Santa Elina. Adicionalmente, a quantificação total dos vestígios arqueomastofaunísticos 

revelou que a classe II predominou, na maioria das vezes, sobre as demais classes 

(gráfico 46). 
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Gráfico 45. Santa Elina: relações entre as médias de NISPAT para as diferentes 
classes de tamanho através das camadas, no conjunto estratigráfico I 

Cada barra representa a média ± erro para os valores de NISPAT ao longo das camadas, no 
conjunto I. *p<0,05 foi considerado significativo. 



170 

 

 

 

 Diante da significativa abundância dos vestígios mastofaunísticos atribuídos à 

classe de tamanho II (que engloba, em sua maior parte, os pequenos roedores), em 

relação aos outros taxa do mesmo grupo; e em função da possibilidade dos vestígios 

arqueofaunísticos, oriundos desta classe, serem, freqüentemente, considerados 

intrusivos no registro arqueológico, foi realizada uma análise da distribuição 

tridimensional das partes anatômicas dos pequenos roedores, através das camadas, no 

conjunto I.  

 Os valores de NISP para cada parte anatômica dos pequenos roedores foram 

distribuídos pelas camadas do conjunto I, no gráfico de superfície 47. Neste gráfico é 

possível verificar que houve um aumento contínuo dos valores de NISP, atribuídos aos 

fêmures, incisivos e mandíbulas, da camada I à camada VI. A partir da camada III, os 

demais ossos longos, tais como tíbias e úmeros, apresentaram um aumento gradativo. 

Estas mesmas observações foram corroboradas para os valores de NISPAT (gráfico 48). 
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 Diante da elevada abundância

atribuídos aos pequenos roedores resgatados neste abrigo, de maneira similar às análises 

dos Megalobulimidae, seus pontos de coleta foram plotados em gráficos de dispersão 

para uma visualização espacial do contexto 
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Gráfico 47. Santa Elina: valores de NISP para as partes anatômicas dos 
pequenos roedores nas camadas do conjunto estratigráfico I
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Gráfico 48. Santa Elina: valores de NISPAT para as partes anatômicas dos 
pequenos roedores nas camadas do conjunto estratigráfico I

 

 

Diante da elevada abundância  dos indivíduos e dos fragmentos ó

aos pequenos roedores resgatados neste abrigo, de maneira similar às análises 

dos Megalobulimidae, seus pontos de coleta foram plotados em gráficos de dispersão 

para uma visualização espacial do contexto de deposição dos fragmentos deste táxon.
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dos indivíduos e dos fragmentos ósseos 

aos pequenos roedores resgatados neste abrigo, de maneira similar às análises 

dos Megalobulimidae, seus pontos de coleta foram plotados em gráficos de dispersão 

de deposição dos fragmentos deste táxon. 
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 Os gráficos 49 e 50 mostram a ocorrência dos vestígios ósseos dos pequenos 

roedores ao longo das profundidades do conjunto estratigráfico I, eixo longitudinal, 

setor leste.  

 No gráfico 49 são observados os pontos 

ósseos deste táxon foi coletado. Neste gráfico

uma maior concentração de pontos de ocorrência entre as profundidades de 100 a 140 

cm, nas quadras 23, 25, 26 e 27.

 

 

 O gráfico 50 evidencia os pontos onde apenas os fragmentos dos ossos dos 

pequenos roedores que sofreram ação térmica foram coletados. Neste gráfico é possível 

observar o mesmo padrão de pontos de ocorrência e uma concentração recorrentemente 

expressiva nas quadras e nas profundidades já apontadas no gráfico 49. Contudo, se 

comparadas às do gráfico anterior, as maiores concentrações das ocorrências destes 

vestígios ósseos tiveram uma discreta diferenciação na distribuição através das 

profundidades no conjunto I. Houv

cm nas quadras 23 e 27. Mesmo assim, os gradientes mais concentrados de distribuição 

continuaram a coincidir  entre as profundidades de 100 a 140 cm nas quadras 23 e 25 a 

27. 
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Gráfico 49. 
pequenos roedores através das profundidades no conjunto 

estratigráfico I (eixo longitudinal 

Os gráficos 49 e 50 mostram a ocorrência dos vestígios ósseos dos pequenos 

roedores ao longo das profundidades do conjunto estratigráfico I, eixo longitudinal, 

No gráfico 49 são observados os pontos onde o número total de fragmentos 

ósseos deste táxon foi coletado. Neste gráfico, salvo alguns hiatos, é possível verificar 

uma maior concentração de pontos de ocorrência entre as profundidades de 100 a 140 

cm, nas quadras 23, 25, 26 e 27. 

 

 

50 evidencia os pontos onde apenas os fragmentos dos ossos dos 

pequenos roedores que sofreram ação térmica foram coletados. Neste gráfico é possível 

observar o mesmo padrão de pontos de ocorrência e uma concentração recorrentemente 

e nas profundidades já apontadas no gráfico 49. Contudo, se 

comparadas às do gráfico anterior, as maiores concentrações das ocorrências destes 

vestígios ósseos tiveram uma discreta diferenciação na distribuição através das 

profundidades no conjunto I. Houve uma maior ocorrência de coletas entre 120 e 140 

cm nas quadras 23 e 27. Mesmo assim, os gradientes mais concentrados de distribuição 

continuaram a coincidir  entre as profundidades de 100 a 140 cm nas quadras 23 e 25 a 
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Gráfico 49. Santa Elina: ocorrência dos vestígios ósseos dos 
pequenos roedores através das profundidades no conjunto 

estratigráfico I (eixo longitudinal - setor leste)
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Os gráficos 49 e 50 mostram a ocorrência dos vestígios ósseos dos pequenos 

roedores ao longo das profundidades do conjunto estratigráfico I, eixo longitudinal, 
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 Os gráficos 51 e 52 ilust

roedores ao longo das profundidades no conjunto estratigráfico I, eixo transversal, setor 

leste.  

 No gráfico 51 são evidenciados os pontos onde o número total de fragmentos 

dos ossos destes vertebrados fo

concentração de pontos de ocorrência que se tornou demasiadamente marcada entre as 

quadras B, C e D. As maiores concentrações de coleta ocorreram entre as profundidades 

de 110 a 150 cm na quadra B, de 120 a 14

D. Deste modo, as concentrações de pontos

compatíveis entre os eixos longitudinal (acima descrito) e transversal. 
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Gráfico 50. 
pequenos roedores, com ação térmica, através das profundidades no 

conjunto estratigráfico I (eixo longitudinal 

 

 

Os gráficos 51 e 52 ilustram a ocorrência dos vestígios ósseos dos pequenos 

roedores ao longo das profundidades no conjunto estratigráfico I, eixo transversal, setor 

No gráfico 51 são evidenciados os pontos onde o número total de fragmentos 

dos ossos destes vertebrados foi coletado. Neste gráfico é possível notar uma 

concentração de pontos de ocorrência que se tornou demasiadamente marcada entre as 

quadras B, C e D. As maiores concentrações de coleta ocorreram entre as profundidades 

de 110 a 150 cm na quadra B, de 120 a 140 cm na quadra C e de 90 a 120 cm na quadra 

as concentrações de pontos de coleta apresentaram profundidades quase 

compatíveis entre os eixos longitudinal (acima descrito) e transversal.  
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Gráfico 50. Santa Elina: ocorrência dos vestígios ósseos dos 
pequenos roedores, com ação térmica, através das profundidades no 

conjunto estratigráfico I (eixo longitudinal - setor leste)
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 O gráfico 52 mostra os pontos onde apenas os fragmentos que sofreram ação 

térmica foram coletados. Neste gráfico é possível verificar que houve o mesmo padrão 

de pontos de ocorrência e uma concentração recorrentemente expressiva nas quadras C 

e D para as mesmas profundidades apontadas no gráfico 51. 
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Gráfico 51. 
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O gráfico 52 mostra os pontos onde apenas os fragmentos que sofreram ação 

térmica foram coletados. Neste gráfico é possível verificar que houve o mesmo padrão 

de pontos de ocorrência e uma concentração recorrentemente expressiva nas quadras C 

esmas profundidades apontadas no gráfico 51.  
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Gráfico 51. Santa Elina: ocorrência dos vestígios ósseos dos 
pequenos roedores através das profundidades no conjunto 

estratigráfico I (eixo transversal - setor leste)
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Gráfico 52. Santa Elina: ocorrência dos vestígios ósseos dos pequenos 
roedores, com ação térmica, através das profundidades no conjunto 

estratigráfico I (eixo transversal - setor leste)
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O gráfico 52 mostra os pontos onde apenas os fragmentos que sofreram ação 

térmica foram coletados. Neste gráfico é possível verificar que houve o mesmo padrão 

de pontos de ocorrência e uma concentração recorrentemente expressiva nas quadras C 
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 O gráfico 53 apresenta a distribuição da quantidade total dos fragmentos ósseos 

dos pequenos roedores resgatados ao longo das profundidades no conjunto estratigráfico 

I, setor leste. Este gráfico ilustra uma maior concentração dos mais elevados valores de 

NISP, destes fragmentos, entre as profundidades que variaram de 75 a 175 cm.  

 

 

 

 

 No gráfico 54 é possível notar apenas a distribuição da quantidade de 

fragmentos ósseos destes pequenos mamíferos que sofreram ação térmica, resgatados 

através das diferentes profundidades do conjunto estratigráfico I. De maneira análoga ao 

gráfico 53, este gráfico mostra uma maior concentração de fragmentos ósseos no 

mesmo intervalo de profundidade. Os valores plotados nos gráficos 53 e 54 

corroboraram os resultados observados nos gráficos que representaram as concentrações 

das coletas nos eixos longitudinal e transversal.  
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Gráfico 53. Santa Elina: distribuição dos valores de NISP para os 
vestígios ósseos dos pequenos roedores ao longo das 
profundidades no conjunto estratigráfico I (setor leste) 
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 Os gráficos 55 e 56 mostram a ocorrência dos vestígios ósseos dos pequenos 

roedores ao longo das profundidades do conjunto estratigráfico I, eixo longitudinal, 

setor oeste.   

 No gráfico 55 podem ser verificados os pontos onde o número total de 

fragmentos ósseos destes pequenos vertebrados foi coletado. Neste gráfico ainda é 

possível observar uma concentração de pontos de ocorrência que se tornou mais 

expressiva entre as profundidades de 0 a +30 cm, na quadra 32, que se dispersou de 

modo difuso entre as profundidades de +20 a +50 cm, nas quadras 33, 34 e 35. 
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Gráfico 54. Santa Elina: distribuição dos valores de NISP para os 
vestígios ósseos dos pequenos roedores, com ação térmica, ao 

longo das profundidades no conjunto estratigráfico I (setor leste) 



 

 

 

 No gráfico 56 foram representados 

fragmentos ósseos, submetidos à ação térmica, foi coletada. Neste gráfico é possível 

verificar uma única concentração de pontos de ocorrência dos fragmentos na quadra 32, 

entre as profundidades de 0 a +30 cm.
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Gráfico 55. 
pequenos roedores através das profundidades no conjunto 
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Gráfico 56. 
pequenos roedores, com ação térmica, através das profundidades 
no conjunto estratigráfico I (eixo longitudinal 

No gráfico 56 foram representados apenas os pontos onde a quantidade desses 

fragmentos ósseos, submetidos à ação térmica, foi coletada. Neste gráfico é possível 

verificar uma única concentração de pontos de ocorrência dos fragmentos na quadra 32, 

entre as profundidades de 0 a +30 cm. 
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Gráfico 55. Santa Elina: ocorrência dos vestígios ósseos dos 
pequenos roedores através das profundidades no conjunto 

estratigráfico I (eixo longitudinal - setor oeste)
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Gráfico 56. Santa Elina: ocorrência dos vestígios ósseos dos 
pequenos roedores, com ação térmica, através das profundidades 
no conjunto estratigráfico I (eixo longitudinal - setor oeste)
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apenas os pontos onde a quantidade desses 

fragmentos ósseos, submetidos à ação térmica, foi coletada. Neste gráfico é possível 

verificar uma única concentração de pontos de ocorrência dos fragmentos na quadra 32, 
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pequenos roedores, com ação térmica, através das profundidades 



 

 Os gráficos 57 e 58 ilustram a ocorrência dos vestígios ósseos dos pequenos 

roedores ao longo das profundidades do conjunto estratigráfico I, eixo transversal, setor 

oeste.  

 No gráfico 57 são evidenciados os pontos onde o número total destes fragmentos 

foi coletado. Neste gráfico é possível observar uma concentração de pontos de 

ocorrência que se tornou demasiadamente marcada na quadra C, em relação aos pontos 

das outras quadras, entre as profundidades 0 a +50 cm. Deste modo, 

concentrações de pontos de coleta 

os eixos longitudinal (acima descrito) e transversal. 

 

 

 

 O gráfico 58 representa os pontos onde apenas os fragmentos ósseos que 

sofreram ação térmica foram coletados. Neste gráfico é pos

mesmo padrão de pontos de ocorrência em detrimento de uma concentração mais difusa 

e pouco expressiva evidenciada na quadra C, nas profundidades de +10 a +40.  

Contudo, de modo similar ao descrito para as conchas de Megalobulimi

cruzadas, as referências de localização das quadras, com maiores concentrações dos 

pontos de coleta dos fragmentos ósseos dos pequenos roedores, nos eixos longitudinal e 

transversal, coincidiram com as localizações descritas para as estruturas 

cinzas, evidenciadas no sítio arqueológico Santa Elina.
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Gráfico 57. 
pequenos roedores através das profundidades no conjunto 

estratigráfico I (eixo transversal 
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Os gráficos 57 e 58 ilustram a ocorrência dos vestígios ósseos dos pequenos 

roedores ao longo das profundidades do conjunto estratigráfico I, eixo transversal, setor 

No gráfico 57 são evidenciados os pontos onde o número total destes fragmentos 

oi coletado. Neste gráfico é possível observar uma concentração de pontos de 

ocorrência que se tornou demasiadamente marcada na quadra C, em relação aos pontos 

das outras quadras, entre as profundidades 0 a +50 cm. Deste modo, 

de coleta localizaram-se em profundidades compatíveis entre 

os eixos longitudinal (acima descrito) e transversal.  

O gráfico 58 representa os pontos onde apenas os fragmentos ósseos que 

sofreram ação térmica foram coletados. Neste gráfico é possível verificar que houve o 

mesmo padrão de pontos de ocorrência em detrimento de uma concentração mais difusa 

e pouco expressiva evidenciada na quadra C, nas profundidades de +10 a +40.  

Contudo, de modo similar ao descrito para as conchas de Megalobulimi

cruzadas, as referências de localização das quadras, com maiores concentrações dos 

pontos de coleta dos fragmentos ósseos dos pequenos roedores, nos eixos longitudinal e 

transversal, coincidiram com as localizações descritas para as estruturas 

cinzas, evidenciadas no sítio arqueológico Santa Elina. 
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Gráfico 57. Santa Elina: ocorrência dos vestígios ósseos dos 
pequenos roedores através das profundidades no conjunto 

estratigráfico I (eixo transversal - setor oeste)
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Os gráficos 57 e 58 ilustram a ocorrência dos vestígios ósseos dos pequenos 

roedores ao longo das profundidades do conjunto estratigráfico I, eixo transversal, setor 

No gráfico 57 são evidenciados os pontos onde o número total destes fragmentos 

oi coletado. Neste gráfico é possível observar uma concentração de pontos de 

ocorrência que se tornou demasiadamente marcada na quadra C, em relação aos pontos 

das outras quadras, entre as profundidades 0 a +50 cm. Deste modo, as maiores 

profundidades compatíveis entre 

 

O gráfico 58 representa os pontos onde apenas os fragmentos ósseos que 

sível verificar que houve o 

mesmo padrão de pontos de ocorrência em detrimento de uma concentração mais difusa 

e pouco expressiva evidenciada na quadra C, nas profundidades de +10 a +40.  

Contudo, de modo similar ao descrito para as conchas de Megalobulimidae, quando 

cruzadas, as referências de localização das quadras, com maiores concentrações dos 

pontos de coleta dos fragmentos ósseos dos pequenos roedores, nos eixos longitudinal e 

transversal, coincidiram com as localizações descritas para as estruturas com carvões e 

Santa Elina: ocorrência dos vestígios ósseos dos 
pequenos roedores através das profundidades no conjunto 
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 O gráfico 59 evidencia a distribuição da quantidade total dos fragmentos ósseos 

dos pequenos roedores resgatados ao longo das profundidades no conjunto estratigráfico 

I, setor oeste. Este gráfico ilustra uma maior concentração destes vestígios entre as 

profundidades que variaram de 0 a +50 cm. 
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Gráfico 58. Santa Elina: ocorrência dos vestígios ósseos dos pequenos 
roedores, com ação térmica, através das profundidades (eixo 
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Gráfico 59. Santa Elina: distribuição dos valores de NISP para os 
vestígios ósseos dos pequenos roedores ao longo das profundidades 

no conjunto estratigráfico I (setor oeste) 

 

 

O gráfico 59 evidencia a distribuição da quantidade total dos fragmentos ósseos 

dos pequenos roedores resgatados ao longo das profundidades no conjunto estratigráfico 

. Este gráfico ilustra uma maior concentração destes vestígios entre as 

profundidades que variaram de 0 a +50 cm.  
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O gráfico 59 evidencia a distribuição da quantidade total dos fragmentos ósseos 

dos pequenos roedores resgatados ao longo das profundidades no conjunto estratigráfico 

. Este gráfico ilustra uma maior concentração destes vestígios entre as 
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 No gráfico 60 é possível verificar apenas a distribuição do número de 

fragmentos ósseos que sofreram ação térmica, resgatados nas 

do conjunto estratigráfico I. Este gráfico representa uma maior concentração destes 

fragmentos a um intervalo de profundidade de 0 a +40 cm. Os valores plotados nos 

gráficos 59 e 60 também corroboraram dos resultados observados nos

representaram as concentrações de coletas nos eixos longitudinal e transversal.

 

 

 

 Finalmente, frente aos dados plotados nos gráficos anteriormente apresentados 

para os fragmentos arqueoconquiliológicos resgatados neste mesmo conjunto, em 

Elina, também foi plausível predizer que os vestígios destes dois grandes grupos 

monofiléticos estiveram, provavelmente,

humanas pretéritas de subsistência neste abrigo (figura 26).
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Gráfico 60. Santa Elina: distribuição dos valores de NISPAT para os 
vestígios ósseos dos pequenos roedores ao longo das profundidades 

no conjunto estratigráfico I (setor oeste)

No gráfico 60 é possível verificar apenas a distribuição do número de 

fragmentos ósseos que sofreram ação térmica, resgatados nas diferentes profundidades 

do conjunto estratigráfico I. Este gráfico representa uma maior concentração destes 

fragmentos a um intervalo de profundidade de 0 a +40 cm. Os valores plotados nos 

gráficos 59 e 60 também corroboraram dos resultados observados nos

representaram as concentrações de coletas nos eixos longitudinal e transversal.

Finalmente, frente aos dados plotados nos gráficos anteriormente apresentados 

para os fragmentos arqueoconquiliológicos resgatados neste mesmo conjunto, em 

Elina, também foi plausível predizer que os vestígios destes dois grandes grupos 

, provavelmente, associados aos contextos das atividades 

humanas pretéritas de subsistência neste abrigo (figura 26). 
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No gráfico 60 é possível verificar apenas a distribuição do número de 

diferentes profundidades 

do conjunto estratigráfico I. Este gráfico representa uma maior concentração destes 

fragmentos a um intervalo de profundidade de 0 a +40 cm. Os valores plotados nos 

gráficos 59 e 60 também corroboraram dos resultados observados nos gráficos que 

representaram as concentrações de coletas nos eixos longitudinal e transversal. 

 

Finalmente, frente aos dados plotados nos gráficos anteriormente apresentados 

para os fragmentos arqueoconquiliológicos resgatados neste mesmo conjunto, em Santa 

Elina, também foi plausível predizer que os vestígios destes dois grandes grupos 
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Figura 26. Organização espacial de dois níveis recentes. Adaptado de Vilhena-Vialou (2005) 
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9.2.2. Conjunto estratigráfico II 

 

9.2.2.1. Características gerais de distribuição e quantificação da arqueofauna 

 

  Antes de descrever, de maneira distinta, os vestígios arqueofaunísticos 

relacionados aos  grupos taxonômicos, evidenciados no conjunto estratigráfico II, faz-se 

necessário delinear a distribuição de toda esta assembléia arqueofaunística, ao longo dos 

contextos horizontais e verticais das ocupações humanas, em Santa Elina. 

 Diante disso, o gráfico 61 ilustra, de modo horizontalizado, as concentrações e 

as dispersões dos vestígios arqueofaunísticos, para os quadriculamentos estabelecidos 

durantes as campanhas arqueológicas, neste sítio. Neste gráfico em radar, foram 

evidenciados picos de concentração dos vestígios arqueofaunísticos, em quadras 

específicas, no conjunto II, tais como em 20 e 22A e em 22 e 24Z.  Ainda no gráfico 61 

é possível observar um maior padrão de dispersão inter quadras para a arqueofauna 

resgatada entre as quadrículas  25 C e 28B. 

 

 

 

 

 Conforme já descrito no capítulo anterior, devido a uma maior inexpressividade 

quantitativa e à configuração estratigráfica das datações do Holoceno médio, realizadas 
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Gráfico 61. Santa Elina: concentração e dispersão dos vestígios faunísticos 
no conjunto estratigráfico II



 

em Santa Elina, os vestígios faunísticos resgatados neste conjunto estratigráfico foram 

quantificados como um grande grupo distinto caracterizado por uma única assembléia 

arqueofaunística. 

 Neste sentido, os pontos

arqueofaunísticos, foram plotados em gráficos de dispersão para uma visualização 

espacial do contexto de deposição dos remanescentes ósseos e conquiliológicos da 

arqueofauna. 

 Os gráficos 62 e 63 mostram a ocorrência dos vestígios arqu

longo das profundidades do conjunto estratigráfico II, no eixo longitudinal, setor leste.

 No gráfico 62 são observados os pontos onde o número total de vestígios 

arqueofaunísticos foi coletado. Neste gráfico pode

encontrava-se difusamente distribuída entre as quadras do eixo longitudinal. Entretanto 

são visíveis alguns pontos de concentração de coleta, não coincidentes, ao longo de 

todas as quadras e profundidades ilustradas neste gráfico.
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Gráfico 62. 
arqueofaunísticos no conjunto estratigráfico II

em Santa Elina, os vestígios faunísticos resgatados neste conjunto estratigráfico foram 

quantificados como um grande grupo distinto caracterizado por uma única assembléia 

Neste sentido, os pontos de concentração de coleta, de todos os vestígios 

foram plotados em gráficos de dispersão para uma visualização 

espacial do contexto de deposição dos remanescentes ósseos e conquiliológicos da 

Os gráficos 62 e 63 mostram a ocorrência dos vestígios arqu

longo das profundidades do conjunto estratigráfico II, no eixo longitudinal, setor leste.

No gráfico 62 são observados os pontos onde o número total de vestígios 

arqueofaunísticos foi coletado. Neste gráfico pode-se verificar que a arque

se difusamente distribuída entre as quadras do eixo longitudinal. Entretanto 

são visíveis alguns pontos de concentração de coleta, não coincidentes, ao longo de 

todas as quadras e profundidades ilustradas neste gráfico. 
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Gráfico 62. Santa Elina: distribuição dos vestígios 
arqueofaunísticos no conjunto estratigráfico II

183 

em Santa Elina, os vestígios faunísticos resgatados neste conjunto estratigráfico foram 

quantificados como um grande grupo distinto caracterizado por uma única assembléia 

e todos os vestígios 

foram plotados em gráficos de dispersão para uma visualização 

espacial do contexto de deposição dos remanescentes ósseos e conquiliológicos da 

Os gráficos 62 e 63 mostram a ocorrência dos vestígios arqueofaunísticos ao 

longo das profundidades do conjunto estratigráfico II, no eixo longitudinal, setor leste.  

No gráfico 62 são observados os pontos onde o número total de vestígios 

se verificar que a arqueofauna 

se difusamente distribuída entre as quadras do eixo longitudinal. Entretanto 

são visíveis alguns pontos de concentração de coleta, não coincidentes, ao longo de 
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 O gráfico 63 mostra os pontos onde apenas os remanescentes arqueofaunísticos 

que sofreram ação térmica foram coletados. Neste gráfico é possível observar um maior 

número de pontos de coleta mais difusamente distribuídos ao longo das profundidades, 

em todas as quadras. Por outro lado, embora a quadra 20 tenha apresentado poucos 

pontos de coleta difundidos através das profundidades, houve uma maior concentração 

de ocorrência da arqueofauna

em comparação às demais. 

 

 

 

 Os gráficos 64 e 65 ilustram a ocorrência da arquefauna ao longo das 

profundidades do conjunto estratigráfico II, eixo transversal, setor leste.

 No gráfico 64 são evidenciados os pontos onde o número total destes 

remanescentes foi coletado. Neste gráfico é possível observar uma maior concentração e 

distribuição de pontos de ocorrência que se tornaram demasiadamente conspícuas na 

quadra A, em relação aos pontos das outras quadras, entre as profundidades de 175 a 

240 cm e 250 a 310 cm, com pequenos hiatos. Deste modo, 

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

19 20 21

Z
 (

cm
)

Gráfico 63. Santa Elina: distribuição dos vestígios arqueofaunísticos 
com ação térmica no conjunto estratigráfico II

mostra os pontos onde apenas os remanescentes arqueofaunísticos 

que sofreram ação térmica foram coletados. Neste gráfico é possível observar um maior 

número de pontos de coleta mais difusamente distribuídos ao longo das profundidades, 

Por outro lado, embora a quadra 20 tenha apresentado poucos 

pontos de coleta difundidos através das profundidades, houve uma maior concentração 

de ocorrência da arqueofauna, entre as profundidades de 180 a 230 cm, nesta quadra, 

 

Os gráficos 64 e 65 ilustram a ocorrência da arquefauna ao longo das 

profundidades do conjunto estratigráfico II, eixo transversal, setor leste. 

No gráfico 64 são evidenciados os pontos onde o número total destes 

remanescentes foi coletado. Neste gráfico é possível observar uma maior concentração e 

distribuição de pontos de ocorrência que se tornaram demasiadamente conspícuas na 

o aos pontos das outras quadras, entre as profundidades de 175 a 

240 cm e 250 a 310 cm, com pequenos hiatos. Deste modo, as maiores concentrações de 
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mostra os pontos onde apenas os remanescentes arqueofaunísticos 

que sofreram ação térmica foram coletados. Neste gráfico é possível observar um maior 

número de pontos de coleta mais difusamente distribuídos ao longo das profundidades, 

Por outro lado, embora a quadra 20 tenha apresentado poucos 

pontos de coleta difundidos através das profundidades, houve uma maior concentração 

entre as profundidades de 180 a 230 cm, nesta quadra, 

 

Os gráficos 64 e 65 ilustram a ocorrência da arquefauna ao longo das 

 

No gráfico 64 são evidenciados os pontos onde o número total destes 

remanescentes foi coletado. Neste gráfico é possível observar uma maior concentração e 

distribuição de pontos de ocorrência que se tornaram demasiadamente conspícuas na 

o aos pontos das outras quadras, entre as profundidades de 175 a 

as maiores concentrações de 
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pontos de coleta refletiram

longitudinal (acima descrito) e transversal, que convergiram na quadra 20 A. 

 

 

 

 O gráfico 65 evidencia os pontos onde apenas os fragmentos da arqueofauna que 

sofreram ação térmica foram coletados. Neste gráfico é possível verificar que houve o 

mesmo padrão de pontos de ocorrên

descritas para a quadra A, no gráfico anterior.  Mais uma vez, os pontos, nos eixos 

longitudinal e transversal, de maior concentração de ocorrência da arqueofauna, 

convergiram na quadra 20A. As profundidades

coincidiram com as localizações descritas para as estruturas de fogueira datadas entre 

9000/10000 anos B.P., evidenciadas no sítio arqueológico Santa Elina (figura 27).

 

 

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

Z
 (

cm
)

Gráfico 64. Santa Elina: distribuição dos vestígios arqueofaunísticos 
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refletiram as primeiras profundidades compatíveis entre os eixos 

ito) e transversal, que convergiram na quadra 20 A. 

O gráfico 65 evidencia os pontos onde apenas os fragmentos da arqueofauna que 

sofreram ação térmica foram coletados. Neste gráfico é possível verificar que houve o 

mesmo padrão de pontos de ocorrência e concentração em profundidades similares às 

descritas para a quadra A, no gráfico anterior.  Mais uma vez, os pontos, nos eixos 

longitudinal e transversal, de maior concentração de ocorrência da arqueofauna, 

convergiram na quadra 20A. As profundidades das concentrações de coleta nesta quadra 

coincidiram com as localizações descritas para as estruturas de fogueira datadas entre 

9000/10000 anos B.P., evidenciadas no sítio arqueológico Santa Elina (figura 27).
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as primeiras profundidades compatíveis entre os eixos 

ito) e transversal, que convergiram na quadra 20 A.  

 

O gráfico 65 evidencia os pontos onde apenas os fragmentos da arqueofauna que 

sofreram ação térmica foram coletados. Neste gráfico é possível verificar que houve o 

cia e concentração em profundidades similares às 

descritas para a quadra A, no gráfico anterior.  Mais uma vez, os pontos, nos eixos 

longitudinal e transversal, de maior concentração de ocorrência da arqueofauna, 

das concentrações de coleta nesta quadra 

coincidiram com as localizações descritas para as estruturas de fogueira datadas entre 

9000/10000 anos B.P., evidenciadas no sítio arqueológico Santa Elina (figura 27). 
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Gráfico 65. Santa Elina: distribuição dos vestígios arqueofaunísticos 
com ação térmica (NISPAT) no conjunto estratigráfico II
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 Nos gráficos 66 e 67 é possível verificar, respectivamente, a distribuição do 

número total dos vestígios arqueofaunísticos e da quantidade destes remanescentes que 

sofreram ação térmica, resgatados nas diferentes profundidades do conjunto 

estratigráfico II. Estes gráficos não evidenciam uma concentração diferencial dos pontos 

de coleta. Todavia os maiores valores atribuídos a NISP e NISPAT foram relacionados 

à arqueofauna coletada entre as profundidades de 160 a 280 cm. Estas localizações 

também concordaram com as referências para a mesma estrutura de fogueira encontrada 

entre as quadras 20 e 22A, neste abrigo. Portanto, os valores plotados nos gráficos 66 e 

67 também corroboraram os resultados observados nos gráficos que representaram as 

concentrações de coletas nos eixos longitudinal e transversal. 
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Gráfico 66. Santa Elina: distribuição dos n. de fragmentos  (NISP) 
através das profundidades no conjunto estratigráfico II
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 Diante das análises da arqueofauna resgatada no conjunto II, e em comparação 

com a composição arqueofaunística oriunda do conjunto I, mais uma vez foi constatada 

uma ampla riqueza de taxa. Contudo, houve um contrastante predomínio dos valores de 

NISP e NISPAT atribuídos aos vestígios ósseos dos mamíferos, em relação aos demais 

grupos monofiléticos (gráfico 68). Ao contrário do que ocorreu no conjunto I, os 

vestígios arqueoconquiliológicos dos gastrópodes compuseram o segundo grupo mais 

conspícuo em abundância de fragmentos, mas permaneceram dominantes em número de 

indivíduos. Neste caso, as diferenças de valores de NMI tornaram-se quase equitativas 

entre os mamíferos e os gastrópodes. Assim, de modo similar ao padrão evidenciado no 

conjunto I, no conjunto II, os vestígios arqueofaunísticos dos gastrópodes e dos 

mamíferos também apresentaram os maiores índices atribuídos a NISP, NISPAT e 

NMI.  
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Gráfico 67. Santa Elina: distribuição dos n. de fragmentos com ação 
térmica (NISPAT) através das profundidades no conjunto 

estratigráfico II



 

 

 

9.2.2.2. Distribuição e quantificação dos vestígios arqueoconquiliológicos

 

 De modo análogo ao descrito para o conjunto I, entre os gastrópodes, os 

inerentes à família Megalobulimidae, perfizeram a maior quantidade dos vestígios (total 

e com ação térmica) e dos indivíduos, no conjunto estratigráfico II (gráfico 69). 
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Gráfico 68. Santa Elina: índices de quantificação para os grupos 
monofiléticos resgatados no conjunto estratigráfico II
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De modo análogo ao descrito para o conjunto I, entre os gastrópodes, os 

inerentes à família Megalobulimidae, perfizeram a maior quantidade dos vestígios (total 

mica) e dos indivíduos, no conjunto estratigráfico II (gráfico 69). 
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9.2.2.2. Distribuição e quantificação dos vestígios arqueoconquiliológicos 

De modo análogo ao descrito para o conjunto I, entre os gastrópodes, os taxa 

inerentes à família Megalobulimidae, perfizeram a maior quantidade dos vestígios (total 

mica) e dos indivíduos, no conjunto estratigráfico II (gráfico 69).  
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 Neste contexto, a despeito da variada composição taxonômica dos vestígios 

arqueofaunísticos e da conspícua dominância dos vestígios dos mamíferos e dos 

gastrópodes sobre os demais grupos monofiléticos, da mesma forma que constatado 

para o conjunto I, os índices de riqueza e abundância, compilados no conjunto II, 

revelaram uma assembléia arqueofaunística com baixa diversidade taxonômica (tabela 

18). 

 

Tabela 18. Santa Elina. Índices de riqueza e diversidade para a 
arqueofauna resgatada no conjunto II 

índices valores 
taxa_S 26 

indivíduos 92 
dominância_D 0,207 
Shannon_H 2,333 
Simpson_1-D 0,793 

 

 

 Esta composição arqueofaunística pode ser, novamente, justificada pela baixa 

riqueza entre os gastrópodes (taxa_S = 4), co-relacionada a uma dominância absoluta de 

indivíduos em uma única família pertencente a este grupo (ver gráfico 69). Em 

contrapartida, a classe Mammalia apresentou a maior riqueza taxonômica (taxa_S = 13) 

e a menor abundância de representantes por táxon.  Neste sentido, os gastrópodes 

inflacionaram os valores de dominância e diminuíram os valores de diversidade de toda 

a assembléia arqueofaunística resgatada no conjunto estratigráfico II. 

Assim, paralelamente à compilação realizada para o conjunto I, os pontos de 

coleta deste táxon, no conjunto II, também foram plotados em gráficos de dispersão 

com o objetivo de evidenciar os contextos espaciais de deposição dos fragmentos 

arqueoconquiliológicos. 

 Os gráficos 70 e 71 mostram a ocorrência dos vestígios arqueoconquiliológicos 

de Megabulimidae ao longo das profundidades do conjunto estratigráfico II, no eixo 

longitudinal, setor leste.  

 No gráfico 70 são observados os pontos onde o número total de fragmentos de 

conchas foi coletado. Neste gráfico pode-se verificar que os fragmentos deste táxon 

encontravam-se difusamente distribuídos entre as quadras do eixo longitudinal. 

Contudo, tornou-se conspícua a maior concentração de pontos de coleta ao longo da 

quadra 22. O maior ponto de ocorrências destes vestígios se deu ao longo das 
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profundidades de 175 a 200 cm, análoga à quadra 25.  Também são visíveis alguns 

pontos esparsos de concentração de coleta, com pouca ou nenhuma coincidência, ao 

longo das profundidades das quadras 20, 24, 26 e 27. 

 

 

 

 

 O gráfico 71 mostra os pontos onde apenas os remanescentes 

arqueoconquiliológicos que sofreram ação térmica foram coletados. Neste gráfico é 

possível observar um maior número de pontos de coleta mais difusamente distribuídos 

ao longo das profundidades, em todas as quadras. Por outro lado, embora a quadra 20 

tenha apresentado poucos pontos de coleta difundidos através das profundidades, houve 

uma maior concentração de ocorrência da arqueofauna  entre as profundidades de 180 a 

200 cm, nesta quadra. Mesmo constituindo um padrão mais esparso e difuso, os pontos 

de ocorrência das quadras 22 e 23 foram mais numerosos, se comparados às outras 

quadras. 
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Gráfico 70. Santa Elina: ocorrência dos vestígios arqueoconquiliológicos 
de Megalobulimus sp. através das profundidades (eixo longitudinal - setor 

leste) no conjunto estratigráfico II
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 Os gráficos 72 e 73 ilustram a ocorrência dos vestígios das conchas de 

Megalobulimidae ao longo das profundidades do conjunto estratigráfico II, eixo 

transversal, setor leste. 

 No gráfico 72 são evidenciados os pontos onde o número total destes 

remanescentes foi coletado. Neste gráfico é possível observar uma maior concentração e 

distribuição de pontos de ocorrência que se tornaram demasiadamente conspícuas na 

quadra A, em relação aos pontos das outras quadras, entre as profundidades de 175 a 

230 cm e 275 a 310 cm, com discretos hiatos. Deste modo, as maiores concentrações de 

pontos de coleta apresentaram as primeiras profundidades compatíveis entre os eixos 

longitudinal (acima descrito) e transversal, que convergiram nas quadras 20, 22 e 23A. 

As quadras B e C também demonstraram um gradiente de concentrações de pontos de 

coleta, compatíveis com a quadra A, entre as profundidades de 175 a 200 cm. 
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Gráfico 71. Santa Elina: ocorrência dos vestígios arqueoconquiliológicos 
de Megalobulimus sp., com ação térmica através das profundidades (eixo 

longitudinal - setor leste) no conjunto estratigráfico II
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 O gráfico 73 evidencia os pontos onde apenas os fragmentos da 

arqueomalacofauna que sofreram ação térmica foram coletados. Neste gráfico é possível 

verificar que houve o mesmo padrão de pontos de ocorrência e concentração em 

profundidades similares às descritas para a quadra A, no gráfico anterior.  Mais uma 

vez, os pontos, nos eixos longitudinal e transversal, de maior concentração de 

ocorrência da arqueofauna, convergiram entre as quadras 20 e 23 A. De modo análogo 

ao observado para o padrão de distribuição geral da arqueofauna, as profundidades das 

de coleta, da arqueomalacofauna, nestas quadras foram compatíveis com as localizações 

descritas para as estruturas de fogueira datadas entre 9000/10000 anos B.P., 

evidenciadas no sítio arqueológico Santa Elina. 
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Gráfico 72. Santa Elina: distribuição dos valores de NISP para os vestígios 
arqueoconquiliológicos de Megalobulimus sp. ao longo das profundidades 

(eixo transversal- setor leste) no conjunto estratigráfico II
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 Nos gráficos 74 e 75 torna-se evidente, respectivamente, a distribuição do 

número total dos vestígios conquiliológicos dos Megalobulimidae e da quantidade 

destes remanescentes que sofreram ação térmica, resgatados nas diferentes 

profundidades do conjunto estratigráfico II. Estes gráficos não evidenciam uma 

concentração diferencial nos pontos de coleta. Todavia os maiores valores atribuídos a 

NISP e NISPAT foram relacionados à arqueofauna coletada entre as profundidades de 

180 a 240 cm (gráfico 74). Estas localizações são próximas às referências para a mesma 

estrutura de fogueira encontrada entre as quadras 20 e 24A, neste abrigo. Portanto, os 

valores plotados nos gráficos 74 e 75 também corroboraram os resultados observados 

nos gráficos que representaram as concentrações pontos de coletas nos eixos 

longitudinal e transversal. 

 

 

150

175

200

225

250

275

300

325

350

Z
 (

cm
)

quadras no eixo transversal norte/sul

Gráfico 73. Santa Elina: distribuição dos valores de NISPAT para os 
vestígios arqueoconquiliológicos de Megalobulimus sp. ao longo das 

profundidades (eixo transversal- setor leste) no conjunto estratigráfico II
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9.2.2.3.  Distribuição e quantificação dos vestígios arqueomastofaunísticos 

 

 A exemplo da arqueomastofauna resgatada no conjunto I, os vestígios 

mastofaunísticos provenientes conjunto II constituíram uma rica composição 

taxonômica formada por 13 grandes grupos. Os índices de diversidade da 
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Gráfico 74. Santa Elina: distribuição dos valores de NISP para os vestígios 
arqueoconquiliológicos de Megalobulimus sp. ao longo das profundidades 

(eixo longitudinal - setor leste) no conjunto estratigráfico II
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Gráfico 75. Santa Elina: distribuição dos valores de NISPAT para os 
vestígios arqueoconquiliológicos de Megalobulimus sp. ao longo das 

profundidades (eixo longitudinal - setor leste) no conjunto estratigráfico II
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arqueomastofauna oriunda do conjunto II apresentaram valores similares aos verificados 

para os mesmos taxa no conjunto I (tabela 19). 

 

Tabela 19. Santa Elina. Índices de riqueza e diversidade para a 
arqueomastofauna resgatada nos conjuntos estratigráficos I e II 

índices conj I conj II 
taxa_S 18 13 

indivíduos 109 32 
dominância_D 0,1814 0,1738 
Shannon_H 2,194 2,13 
Simpson_1-D 0,8186 0,8262 

 

 

 Igualmente ao padrão verificado na arqueofauna do conjunto I, entre os 

mamíferos, os pequenos roedores (Echymidae, Caviidae) perfizeram a maior 

abundância de indivíduos e os seus vestígios arqueofaunísticos resultaram nos maiores 

valores para NISP e NISPAT, no conjunto estratigráfico II (gráfico 76). 

 

 

 

 

 As quantificações segundo as classes de tamanho dos mamíferos também foram 

realizadas para a arqueomastofauna resgatada no conjunto II. Neste sentido, o gráfico 77 

mostra as quantificações de NISP, NISPAT e NMI para os vestígios mastofaunísticos 

distribuídos entre as classes de tamanho de I a V. Este gráfico evidencia que, no 
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conjunto II, houve uma predominância de todos os índices atribuídos aos pequenos 

mamíferos da classe II, seguida, respectivamente, das classes III, I e IV. 

 

 

 

 

 O gráfico 78 demonstra, para o conjunto II, uma tendência já apontada nas 

camadas V e VI, no conjunto I: houve uma predominância diferencial de partes 

específicas dos esqueletos dos pequenos roedores no registro - inclusive com maiores 

indícios de ação térmica - tais como incisivos, tíbias, mandíbulas e úmeros. 
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Gráfico 77. Santa Elina: índices de quantificação x porte dos 
mamíferos no conjunto estratigráfico II
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 De maneira semelhante aos procedimentos de compilação de dados realizados 

no conjunto I, os pontos de ocorrência dos vestígios arqueofaunísticos, relativos aos 

pequenos roedores resgatados no conjunto II, foram plotados em gráficos de dispersão. 

Este processo analítico teve por objetivo investigar se este táxon apresentou um 

comportamento intrusivo, no decorrer dos processos de formação do registro 

arqueológico em Santa Elina. 

 Os gráficos 79 e 80 mostram a ocorrência dos fragmentos ósseos dos pequenos 

roedores ao longo das profundidades do conjunto estratigráfico II, no eixo longitudinal, 

setor leste.  

 No gráfico 79 são observados os pontos onde o número total destes fragmentos 

foi coletado. Neste gráfico pode-se verificar que os pontos de ocorrência destes 

fragmentos encontravam-se difusamente distribuídos entre as quadras do eixo 

longitudinal. Contudo, tornaram-se evidentes algumas concentrações mais pronunciadas 

de pontos de coleta. Contudo, sem pareamento de ocorrências.   

 

 

 

 

 O gráfico 80 mostra os pontos onde apenas os remanescentes ósseos que 

sofreram ação térmica foram evidenciados. Neste gráfico é possível observar poucos 

pontos de coleta mais difusamente distribuídos ao longo das profundidades, em todas as 

quadras. Por outro lado, embora a quadra 20 tenha apresentado um número pouco 
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Gráfico 79. Santa Elina: ocorrência dos vestígios ósseos dos pequenos 
roedores através das profundidades (eixo longitudinal - setor leste) no 

conjunto estratigráfico II
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significativo de pontos de coleta difundidos através das profundidades, houve uma 

discreta concentração de ocorrência dos fragmentos ósseos  entre as profundidades de 

200 a 230 cm, com um hiato entre 210 e 220 cm, nesta quadra. 

 

 

 

 

 

 No gráfico 81 são evidenciados os pontos onde o número total destes 

remanescentes foi coletado. Neste gráfico é possível notar uma maior concentração e 

distribuição de pontos de ocorrência que se tornaram discretamente mais visíveis na 

quadra A, em relação aos pontos das outras quadras, entre as profundidades de 170 a 

270 cm, com poucos hiatos. Deste modo, as maiores concentrações de pontos de coleta 

apresentaram as primeiras profundidades compatíveis entre os eixos longitudinal (acima 

descrito) e transversal, que convergiram, provavelmente, na quadra 20A. As quadras B e 

C também demonstraram um gradiente de concentrações de pontos de coleta, 

compatíveis com a quadra A, entre as profundidades de cerca de 170 a 210 cm. 
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Gráfico 80. Santa Elina: ocorrência dos vestígios ósseos dos pequenos 
roedores, com ação térmica,  através das profundidades (eixo longitudinal -

setor leste) no conjunto estratigráfico II
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 O gráfico 82 ilustra os pontos onde apenas os fragmentos da arqueomalacofauna 

que sofreram ação térmica foram evidenciados. Neste gráfico é possível verificar que 

houve o mesmo padrão de pontos de ocorrência e concentração em profundidades 

similares às descritas para a quadra A, no gráfico anterior.  Mais uma vez, os pontos, 

nos eixos longitudinal e transversal, de maior concentração de ocorrência da 

arqueofauna, convergiram na quadra 20A. De modo análogo ao observado na 

distribuição geral da arqueofauna, e nas profundidades das concentrações de coleta, da 

arqueomalacofauna, nesta quadra, o mesmo padrão foi constatado para os vestígios 

mastofaunísticos dos pequenos roedores, compatíveis com as localizações descritas para 

as estruturas de fogueira datadas entre 9000/10000 anos B.P., demonstradas no sítio 

arqueológico Santa Elina. 
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Gráfico 81. Santa Elina: distribuição dos valores de NISP para os vestígios 
ósseos dos pequenos roedores ao longo das profundidades (eixo 

transversal- setor leste) no conjunto estratigráfico II

Z                                              A                                                B                            C D



201 

 

 

 

 

 Nos gráficos 83 e 84 torna-se evidente, respectivamente, a distribuição do 

número total dos vestígios arqueofaunísticos dos pequenos roedores e da quantidade 

destes remanescentes que sofreram ação térmica, resgatados nas diferentes 

profundidades do conjunto estratigráfico II. Estes gráficos não evidenciam uma 

concentração diferencial nos pontos de coleta. Todavia os maiores valores atribuídos a 

NISP e NISPAT foram relacionados à arqueofauna coletada entre as profundidades de 

170 e 280 cm. Estas localizações são compatíveis às referências para a mesma estrutura 

de fogueira encontrada entre as quadras 20 e 24A, neste abrigo. Portanto, os valores 

plotados nos gráficos 83 e 84 também vão ao encontro dos resultados verificados nos 

gráficos que representaram as concentrações de coletas nos eixos longitudinal e 

transversal. 
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Gráfico 82. Santa Elina: distribuição dos valores de NISP para os vestígios 
ósseos dos pequenos roedores, com ação térmica, ao longo das 

profundidades (eixo transversal- setor leste) no conjunto estratigráfico II

Z                                              A                                                B                            C D



202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350

N
IS

P

Z (cm)

Gráfico 83. Santa Elina: distribuição dos valores de NISP para os vestígios 
dos pequenos roedores ao longo das profundidades (eixo longitudinal -

setor leste) no conjunto estratigráfico II
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Gráfico 84. Santa Elina: distribuição dos valores de NISPAT para os 
vestígios dos pequenos roedores, com ação térmica, ao longo das 

profundidades (eixo longitudinal - setor leste) no conjunto estratigráfico II
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9.2.3. Conjunto estratigráfico III 

 

 A arqueofauna resgatada no conjunto estratigráfico III caracterizou-se como a 

menos expressiva em número de indivíduos e diversidade taxonômica, se comparada 

aos conjuntos I e II (gráfico 85 e tabela 20) 

  

 

 

 

Tabela 20. Santa Elina. Índices de riqueza e diversidade para a 
arqueofauna resgatada no conjunto III 

taxa_S 26 
indivíduos 36 

dominância_D 0,06173 
Shannon_H 3,063 
Simpson_1-D 0,9383 

 

 

 

 Dentre todos os grandes grupos taxonômicos, os mamíferos, expressos pelos 

índices NMI e NISP, foram os mais abundantes, neste conjunto (gráfico 86). Nenhum 

dos fragmentos resgatados no conjunto III apresentou indícios de ação térmica. 

126

92

36

conj I

conj IIconj III

Gráfico 85. Santa Elina: distribuição dos valores 
de NMI ao longo dos conjuntos estratigráficos

NMI
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 A figura 28 ilustra uma maior concentração dos vestígios faunísticos entre as 

quadras 25 e 26 B, C e D, neste conjunto. 

 

 

Legenda para a Figura 28:  
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Gráfico 86. Santa Elina: distribuição dos taxa no 
conjunto estratigráfico III
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Figura 28. Distribuição horizontal dos vestígios arqueofaunísticos no conjunto estratigráfico III 

Z                     A                     B                     C                     D 
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 Neste contexto, a tabela 21 ilustra que a arqueomastofauna resgatada no 

conjunto III não diferiu, significativamente, em diversidade da mesma classe de 

arqueofauna resgatada nos conjuntos anteriores. 

 

Tabela 21. Santa Elina. Índices de riqueza e diversidade para a 
arqueomastofauna resgatada no conjunto estratigráfico III 

taxa_S 13 

indivíduos 23 

dominânica_D 0,1267 

Shannon_H 2,321 

Simpson_1-D 0,8733 

 

 

 Entretanto, ao contrário do que ocorreu nos conjuntos anteriores, os vestígios 

arqueofaunísticos dos quirópteros e dos pequenos roedores somaram a amostra 

quantitativamente mais expressiva para os valores de NISP e de NMI, neste conjunto 

(gráfico 87).  

 

 

 

  

 Em relação ao conjunto estratigráfico III, os conjuntos I e II refletiram um maior 

número de indivíduos, distribuídos entre os diferentes grupos taxonômicos. Contudo, o 

conjunto III apresentou os maiores valores de NMI para os quirópteras, em relação ao 
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número total dos indivíduos (tabela 22). Diante disso, é possível inferir que o conjunto 

III foi caracterizado por um padrão mais esparso de ocupações humanas, senão, de 

quase abandono do abrigo. 

 

Tabela 22. Relação entre o NMI total e o número de quirópteros  
ao longo dos conjuntos estratigráficos 

conjuntos 
estratigráficos 

total de 
indivíduos 

total de 
quirópteros 

% de quirópteros em relação ao 
total de indivíduos 

I 126 12 11,90% 
II 92 4 4,25% 
III 36 5 13,90% 

 

 

 Para o efeito de comparação entre os valores dos índices de abundância inter 

taxa, entre os conjuntos estratigráficos I, II e III, os dados de análise quantitativa, 

inerentes a estes conjuntos, foram compilados em um teste ANOVA. Os resultados 

deste teste refletiram em uma diferença significativa entre as abundâncias inter taxa 

relacionadas aos conjuntos I e III. Embora o conjunto II também tenha fornecido 

quantificações arqueofaunísticas mais inexpressivas que as do conjunto I, as diferenças 

quantitativas foram expressas de maneira mais pronunciada entre os conjuntos I (que 

apresentou a maior abundância por táxon) e III (que, entre todos os conjuntos, resultou 

nos menores valores de abundância por táxon). 
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9.3.  Tafonomia 

 

9.3.1. Tafonomia experimental 

 

9.3.1.1. Experimento 1: efeitos macroscópicos da diagênese sobre carcaças 

enterradas em um bioma de Cerrado 

 

A primeira coleta, do primeiro experimento, foi realizada no dia 29 de dezembro 

de 2006. Constatou-se que o corpo de uma das aves (papagaio) encontrava-se 

praticamente inalterado. Porém, a outra ave, canário- da-terra (Sicalis flaveola),  já 

apresentava seus ossos completamente desarticulados dentro do pote.  
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Gráfico 88. Santa Elina: relações entre as médias de NMI para 
os taxa nos conjuntos estratigráficos I, II e III 

Cada barra representa a média ± erro para os valores de NMI dos taxa para 
cada conjunto estratigráfico. *p<0,05 foi considerado significativo. 
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A análise quantitativa do esqueleto de canário-da-terra, oriundo da primeira 

coleta,  evidenciou a presença de crânio, duas vértebras, costelas, sinsacro  e fúrcula. A 

tabela 23 ilustra a relação de ossos longos e planos, que se apresentam aos pares, nos 

esqueletos também recuperados. 

 

Tabela 23. Ossos do esqueleto de canário-da-terra recuperados na primeira coleta 

Ossos n 

rádio 1 

ulna 1 

escápula 1 

tarso-metatarso 2 

tibiotarso 2 

fíbula 1 

fêmur 2 

coracóide 2 

 

   A tabela 24  apresenta o resultado da análise morfológica dos ossos da ave 

retrocitada. 

 

Tabela 24. Assinaturas tafonômicas em ossos apendiculares de canário-da-terra 

assinaturas tafonômicas observadas sim não observações 

marcas de decomposição x  evidenciada pelo escurecimento e 

maior fragilidade das epífises 

fraturas x  apenas nos ossos do crânio 

esmagamento  x  

abrasão  x  

escurecimento x  todos os ossos ficaram 

escurecidos; costelas e epífises de 

ossos longos apresentaram maior 

grau de escurecimento 

Distorção e deformação x  apenas o sinsacro 

Ação de fogo e/ou água  x  

desarticulação x  total 
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Os ossos das carcaças dos mamíferos foram desenterrados em duas etapas (03 e 

06/2007). Após o desenterramento, a triagem e a recuperação do esqueleto apendicular 

do primeiro gato analisado, verificou-se que os ossos submetidos à fervura 

apresentaram manchas escuras em toda a extensão. Os ossos dos membros estavam 

completamente desarticulados; e epífise e diáfise encontravam-se desconectadas. 

 Os ossos dos membros que não foram submetidos à fervura apresentaram uma 

coloração esbranquiçada, com algumas partes ainda articuladas e permanência da 

conexão epífise-diáfise. 

   Após o desenterramento dos potes da segunda coleta, foi verificado que os 

ossos submetidos à fervura apresentavam coloração mais escura e epífise e diáfise 

totalmente desarticuladas. Foi observado um grande desgaste da escápula, sem 

presença visível de colônias de fungos, mas com presença de artrópodes. Os ossos que 

não foram submetidos à fervura apresentaram grande concentração visível de fungos 

com a coloração mais esbranquiçada, sem presença de artrópodes e a escápula íntegra, 

diferentemente da escápula da parte fervida (figura 9).  

 

 
Figura 29. Duas escápulas do segundo mamífero resgatado: a esquerda não foi submetida à fervura, a 

direita foi submetida à fervura (as setas indicam os orifícios realizados pelos artrópodes do solo) 
 

 

O diagnóstico da amostra de solo do fragmento de Cerrado, coletado na região 

do entorno do enterramento dos potes, resultou em componentes químicos de pH48 

ácido ácido (=5).  

 

                                                           
48 Todos os valores atribuídos ao pH do solo, apresentados neste relatório, são oriundos de análises 
realizadas no Laboratório de Análise de Solos (SOLOS), de Campo Grande, MS. 

Foto: Mirian Liza Alves Forancelli Pacheco 
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9.3.1.2.  Experimento 2: Tafonomia microbiológica sobre carcaças de animais 

enterradas em um bioma de Cerrado 

 

 As observações microscópicas das lâminas obtidas do microcultivo (vide 

métodos) revelaram a existência de 8 taxa de fungos saprofíticos encontrados no solo e 

associados aos ossos coletados em julho de 2008 e semeados em placas de Petri. Uma 

riqueza de 9 taxa somada a uma diferente composição taxonômica puderam ser 

verificadas nos microcultivos oriundos das coletas de novembro do mesmo ano (tabela 

25). Esta diferença na composição dos taxa pode estar associada à competição 

intertaxonômica relacionada aos diferentes estágios de sucessão saprofítica na 

decomposição da matéria orgânica. As diferentes composições micológicas também 

podem ser atribuídas aos fatores climáticos de cada estação: maiores índices 

pluviométricos e de umidade, concentrados no mês de novembro49. 

 

Tabela 25. Relação dos taxa micológicos identificados nos ossos  

do psitacídeo enterrado no Cerrado, em 2008 

Julho Novembro 

Paecilomyces sp.; Graphium sp.; 

Aspergillus flavus; Aspergillus terreus; 

Phytum sp.; Scedosporium sp.; 

Aspergillus niger; Sphaerotheca sp. 

Trichoderma sp.1; Trichoderma sp.2; 

Acremonium sp.; Boveria sp.; 

Trichoderma sp.3; Fusarium sp.; 

Trichoderma sp.4; Aspergillus sp.; 

Rizomucor sp. 

 

 

Com exceção da foto d (esporos de Aspergillus flavus), todas as fotos da figura 

30 ilustram as estruturas reprodutivas dos fungos que constituíram colônias nos meios 

de cultura dos ossos de aves: os conídios. Estas estruturas são características 

taxonômicas para a identificação de gêneros e espécies deste reino. 

 As porções de solo submetidas à análise de pH revelaram que o conteúdo de solo 

do pote, que acondicionava a ave, apresentou um valor médio de pH inferior (=5,2) ao 

atribuído ao solo coletado no entorno do local onde o pote foi enterrado (=6,5). Diante 

                                                           
49

 Para consultas dos gráficos climáticos referentes ao mês de julho e novembro de 2008, em Campo 

Grande, MS, vide: http://www.inmet.gov.br/html/observacoes.php?lnk=Gráficos 

 



 

disso, é possível afirmar que, devido ao estabelecimento de um microambiente de 

decomposição e ciclagem de nutrientes, houve a formação de um microecossistema no 

interior do pote.  
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Fotos: Mirian Liza Alves Forancelli Pacheco e Roberto Lopes Santos

Figura 30.  Conídios e esporos de alguns 
fungos isolados dos ossos do psitacídeo 
submetido à diagênese (aumento de 400x): a. 
Aspergilus sp.; b. Paecilomyces sp.; c. 
Graphium sp.; d. esporos de Aspergillus flavus; 
e.  Aspergillus terreus; f. Phytum sp.; g. 
Scedosporium sp.; h. Aspergillus niger; i. 
Sphaerotheca sp. 

disso, é possível afirmar que, devido ao estabelecimento de um microambiente de 

decomposição e ciclagem de nutrientes, houve a formação de um microecossistema no 
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Fotos: Mirian Liza Alves Forancelli Pacheco e Roberto Lopes Santos 
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9.3.2. Tafonomia analítica 

 

 A análise do material faunístico resgatado em Maracaju 1 evidenciou assinaturas 

tafonômicas, ilustradas na figura 31, inerentes a ação térmica (figura a) e a confecção 

artefatos, e outros objetos em osso (figura b). Estas figuras constataram os usos da fauna 

pelas sociedades humanas pretéritas dessa região. Todavia, marcas de abrasão mecânica 

e corrosão micológica (figura c e a), em outros ossos, indicaram que a arqueofauna do 

sítio Maracaju 1 esteve sujeita a outros processos tafonômicos além dos humanos. 

 

 

 

 

A arqueofauna resgatada em Santa Elina compartilhou processos tafonômicos 

semelhantes aos constatados nos vestígios faunísticos oriundos de Maracaju 1 (vide 

figuras  24 e 25). Foi freqüentes a presença de fragmentos ósseos e conquiliológicos 

com incrustrações calcárias, marcas de corrosão e abrasão, indícios de ação térmica e, 

em menor freqüência, de remanescentes trabalhados para a confecção de artefatos (e.g. 

espátulas em ossos de cervídeo e pingentes em fragmentos de conchas de gastrópodes). 

 

 

 

a b 

c 

Figura 31. Assinaturas tafonômicas 
na arqueofauna: a. osteoderme 
queimada de dasipodídeo; b. artefato 
em osso de mamífero com marcas de 
corrosão; c. marcas de abrasão 
mecânica em osso de mamífero. 

Fotos: Paulo Robson 

i 
c 
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Discussão  

 

O Cerrado é definido como formações de Savanas Neotropicais (Furley, 1999). 

Perante sua história biológica, este bioma é caracterizado como heterogêneo, de 

sazonalidade e eventos de queimadas previsíveis. Embora apresente uma distribuição de 

manchas paisagísticas e adaptações biológicas peculiares para fauna e flora, este bioma 

possui elevados graus de endemismo para a flora e um baixo grau de endemismo, 

contrastante, para a fauna.  

Os sítios arqueológicos Santa Elina e Maracaju 1 são dois abrigos sob rocha 

inseridos em um domínio de Cerrado, caracterizado por peculiaridades sazonais e 

paisagísticas que interferem na distribuição e na acessibilidade/conspicuidade da fauna. 

Assim, os grupos humanos, que ocuparam estes abrigos, desenvolveram diferentes 

estratégias e áreas imprecisamente demarcadas de captação de recursos. 

Portanto, as análises zooarqueológicas referentes aos registros destes abrigos 

estiveram intrinsecamente correlacionadas aos dados de Ecologia dos Ecossistemas 

Regionais, Taxonomia, Tafonomia Experimental e Estatística. A interdisciplinaridade 

utilizada na análise e na compilação destes dados permitiu a investigação das hipóteses, 

relevantes, levantadas sobre os processos de formação dos registros zooarqueológicos 

em tela.  

A estrutura básica da zooarqueologia de ambos os sítios foi alicerçada na 

identificação taxonômica e no reconhecimento dos possíveis taxa intrusivos no registro 

arqueológico. Portanto, a discussão dos resultados permeou, primeiramente, o 

estabelecido do real contexto zoocultural de cada sítio. Uma vez constatados os taxa 

que, realmente, constituíram as relações pretéritas homem/fauna, estes foram 

vislumbrados como recursos no contexto das atividades de forrageamento entre os 

grupos humanos locais. 

Diante do exposto, o registro zooarqueológico do sítio Maracaju 1 foi 

caracterizado por vestígios arqueofaunísticos de elevados graus de ação térmica e de 

fragmentação. Neste contexto, foi possível inferir alguns dos fatores ecológicos e/ou 

humanos que determinaram esta composição arqueofaunística.  

Parte dos ossos coletados nos setores I e III (especialmente os de mamíferos de 

portes médio e grande) estava presente em estruturas de fogueira, associada a lascas e 

outros implementos líticos. Estes ossos apresentaram assinaturas tafonômicas de queima 

e, conforme supracitado, um elevado grau de fragmentação. As análises apontaram para 
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uma sutil relação quantitativa entre os ossos com indícios de ação térmica e os seus 

respectivos graus de fragmentação, ao longo das camadas (tanto no setor III, quanto nos 

outros setores). A intensa fragmentação e o comprometimento da integridade desta 

amostra inviabilizaram uma identificação taxonômica mais acurada.  

Os problemas metodológicos resultantes de uma amostra zooarqueológica 

intensamente fragmentada já foram retratados na literatura. No ano de 1996, em uma 

“Nota prévia sobre a fauna holocênica de vertebrados do sítio arqueológico Pedra do 

Alexandre, em Carnaúba dos Dantas, RN”, Queiroz constatou que a fauna do sítio 

apresentava um elevado grau de fragmentação que dificultou a identificação aos níveis 

taxonômicos mais específicos, em um primeiro momento do estudo. Em 2002, o mesmo 

pesquisador publicou um artigo na revista Clio Arqueológica, intitulado: “Fauna de 

vertebrados do sítio arqueológico Pedra do Alexandre, Carnaúba dos Dantas, RN: uma 

abordagem zooarqueológica e tafonômica”. Só então foi apresentada uma identificação 

taxonômica mais detalhada. 

Do mesmo modo, os dados compilados para Maracaju 1 resultaram em 

quantificações de abundância com baixo grau de confiabilidade para o número de 

fragmentos ósseos. O modelo linear utilizado para NMI x NISP, na arqueofauna 

resgatada no setor III, resultou em uma correlação não significativa entre estes métodos 

de quantificação, neste caso. Diante disso, foi possível concluir que tanto os valores de 

NMI quanto os valores de NISP foram afetados pelo grau de fragmentação da 

arqueofauna de Maracaju 1.  

De acordo com a literatura, o aumento da fragmentação da amostra reduz os 

valores do NMI pelo aumento do número de fragmentos que podem ser atribuídos a um 

determinado táxon para contagem (Marshall & Pilgram, 1993).  

O grau de fragmentação afeta os valores de NISP de duas maneiras: (1) os valores 

podem se tornar elevados em graus baixos e moderados de fragmentação pelo aumento 

do número de espécimes por elemento; e (2) os valores podem se tornar baixos com o 

elevado grau de fragmentação pela diminuição do número de espécimes que podem ser 

identificados pelas partes anatômicas. Neste contexto, os valores de NMI são ainda mais 

influenciados pelo grau de fragmentação da amostra, uma vez que os critérios de 

contagem para este método restringem-se ao número de indivíduos (e.g. Marshall & 

Pilgram, 1993). No caso de Maracaju 1, o NISP aumentou proporcionalmente ao grau 

de fragmentação da amostra, para as categorias taxonômicas menos específicas (e.g. 

classe e ordem). Todavia, os elevados valores para o NISP foram associados a uma 
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amostra de difícil identificação às categorias taxonômicas mais específicas, tais como 

família, gênero e espécie. 

Determinante no grau de fragmentação de uma amostra arqueofaunística, o 

processo de preservação dos ossos requer condições ambientais peculiares, atribuídas a 

agentes bióticos e abióticos, intrinsecamente correlacionados e antagônicos aos 

processos de decomposição da matéria orgânica. Estas condições podem não ser 

estabelecidas em sítios sob abrigos ou a céu aberto durante os processos de formação e 

os eventos pós-deposicionais. Neste sentido, os experimentos tafonômicos, realizados 

paralelamente às análises arqueofaunísticas, neste trabalho, auxiliaram, ainda que de 

modo preliminar, no estabelecimento e na compreensão de alguns dos fatores que 

atuaram na formação dos registros zooarqueológicos, nos sítios arqueológicos Maracaju 

I e Santa Elina. 

As carcaças de animais constituem um substrato para a ação dos microrganismos. 

Diante disso, os experimentos tafonômicos revelaram que, como resultado da ação da 

biota do solo, os ossos continuam a compor um outro estágio de substrato para outras 

classes de decompositores. Assim, foi possível concluir que, nos solos dos biomas de 

Cerrado, o metabolismo e a diversidade dos microrganismos saprofíticos foram 

influenciados pelas condições de pH, umidade e oferta de nutrientes, ao mesmo tempo 

que, por meio da produção de metabólitos, estes mesmos microrganismos constituíram 

condições ambientais específicas ao seu próprio metabolismo, reprodução e sucessão 

ecológica. A interferência humana e a ciclagem de nutrientes, somadas a outros fatores, 

não abordados neste estudo (e.g. bioturbações), constituem os processos que levam ao 

estabelecido do registro zooarqueológico, tal qual os arqueólogos encontram e 

investigam. 

Durante os experimentos tafonômicos, na ocasião da primeira coleta da 

mastofauna (março de 2007), posterior a três meses do enterramento dos felinos 

domésticos, houve uma diferença significativa entre os ossos das carcaças submetidos e 

não submetidos à fervura. 

Os ossos da mastofauna, não submetida à fervura, já apresentaram assinaturas 

tafonômicas de decomposição pronunciadas, após três meses de enterramento: 

distribuição de colônias macroscópicas de fungos ao longo do osso, caracterizadas por 

uma coloração esbranquiçada. A decomposição dos ossos dos mamíferos, não 

submetidos à fervura, tornou-se ainda mais evidente após seis meses de enterramento: 

marcas de corrosão e aumento das colônias dos fungos ao longo da extensão do osso.  
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Ainda na ocasião da primeira coleta, durante a comparação entre os ossos dos 

mamíferos, foi possível verificar que, ao contrário das carcaças que não foram fervidas, 

os ossos cuja carcaça foi submetida à fervura apresentaram manchas escuras de 

corrosão, por microrganismos, em toda a extensão. Os ossos dos membros 

desarticularam-se completamente; e a epífise e a diáfise foram desconectadas.  

Na segunda etapa de coleta das carcaças, em junho de 2007 (seis meses após o 

enterramento das carcaças), tornou-se nítido o grande desgaste da escápula, 

correspondente à carcaça do mamífero submetido à fervura, associada a uma presença 

conspícua de artrópodes, pertencentes à macrofauna do solo. Os artrópodes, que 

compõem a hierarquia mais elevada de decompositores do solo, atuaram sobre uma 

ampla superfície de contato deste osso plano. O desgaste desta escápula deve ter 

ocorrido anteriormente aos outros ossos em função de sua estrutura delgada. A fervura 

também deve ter tornado este osso mais suscetível ao ataque dos artrópodes devido a 

uma desestruturação do colágeno. Portanto, o cozimento das carcaças constituiu o fator 

cultural que potencializou os processos de decomposição. Além disso, a bibliografia 

relata que os macrorganismos (raízes e artrópodes do solo), que, comparativamente aos 

microrganismos, operam em taxas mais largas de tempo e espaço, também influenciam 

diretamente na atividade micro-ecossistêmica. Os macrorganismos atuam indiretamente 

no controle das reações (bio) químicas no solo, uma vez que têm a capacidade de 

adicionar água ao meio e limitar a quantidade de substrato assimilável para os 

microrganismos (Lavelle et al., 1993). 

Adionalmente, alguns autores descreveram que a associação dos cristais de 

hidroxiapatita com as fibras colágenas conferem dureza e resistência ao tecido ósseo. Os 

cristais individuais e alongados de hidroxiapatita estão circundados por cadeias de 

colágeno. Portanto, a perda do colágeno enfraquece a rigidez óssea. Assim, a destruição 

da parte orgânica do osso (que se constitui quase que exclusivamente do colágeno), por 

reflexo de uma ação térmica, torna o tecido ósseo intacto na forma e quebradiço em sua 

estrutura. Após a remoção do cálcio, os ossos continuam intactos na forma, mas tornam-

se tão flexíveis quanto os tendões e, portanto, mais suscetíveis à ação dos componentes 

químicos corrosivos do solo (White & Hannus, 1983; Junqueira & Carneiro, 1999). 

No caso do experimento realizado neste projeto, a fervura não foi capaz de 

enfraquecer a rigidez óssea dos mamíferos, mas, provavelmente, tornou estes ossos 

mais vulneráveis a ação dos organismos decompositores do solo. Estes dados sobre as 

modificações microestruturais, induzidas e/ou naturais, no tecido ósseo podem ajudar a 
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entender os mecanismos que levam à conservação diferencial da arqueofauna no 

registro. Diante disso, a relação entre o número de fragmentos ósseos, não identificados, 

a categorias taxonômicas mais específicas, e a porcentagem de fragmentos com ação 

térmica evidente50, resgatados em Maracaju 1, por exemplo, fortaleceu a hipótese de 

que o intenso processamento térmico da arqueofauna pode ter impulsionado o ataque 

dos microrganismos sobre a carcaça e, em maiores temperaturas, também pode ter 

favorecido a desestruturação do colágeno e a perda da rigidez óssea. Qualquer um 

destes eventos explicaria o elevado grau de fragmentação desta amostra.  

A suposição acima foi, também, corroborada pelos estudos zooarqueológicos de 

Schmitz e Gazzaneo (1991) em extintas aldeias Guarani no Rio Grande do Sul. O 

mesmo padrão de fragmentação da arqueofauna também foi verificado entre os 

caçadores-coletores Umbu, no Sul do Brasil. Em contextos de caça Umbu, animais de 

médio a grande porte seriam levados inteiros para o abrigo, processados, consumidos e 

descartados, junto às unidades domésticas. Os ossos eram fraturados para a extração do 

tutano e, comumente, utilizados para a confecção de adornos e artefatos (Jacobus, 

2004). 

Além dos indícios de ação térmica, a arqueofauna de Maracaju 1 apresentou 

marcas de dentes de roedores e assinaturas tafonômicas de abrasão mecânica e corrosão 

micológica. Portanto, os vestígios arqueofaunísticos deste sítio, depositados pela ação 

humana, também sofreram processos de decomposição pós-deposicional. 

Uma vez estabelecidas as incontestáveis relações pretéritas homem/fauna, e a 

conseqüente incorporação dos vestígios arqueofaunísticos, no registro arqueológico do 

abrigo Maracaju 1, torna-se necessário delinear o gradiente ecológico onde estas 

relações se constituíram.  

A mobilidade pela paisagem, entre os grupos humanos locais, deveria estar 

intrinsecamente relacionada às suas estratégias de alocação de recursos e às outras 

relações estabelecidas com o meio. A serra de Maracaju está inserida em um contexto 

de transição ambiental dos Cerrados do Planalto para uma vegetação mais fechada de 

Floresta Subtropical, característica da região Sul do Brasil. Todavia, os fragmentos de 

vegetação, intercalados pela intensa atividade agropecuária na região, confirmam a 

predominância dos domínios de Cerrado, no passado (especialmente, cerradão e campo 

                                                           
50 Deve-se ressaltar que grande parte da arqueofauna estava associada a estruturas e/ou manchas de 
fogueiras. Portanto, é provável que todos estes vestígios arqueofaunísticos tenham sofrido ação térmica. 
As evidências desta assinatura tafonômica foram comprovadas, incontestavelmente, por ossos queimados, 
carbonizados e calcinados. 
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sujo). Neste bioma, em estações de seca ou de queimadas, os animais típicos das áreas 

abertas tendem a utilizar as áreas mais fechadas e/ou próximas a corpos d’água como 

refúgios. Nestas estações, os animais constituiriam presas previsíveis na paisagem, 

durante os eventos de alocação de recursos, pelos caçadores. 

Por outro lado, o pequeno número de indivíduos/taxa, resgatados em Maracaju 1 

pode não refletir um retrato fiel da subsistência das populações humanas pretéritas que 

ocuparam esse abrigo. Contudo, tendo em vista esse pequeno e fragmentado número 

amostral associado a pontas de projétil, provavelmente, Umbu e a uma indústria lítica 

sobre blocos, cuja matéria-prima se faz abundante na região, é possível concluir que os 

grupos de caçadores-coletores apresentaram uma intensa mobilidade em uma ampla 

área de captação de recursos. 

Os grupos humanos afiliados à Tradição Umbu foram, a princípio, 

caracterizados como habitantes de áreas abertas, na transição entre florestas e campos. 

A duração temporal, destas populações humanas, abrangeu datações entre 11500 e 575 

anos B.P. De acordo com Ribeiro (2000), estes grupos ocuparam, principalmente, os 

abrigos sob rocha, e se expandiram por uma ampla extensão geográfica, do sul do Brasil 

ao norte do Uruguai.  

Recentemente, Dias (2003) concluiu que o modelo de sistema de assentamento 

clássico proposto para a Tradição Umbu vai de encontro à possibilidade de um mesmo 

território ser compartilhado por dois grupos humanos distintos de caçadores-coletores, 

em virtude da sobreposição das áreas de alocação de recursos. Diante disso, um único 

grupo humano caçador-coletor teria ocupado, por exemplo, os sítios da região do Alto 

Vale do rio Sinos, RS. Os sítios associados à Tradição Humaitá51 seriam, portanto, 

inerentes aos sistemas de assentamentos dos horticultores locais.  

Esta premissa corroborou a hipótese de que há uma variabilidade entre conjuntos 

líticos, atribuída a questões adaptativas, funcionais e/ou estilísticas. Deste modo, para 

Dias e Silva (2001), a ausência de pontas de projétil em sítios Humaitá deveria estar 

associada a distintas funcionalidades e a atividades específicas inter sítios. 

Adicionalmente, por estarem inseridas em contextos ambientais, provavelmente, 

semelhantes, mas com suas respectivas peculiaridades, a subsistência dos caçadores-

                                                           
51

 A Tradição Humaitá, juntamente à Umbu, compôs uma tradição tecnológica, oriunda de sítios líticos, 

na região Sul do Brasil. Os grupos humanos relacionados à Tradição Humaitá seriam caçadores de 

Planalto, em áreas de florestas. A priori, ao contrário da Tradição Umbu, a Tradição Humaitá não foi 

caracterizada pelas pontas de projétil líticas, mas por grandes peças unifaciais de morfologia variada, 

raspadores, lascas retocadas, dentre outros (Ribeiro, 2000). 
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coletores que ocuparam o abrigo Maracaju 1 não pode ser relacionada, diretamente, à 

dos grupos humanos afiliados à Tradição Umbu, dos sítios do Sul do Brasil. Neste 

sentido, Dias & Jacobus (2005) afirmaram que os grupos caçadores-coletores que 

povoaram o Rio Grande do Sul, independente de suas afiliações culturais (e.g. Umbu, 

Humaitá, ou sambaquieiros) realizaram sua alocação de recursos por meio da caça 

generalizada, salvo algumas preferências marcadas pela pesca intensiva e pela coleta de 

moluscos e crustáceos. Embora a escolha dos taxa fosse determinada pelos hábitos 

alimentares dos grupos humanos locais, também era condicionada pela disponibilidades 

destes recursos. Portanto, a disponibilidade de recursos na paisagem também parece ser 

a hipótese mais parcimoniosa para a caracterização da subsistência dos grupos humanos 

que ocuparam Maracaju 1. 

Por outro lado, também foi possível constatar que os caçadores-coletores Umbu, 

que ocuparam abrigos sob rocha, do Sul do Brasil, a despeito do contexto temporal, 

foram caracterizados por uma dieta voltada para a aquisição de moluscos e a captura de 

uma grande quantidade de vertebrados, tais como os taiassuídeos e os cervídeos 

(Jacobus, 2004). Os vestígios de vertebrados atribuídos a estes últimos taxa, bem como 

às mesmas classes de tamanho, foram identificados no contexto zooarqueológico do 

sítio Maracaju 1. 

Independente da afiliação cultural, os grupos de caçadores-coletores, que 

ocuparam Maracaju 1, exploraram uma área bastante heterogênea e extensa de captação 

de recursos, e foram caracterizados pela caça generalizada e por um padrão de 

mobilidade mais horizontalizado, confirmado pelo elevado número de sítios a céu 

aberto em relação aos sítios abrigos nesta região. 

Neste sentido, o padrão de mobilidade/assentamento proposto para as 

populações de caçadores-coletores de Maracaju 1 também é corroborado pelos dados 

das pesquisas realizadas na região Centro-Oeste do Brasil. A maioria dos sítios de 

caçadores-coletores antigos, sob abrigos, nesta região, são caracterizados pela estrutura 

em rocha em arenito e quartzito, e por grutas localizadas em maciços calcários com 

níveis que atingem até 3 m de profundidade e de 100 a 1.500 m2 de extensão. Neste 

contexto, os grupos de caçadores-coletores organizaram-se em pequenos grupos 

familiares de grande mobilidade espacial e área de vida imprecisamente demarcada 

(Schmitz et al. 1978-1980; Schmitz 1980; Schmitz 1984).  
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Mais uma vez, os estudos sobre a Tradição Umbu, realizados na região Sul do 

Brasil, também apontaram resultados que vão ao encontro da hipótese sobre o elevado 

grau de mobilidade dos grupos de caçadores-coletores que ocuparam o sítio Maracaju 1.  

Segundo Dias (2004), os sítios arqueológicos derivados de um sistema de 

assentamento caracterizado pela alta mobilidade das populações humanas pretéritas 

seriam o produto de intervalos breves de ocupação que resultaram em vestígios 

materiais pouco densos e altamente dispersos na paisagem. Contudo, enquanto marcos 

paisagísticos, os sítios sob abrigo seriam sistemática e sucessivamente reocupados, por 

breves períodos de tempo, ao longo do ciclo anual de forrageamento, por distintos 

grupos humanos locais. 

Mesmo diante de um pequeno número amostral para os vestígios 

arqueofaunísticos, a associação dos resultados da análise da arqueofauna e dos estudos 

de outros vestígios da cultura material, resgatados em Maracaju 1, refletiram uma 

compatibilidade com os pressupostos do modelo de forrageamento ótimo já abordados 

pela literatura. Em condições favoráveis, desde que longas viagens apresentem um custo 

intrínseco em tempo e energia, há uma tendência para a maximização no retorno do 

investimento em recursos tais como os mamíferos de médio a grande porte, porque o 

retorno energético por unidade de esforço declina mais rapidamente para pequenos 

mamíferos que para os maiores (Lieberman et al., 1993). Esse é o possível retrato da 

dieta das populações pretéritas na ocasião de suas ocupações em Maracaju 1: embora os 

taxa tenham constituído poucos indivíduos, estes animais foram inseridos, em sua 

maioria, nas categorias de médio a grande porte. 

Contudo, dissociada dos outros itens da cultura material, a amostra 

arqueofaunística atribuída ao nível de ocupação inerente aos caçadores-coletores 

revelou-se insuficiente na sustentação da hipótese de que o abrigo Maracaju 1 fosse 

utilizado com a função de habitação. Por outro lado, quando a arqueofauna foi associada 

à expressiva quantidade de líticos, no mesmo contexto, tornou-se possível inferir que o 

uso deste abrigo como habitat, durante as ocupações atribuídas aos caçadores-coletores, 

ocorreu de modo sucessivo e, provavelmente, sazonal52. Esta característica de ocupação 

                                                           
52 Diante disso, uma vez que os vegetais e as carcaças animais estão, em condições ambientais normais,  
sob a constante ação dos decompositores da matéria orgânica, em um processo natural de ciclagem de 
nutrientes, os vestígios orgânicos resgatados no registro arqueológico sempre devem ser associados aos 
outros itens da cultura material, oriundos do mesmo contexto, para uma interpretação mais criteriosa 
sobre as funções de um sítio arqueológico.  
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fortaleceu a hipótese do elevado grau de mobilidade e das ocupações mais 

horizontalizadas na paisagem, característica desses grupos humanos.  

Conforme já descrito na literatura, se um c/a, em particular, foi repetidamente 

utilizado na mesma estação e/ou para um propósito ou gama de propósitos específicos, 

uma longa seqüência de vestígios ocupacionais altamente redundantes poderão ser 

evidenciados no registro arqueológico (Straus, 1979; Walthall, 1998). No caso de 

Maracaju 1, os líticos foram numericamente significativos e redundantes ao longo das 

ocupações humanas pré-ceramistas (ver Martins, 2003). 

Logo, neste abrigo, a caça foi, provavelmente, processada em um contexto de 

locação para atividades específicas, tais como, extração de matéria-prima dos 

afloramentos rochosos e confecção de ferramentas líticas; além da realização de 

atividades específicas relacionadas a um sistema ideológico dos grupos humanos locais, 

caracterizado pelos petróglifos no abrigo.  

Além das ocupações humanas atribuídas a um horizonte lítico, o sítio Maracaju 

1 também apresentou vestígios relacionados a breves e escassas incursões ceramistas 

neste abrigo. Neste sentido, estas ocupações serão, ainda que de maneira breve, 

discutidas, neste trabalho. 

Assim, as ocupações dos ceramistas em Maracaju 1 também deviam estar 

associadas a um contexto, ainda que incipiente, de caça.  

A base da subsistência Guarani é a agricultura. No entanto, eles podem utilizar a 

caça como complementação protéica em sua dieta. Entre os Guarani, a caça é realizada 

de maneira coletiva e, em alguns casos, próximas às aldeias. A distribuição dos animais 

abatidos é responsabilidade dos caçadores e beneficia todas as famílias grandes da 

comunidade. Tudo é repartido em porções iguais e não há partes especiais destinadas a 

determinados indivíduos (Shaden,1962).  

Além dos fatores pós-deposicionais, o pequeno número amostral da arqueofauna 

resgatada no registro zooarqueológico de Maracaju 1 não reflete, de maneira detalhada, 

a dieta de origem animal para este grupo. Os Guarani se alimentam de uma ampla gama 

de recursos de origem animal: mel, formigas, larvas, peixes, anfíbios, e aves e 

mamíferos de pequeno porte.  No âmbito destes estudos, a literatura, há muito tempo, 

descreve o uso de armadilhas entre as etnias sul-americanas para captura de aves e 

pequenos mamíferos (Mason, 1899, 1900; Cooper, 1949, Gilmore, 1986). 

Todavia, algumas características da arqueofauna resgatada no nível cerâmico de 

Maracaju 1 ainda podem ser utilizadas como parâmetros de comparação com os 



223 

 

vestígios faunísticos de outros sítios da sub-tradição Guarani. De acordo com Schmitz 

& Gazzaneo (1991), os ossos dos animais provenientes de uma extinta aldeia Guarani, 

em Candelária, RS, foram fraturados de uma maneira peculiar atribuída a uma intensa 

manipulação humana e uma considerável parte destes vestígios também sofreu ação 

térmica. Conforme supra descrito, essas duas assinaturas tafonômicas também 

caracterizaram os vestígios arqueofaunísticos de Maracaju 1. 

As osteodermes carbonizadas de um dasipodídeo corroboraram a hipótese de que 

os vestígios faunísticos do sítio Maracaju 1 estão inseridos em um contexto zoocultural 

pretérito. Osteodermes intensamente carbonizadas na parte dorsal em relação à ventral 

remetem ao uso da carapaça de tatu para propósitos medicinais pelos Guarani atuais, em 

Mato Grosso do Sul (c.p. Martins, 2004). 

Ainda neste contexto zoocultural, foram resgatados três artefatos ósseos: uma 

espátula (setor III), um artefato não identificado e uma ponta em osso de mamífero 

(setor I). 

As espátulas em osso são vestígios incontestáveis da ação humana sobre a fauna. 

Entre outros autores, o mesmo tipo de artefato é descrito por Blasi (1967) em análises 

da fauna proveniente do sítio arqueológico de Estirão Comprido (uma extinta aldeia 

Guarani), rio Ivaí, afluente da margem esquerda do rio Paraná, MS. As espátulas em 

osso também foram resgatadas no sítio arqueológico Brasilândia 11 (um sítio descrito 

como Tupiguarani não-Guarani), município de Brasilândia, MS (Kashimoto & Martins, 

2005). 

 A região da serra de Maracaju comporta, até os dias atuais, aldeias Guarani, 

situadas nas proximidades dos sítios arqueológicos a céu aberto e dos sítios em abrigos 

Assumindo-se uma analogia etnográfica, os ceramistas de Maracaju 1, utilizaram o 

abrigo em eventos esporádicos e temporários de caça. Isso pode ser constatado pelo 

elevado grau de fragmentação da fauna (que inflacionou os valores de NISP e produziu 

ínfimos valores de NMI, para os taxa mais específicos) e pelo porte da caça nestas 

ocupações: poucos indivíduos de pequeno e médio porte e apenas uma falange de anta, 

associados a pouco mais de 30 fragmentos de cerâmica. 

Portanto, a explicação mais parcimoniosa para as ocupações ceramistas em 

Maracaju 1 é a de que, durante suas perambulações pela paisagem, os grupos ceramistas 

ocuparam este abrigo, de maneira esporádica, e, eventualmente, o utilizaram para caça 

e/ou alimentação.  
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 Enquanto os estudos zooarqueológicos em Maracaju 1 evidenciaram um 

contexto indiscutível, porém quantitativamente inexpressivo, de manipulação humana 

sobre a fauna, a assembléia arqueofaunística resgatada em Santa Elina reuniu vestígios, 

mais completos em sua integridade, que foram atribuídos a uma ampla gama de 

animais, característicos de diferentes nichos, no bioma do Cerrado. 

Os estudos realizados por Vialou et al. (1996), em Santa Elina, ampliaram o 

horizonte cronológico de povoamento da região Centro-Oeste do Brasil: as datações 

indicaram ocupações que tiveram lugar entre 1700, 6000, 10000 e 25000 anos B.P. Este 

abrigo foi caracterizado por sucessivos eventos de ocupações humanas, distribuídos ao 

longo de três conjuntos estratigráficos bem definidos: conjunto I (período subatual a 

±6400 anos B.P.), conjunto II (entre ±6400 e 9705 B.P.) e conjunto III (entre 22000 e 

25000 anos B.P.). 

 Dentre os vertebrados resgatados neste abrigo, os fragmentos ósseos dos 

mamíferos reuniram o maior número de características taxonômicas atribuídas às 

categorias mais específicas. Portanto, as identificações dos vestígios 

arqueomastofaunísticos forneceram os maiores valores para os índices de riqueza 

atribuídos a família, gênero e espécie, dentro dos grandes grupos de ungulados, 

xenartras, carnívoros, roedores, chiropteras e marsupais. 

Neste contexto, os vestígios arqueomastofaunísticos dos pequenos roedores 

foram predominantes, em relação aos outros taxa dos Mammalia, ao longo de todas as 

camadas do conjunto estratigráfico I, e nos conjuntos II e III.  

Cavidae e Echimydae figuraram entre famílias dos pequenos roedores mais 

abundantes em Santa Elina. Entre os cavídeos, os indivíduos do gênero Cavia são 

adaptados a microhabitats terrestres. Habitam formações próximas a cursos d’água 

como mata de galeria, campo úmido, brejo e campo limpo, no Cerrado. Quando em alta 

densidade formam pequenas trilhas no estrato herbáceo. A fêmea cuida de seus filhotes 

nas moitas de gramíneas. Já as espécies do gênero Galea são terrestres e diurnas, mas 

são ativas em pequenos intervalos durante a noite. Também ocorrem em áreas de 

Cerrado. Em condições ótimas, reproduzem-se de seis a sete vezes por ano (Oliveira & 

Bonvicino, 2006). 

Os vestígios ósseos dos equimídeos resgatados em Santa Elina foram atribuídos 

à espécie Proechimys cf. longicaudatus. Estes roedores têm hábito terrestre. Vivem em 

áreas de mata de várzea e em terra firme na Floresta Amazônica e em matas de galeria, 

cerradões e florestas semidecíduas no Cerrado. São abundantes onde ocorrem e podem 
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ser avistados à noite. Alguns indivíduos constroem ninhos no chão (Moojen, 1952). 

Apresentam atividade reprodutiva durante todo o ano, mais intensamente de julho a 

novembro e de janeiro a março, produzindo normalmente dois a três filhotes, ou até 

mesmo sete, geralmente duas vezes por ano (Patton et al., 2000). 

Neste contexto, por ser considerado um táxon, constantemente, intrusivo nos 

registros arqueológicos, o grupo dos pequenos roedores insere-se no âmbito de um dos 

grandes desafios da Zooarqueologia, aplicado aos processos de formação dos sítios 

arqueológicos: a segregação entre vestígios faunísticos culturais e não culturais (e.g. 

Thomas, 1971; Hill, 1979; Gordon & Buikstra, 1981; Stahl, 1982; Mengoni, 1983; 

Shipman et al., 1984; Von Endt & Ortner, 1984; Hesse, 1985; Ericson, 1987; Iriarte, 

1989; Coard, 1999). No âmbito destes estudos, a presença de fragmentos ósseos de 

pequenos e micro roedores, no registro arqueológico, pode ser atribuída a uma 

infinidade de fatores além do processamento humano sobre a fauna: produtos de fezes 

de aves e mamíferos carnívoros, pelotas de corujas e morte fossorial. 

Por outro lado, os modelos de dispersão das concentrações dos pontos de coleta 

dos fragmentos ósseos, ao longo das profundidades dos conjuntos estratigráficos I e II, 

revelaram que, freqüentemente, estes remanescentes apresentaram pontos de 

acumulação, muitas vezes, associados às estruturas de fogueira, evidenciadas no registro 

arqueológico de Santa Elina, por Vilhena-Vialou (2005). Estas estruturas se 

distribuíram ao longo dos setores oeste (datadas entre 2000/3000 anos B.P.) e leste (e 

entre 9000/10000 B.P.). Também houve uma relação invariável entre os maiores pontos 

de ocorrência dos fragmentos e as maiores concentrações de fragmentos ósseos com 

indícios de ação térmica, tanto nas profundidades do eixo transversal, quanto nas do 

eixo longitudinal. Mais uma vez, o mesmo padrão se mostrou recorrente em ambos os 

setores, leste e oeste, do sítio. 

Portanto, embora muitos pequenos roedores sejam considerados intrusivos, no 

contexto arqueológico, estes foram, possivelmente, utilizados, para diversos propósitos, 

por sociedades humanas pretéritas. Neste contexto, baseado em estudos etnográficos, 

etno-históricos e arqueológicos, que documentaram o consumo histórico e pré-histórico 

dos roedores, Shaffer (1992) relatou alguns problemas relacionados à identificação dos 

usos que os seres humanos faziam destes animais. Segundo este autor, a menos que os 

vestígios faunísticos fossoriais sejam encontrados em coprólitos, ou exibam 

modificações humanas inequívocas, eles tendem a ser considerados como intrusivos 

dentro das assembléias arqueológicas, de status indefinido, ou ignorado. Outro 
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problema, comum aos vestígios ósseos dos taxa de pequeno porte, é que eles 

apresentam poucas marcas de corte por espécime, tornando difícil a evidenciação da 

predação humana. 

Os ossos dos pequenos roedores resgatados em Santa Elina também foram 

analisados sob o estereomicroscópio e não apresentaram marcas evidentes de cortes e 

desmembramentos. Adicionalmente aos estudos realizados por Shaffer (1992), outros 

dados da literatura corroboraram estes resultados para os pequenos mamíferos, à medida 

que uma baixa porcentagem das suas partes anatômicas mostrou marcas visíveis de 

processamento por implementos líticos (e.g. Kipnis, 2002; Santiago, 2004). 

Por outro lado, a significativa quantidade de mandíbulas, úmeros, fêmures e 

tíbias dos pequenos roedores, associada a diferentes graus de queima sobre estes ossos, 

também apontaram para um processamento desses animais em Santa Elina. 

Adicionalmente, a não evidenciação de traços do suco gástrico nas superfícies desses 

ossos fortaleceram a hipótese de que os vestígios desses pequenos animais não são 

produtos da ação de mamíferos carnívoros no sítio em tela.  

Além das ocorrências e concentrações dos pontos de coleta, dos remanescentes 

ósseos dos pequenos roedores, através das profundidades, acima discutidos, no conjunto 

estratigráfico I, foi constatado um aumento progressivo e destacado das mandíbulas e 

dos ossos do crânio, se comparados às outras partes anatômicas. O aumento destas 

partes específicas do esqueleto teve picos de ocorrência, para NISP e NISPAT, entre as 

camadas V e VI. Este contexto de deposição vai de encontro às descrições relatadas na 

literatura, inerentes aos vestígios dos pequenos mamíferos intrusivos no registro 

arqueológico. Os animais considerados intrusivos no registro tendem a apresentar seus 

vestígios esqueletais completos e/ou bem preservados. Assim, a alta freqüência de 

crânios de pequenos roedores pode ser atribuída ao intenso processamento das outras 

partes anatômicas por decompositores; ou a uma prática humana de remoção do crânio e 

da mandíbula antes do consumo (Shaffer, 1992). 

Tendo em vista os dados compilados para os vestígios arqueofaunísticos dos 

roedores das famílias Cavidae e Echimyidae, a hipótese da introdução desses ossos em 

Santa Elina por aves predadoras também pode ser descartada.  

Os roedores da sub-família Caviinae e da família Echimyidae atingem pesos 

entre 140, 300 e 760g (cf. Reis et al., 2006; Mamede & Alho, 2006). Um predador em 

potencial para estes taxa é a coruja Bulbo virginianus. Todavia, os estudos sobre a dieta 

deste Strigiforme concentram-se nos Estados Unidos e na Argentina. Neste trabalho, foi 
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realizado um levantamento dos hábitos alimentares desta ave com base na literatura 

disponível. 

Estudos realizados por Zimmerman et al. (1996), na América do Norte, 

descreveram os hábitos alimentares de Bulbo virginianus. Segundo os autores, esta ave 

costuma se alimentar de micro-roedores e leporídeos. Os leporídeos podem apresentar 

uma média de peso igual ou superior a dos cavídeos e equimídeos (até 900g). Portanto, 

mesmo diante da indisponibilidade de dados sobre a dieta de Bulbo virginianus no 

Brasil, é possível afirmar que esta espécie pode se alimentar de pequenos roedores. 

Entretanto, um trabalho sobre a tafonomia dos ossos provenientes de pelotas de 

corujas e detritos de falcões revelou características que podem ser utilizadas durante a 

triagem e a análise dos vestígios sub-recentes de pequenos roedores resgatados em sítios 

paleontológicos/arqueológicos. Neste contexto, Dodson & Wexlar (1979) observaram 

que os falconiformes apresentam uma forte tendência à digestão dos ossos de pequenas 

presas. Portanto, os detritos provenientes da digestão destas aves são caracterizados por 

uma intensa meteorização. Por outro lado, os ossos resgatados em pelotas de corujas 

mostraram uma erosão mais pronunciada em dentes e ossos mais delicados (tais como, 

o rádio e a fíbula). Para a espécie de Bulbo virginianus foi observado um grau de fratura 

de 65% dos ossos provenientes de seus regurgitos.  

Somados aos padrões acima relacionados poucas características a seguir, 

relatadas pelos mesmos autores, foram verificadas nos ossos dos pequenos roedores 

oriundos de Santa Elina: (1) elevadas abundância e representatividade de todas as partes 

do esqueleto (em Santa Elina estão ausentes vértebras e escápulas de pequenos 

roedores); (2) elevadas riqueza e distribuição de espécies (a amostra do abrigo em tela é 

constituída, basicamente pelos vestígios de duas espécies de pequenos roedores da sub-

família Caviinae e da família Echimyidae associados a poucos ossos de micro-

roedores); (3) elevada representatividade de mandíbulas com danos nas partes 

articulares e maior abundância de fêmures em relação a outras partes do esqueleto 

(grande parte das mandíbulas dos equimídeos de Santa Elina apresentaram suas partes 

articulares íntegras e os fêmures não dominaram esta amostra em detrimento dos outros 

ossos longos, e principalmente das mandíbulas e dos fragmentos do crânio); (4) maxilas 

e pré-maxilas intactas (estas partes anatômicas, quando presentes no registro 

arqueofaunístico em questão, encontraram-se fragmentadas); (5) escápulas e pélvis 

altamente fragmentados (quando presentes, estas partes do esqueleto não se 

apresentaram fragmentadas em mais de 30% de sua integridade); (6) quebras intensas na 
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parte distal das tíbias (em Santa Elina, as tíbias estão fragmentadas em suas porções 

proximais), rádios, ulnas e fêmures (na maioria das vezes, os fêmures provenientes de 

Santa Elina estão apenas desprovidos das epífises), e proximal dos úmeros.  

Alguns dos padrões acima elencados foram observados apenas entre os vestígios 

ósseos dos micro roedores, da amostra resgatada em Santa Elina. Mesmo assim, apenas 

quatro fragmentos ósseos e um crânio de micro roedor, intacto, foram atribuídos às 

pelotas de corujas. Estes elementos intrusivos foram descartados da quantificação 

zooarqueológica. 

Deve-se destacar o predomínio das tíbias meso-distais e a ausência das tíbias 

proximais entre os ossos dos pequenos roedores, no abrigo de Santa Elina. De acordo 

com a bibliografia, as tíbias proximais de pequenos roedores e lagomorphos são, 

freqüentemente, utilizadas para a confecção de instrumentos ósseos e/ou retirada de 

medula (Hockett, 1991; Santiago, 2006). Todavia, sob o estereomicroscópio, não foram 

observados padrões evidentes de retiradas intencionais. 

Para justificar a presença dos pequenos roedores na subsistência humana, 

Shaffer (1992) descreveu a importância destes animais enquanto fauna disponível em 

tempos de escassez da caça de grande porte.  

Mesmo quando dissociados das categorias taxonômicas e inseridos em classes 

de tamanho, entre os Mammalia, a classe II, atribuída aos pequenos mamíferos, 

predominou, em valores de NMI, em quase todas as camadas do conjunto estratigráfico 

I. Os pequenos mamíferos foram um pouco menos representativos apenas na camada 

superficial. Entre a quinta e a sexta camadas, os mamíferos da classe II atingiram os 

maiores picos de abundância. A exemplo do que foi constatado em Maracaju 1, talvez, 

devido à maior área de superfície dos ossos para processamento, as camadas I e IV, do 

conjunto I, evidenciaram os maiores valores de NISPAT para os mamíferos da classe III 

de tamanho. Neste sentido, o teste estatístico ANOVA confirmou a predominância das 

classes II e III de tamanho, ao longo do conjunto I. Portanto, tomados em conjunto, os 

pequenos mamíferos predominaram tanto entre as diferentes categorias taxonômicas 

quanto entre as diferentes classes de tamanho, estabelecidas para os mamíferos, no 

conjunto estratigráfico I, em Santa Elina. Adicionalmente, Os valores de NMI para os 

pequenos roedores foram muito maiores para a sexta camada do conjunto I, em 

comparação com as demais camadas deste conjunto e com os conjuntos II e III. 

A produção bibliográfica sobre o comportamento dos pequenos mamíferos ainda 

é escassa, especialmente para o bioma do Cerrado. As pesquisas sobre este táxon estão 
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mais concentradas no bioma de Mata Atlântica. Um estudo realizado por Pardini & 

Umetsu (2006), na Reserva Florestal do Morro Grande, SP, revelou que a riqueza e a 

abundância dos pequenos mamíferos não-voadores variaram sazonalmente com 

elevados valores durante o final da estação chuvosa, e baixos valores no final da estação 

seca. Os levantamentos faunísticos realizados em áreas de Cerrado em Mato Grosso do 

Sul corroboram este mesmo padrão descrito para a Mata Atlântica (c.p. Aoki, 2007). 

 Se por um lado, os remanescentes ósseos dos roedores resgatados em Santa 

Elina se mostraram, relativamente, bem conservados em suas integridades, os ossos das 

aves compuseram uma amostra muito fragmentada. Assim, apenas alguns fragmentos 

ósseos foram atribuídos à categoria de família: Psittacidae e Cariamidae. Dois pequenos 

psitacídeos foram identificados por meio de um crânio completo em sua integridade e 

por dois úmeros inteiros e simétricos. Um fragmento proximal de tibiotarso permitiu a 

identificação de uma seriema. Os demais fragmentos ósseos foram caracterizados por 

ossos longos desprovidos de extremidades e uma infinidade de outros ossos que não 

foram atribuídos às categorias taxonômicas inferiores à classe, por ausência de 

características comuns aos grupos mais específicos. 

Embora também pouco representativos, dentro das análises, nenhum dos ossos 

das aves analisados em Santa Elina apresentou marcas de descarne. De acordo com a 

bibliografia especializada, a presença de esqueletos de aves em sítios arqueológicos não 

pode ser considerada como o resultado das atividades humanas. Para que o 

processamento humano sobre as carcaças de aves sejam levados a cabo, marcas óbvias 

de manipulação devem estar presentes (o que dificilmente é observado) ou as espécies 

identificadas não devem ser nativas da região (implicando em transporte humano) 

(Ericson, 1987).  

Mais uma vez, os experimentos tafonômicos, realizados no âmbito do 

desenvolvimento deste trabalho, auxiliaram na investigação das origens deposicionais 

da arqueofauna resgatada em Santa Elina. 

Após seis meses da primeira etapa dos experimentos, iniciados em junho de 

2006, os ossos de dois exemplares da avifauna foram resgatados. Uma das aves (um 

papagaio) permaneceu íntegra. Somados ao crânio, costelas e sinsacro, foram 

recuperados 75% de todo o esqueleto apendicular da outra ave: um canário. Mesmo 

diante da escassez de estudos inerentes à tafonomia experimental em aves (Livingston, 

1989; Higgins, 1999; Steadman et al., 2002), os dados deste experimento vão de 

encontro aos estudos sobre a representatividade das aves nos sítios arqueológicos. De 
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acordo com os pesquisadores, os ossos oriundos do crânio e das vértebras, em aves 

pequenas, podem simplesmente ser degradados pelo intemperismo em poucos meses. A 

justificativa encontrada pelos cientistas na explicação deste evento é a de que o 

tamanho, a forma e a densidade dos ossos das aves afetam sua condição e 

representatividade no registro arqueológico (Ericson, 1987).  

A decomposição dos ossos dos mamíferos, não submetidos à fervura, tornou-se 

ainda mais evidente após o mesmo período de enterramento (seis meses) estipulado para 

a avifauna: marcas de corrosão e aumento das colônias dos fungos ao longo da extensão 

do osso. Este evento pode ser explicado pelas diferenças estruturais entre os ossos de 

aves e mamíferos. Os ossos dos mamíferos são caracterizados pela maior extensão e 

dispersão das partes esponjosas, capazes de reter água e aumentar a superfície de 

contato, para a ação dos microrganismos e da química dos solos. Os ossos das aves 

permaneceram com a maior parte de sua estrutura oca e mais compacta, ao longo da 

evolução (Pough, et al., 2003). Portanto, se por um lado os ossos de mamíferos são mais 

resistentes a fatores mecânicos de decomposição (e.g. quebra por bioturbação e 

pisoteamento), por outro, os ossos das aves devem ser menos vulneráveis à bioquímica 

dos solos.  

Adicionalmente aos problemas oriundos dos diferentes padrões de 

decomposição entre os vestígios da mastofauna e da avifauna, utilizados na dieta 

humana, por exemplo, ainda devem ser considerados outros fatores que levam ao 

tendenciamento dos dados em Zooarqueologia.  Animais decompositores, comensais e 

predadores podem agregar ou desagregar carcaças de outros animais ao registro. Todos 

esses processos mudam a composição e as condições de deposição da assembléia. 

Portanto, tantos as perdas quanto as adições devem ser reconhecidas para diferenciação 

entre os produtos humanos e os naturais (Reitz & Wings, 2001). 

Tanto a deterioração bioquímica quanto a microbiológica dos tecidos iniciam-se 

imediatamente após a morte do animal. Se a decomposição microbiológica do osso é 

inibida pela contínua presença da fase mineral óssea, então a degradação do colágeno 

procederá por meios químicos (Child, 1995). Neste sentido, devido à maior resistência 

dos ossos das aves, perante a bioquímica dos solos, constatada nas análises de 2006, 

teve início um novo experimento, mais acurado, sobre o efeito dos fungos durante a 

diagênese dos ossos das aves. Este experimento (iniciado em janeiro de 2008) 

acompanhou, de maneira mais detalhada, a sucessão dos eventos de decomposição 

micológica nos ossos das aves. 
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Neste último experimento, as carcaças também foram resgatadas seis e dez 

meses após o enterramento (01/2008 – 07/2008 – 11/2008), ao longo de uma estação 

com maiores índices de umidade. As porções de solo submetidas à análise de pH 

revelaram que o conteúdo de solo do pote, que acondicionava a ave, apresentou um 

valor médio de pH inferior (=5,2) ao atribuído ao solo coletado no entorno do local 

onde o pote foi enterrado (=6,5). Neste caso, perante o estabelecimento de um 

microambiente de decomposição e ciclagem de nutrientes, houve a formação de um 

microecossistema no interior do pote. Portanto, a deterioração química e física do osso 

enterrado dependerá não apenas da composição química do ambiente de enterramento, 

mas dos microrganismos que garantem e transformam a química (e.g. valores de pH) 

dos solos por meio dos seus metabólitos (Child, 1995).  

Os ossos foram recuperados deste pote e, anteriormente às etapas de cultura para 

microbiologia, em laboratório, foi possível constatar que os espécimes permaneceram 

íntegros em sua estrutura. É provável que as condições ambientais (e.g. elevada 

umidade relativa do ar e baixo valor de pH para o solo do pote) não tenham sido 

suficientes para que os efeitos da diagênese se manifestassem de maneira macroscópica 

na estrutura destes ossos. Mais uma vez, estes resultados vão de encontro ao que foi 

descrito pela bibliografia. Segundo Child (1995), os ácidos do solo são capazes de 

dissolver a hidroxiapatita, geralmente, quando os valores de pH são menores que 5. 

Assim, os ossos tendem a uma melhor conservação em solos cujos pHs variam do 

neutro ao alcalino. Neste contexto, os ossos das aves devem exigir condições mais 

pronunciadas de acidez e umidade para decomposição; ou, o processo de decomposição 

sobre a avifauna deve ter início mais tardiamente no registro e exigir um período mais 

longo de tempo.  

Outra explicação para a boa conservação, macroscópica, dos ossos das aves, 

neste experimento é a de que fungos e bactérias são capazes de sintetizar metabólitos 

que são antagonistas uns aos outros (e.g. antibióticos). Portanto, a competição entre 

microrganismos tende a prolongar a vida do substrato (e.g. osso), uma vez que parte da 

energia dos fungos e das bactérias é direcionada para a competição (e não só para a 

digestão do substrato) (Child, 1995). Este evento foi evidenciado, neste experimento, 

durante a cultura dos ossos de ave nos meios micológicos: a primeira cultura apresentou 

uma maior proliferação das bactérias em relação aos fungos. 

Os fungos fazem parte da segunda hierarquia de microrganismos predominantes 

na superfície dos solos (Pelczar et al., 1993). Durante a identificação dos taxa dos 
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fungos isolados dos ossos da ornitofauna foram elencados gêneros conhecidamente 

saprofíticos e, associados ao segundo estágio de coprofitismo (e.g. Aspergillus sp., 

Penicillium sp. e Paecylomyces sp.).  Estes gêneros pertencem à família Aspergillaceae, 

freqüentemente associada à produção de substâncias antibióticas (e.g. penicilina). 

Portanto, este grupo específico de fungos pode excluir competitivamente outros 

microrganismos, tais como as bactérias (Silveira, 1995). 

Diante disso, os vestígios arqueofaunísticos das aves, encontrados no sítio Santa 

Elina, foram considerados diagnósticos de dieta e/ou outro tipo de ação humana. Esta 

afirmativa justifica-se pela intensa fragmentação das partes anatômicas que, conforme 

acima explanado, pode ser atribuída ao repetido processamento destas carcaças pelas 

populações humanas locais, atestada pela ocorrência de muitos ossos queimados, 

calcinados e carbonizados. Um outro fator que corroborou esta hipótese foi presença de 

repetidas partes anatômicas, de algumas morfo-espécies de aves, grandes o suficiente 

para não passarem pelo trato digestório de corujas (e.g. tibiotarso) e pela ausência de 

marcas deixadas por mamíferos carnívoros (e.g. marcas de dentes). 

 Perfazendo um número amostral ainda menor, a herpetofauna foi caracterizada 

por anuros, testudinos e lepidossaurídeos.  Diante de um número inexpressivo de ossos 

do crânio, os anuros foram identificados, quase que exclusivamente, por meio dos ossos 

do pós-crânio, tais como acetábulos, uróstilos e rádio-ulnas. Os testudinos foram 

identificados por meio dos fragmentos das suas carapaças. Os lepidossaurídeos foram 

compostos por pequenos lagartos, teiús e serpentes constritoras e peçonhentas. O grupo 

dos lepidossauria pôde ser identificado pelo abundante número de vértebras e as 

famílias foram reconhecidas por meio dos dentários. 

 A ictiofauna também não se revelou muito expressiva no registro 

zooarqueológico deste abrigo. Os ossos dos peixes foram compostos quase que 

exclusivamente por raios de nadadeira. Alguns raios de nadadeira, tais como os 

peitorais, e outros ossos, como o opérculo, o cleitrum e o pré-opercular, reuniram 

características taxonômicas compatíveis com os bagres da família Pimelodidae. 

 Os invertebrados foram caracterizados por artrópodes e moluscos. Dentre os 

artrópodes, os miriápodas, as formigas e os coleópteras foram reconhecidos como a 

macrofauna intrínseca às atividades de ciclagem de nutrientes nos solos e, portanto, 

intrusiva no registro arqueológico de Santa Elina. Já os caranguejos foram reconhecidos 

por suas quelas e a sua presença no registro foi atribuída às atividades humanas de 

subsistência, neste abrigo.  
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 As conchas dos moluscos perfizeram dois grandes grupos: os bivalves e os 

gastrópodes (extremamente expressivos). As valvas dos bivalves unióidas53, quando 

providas de umbo, foram atribuídas a gêneros (e.g. Diplodon sp., Anodontites sp. e 

Dryamus sp.).  

Diante do rico registro arqueomalacológico proveniente de Santa Elina, faz-se 

necessário discutir as quatro razões pelas quais os vestígios das conchas de moluscos 

encontram-se presentes no registro arqueológico: (1) os moluscos constituíram um 

recurso alimentar para as populações humanas pretéritas; (2) as conchas são amostras 

representantes de populações naturais que utilizaram o espaço do sítio arqueológico 

como habitat; (3) os moluscos foram acidentalmente introduzidos no registro 

arqueológico; (4) estes invertebrados serviram para outros propósitos culturais além da 

alimentação (Bobrowsky, 1984). 

 Conforme relatado no item dos resultados, dos vestígios conquiliológicos, o 

táxon mais expressivo, em todos os conjuntos estratigráficos, entre os moluscos, foram 

os gastrópodes terrestres da família Megalobulimidae, seguidos pelos ampularídeos 

dulciaquícolas, os bivalves unióidas, os bulimulídeos e os helicinídeos (este dois 

últimos, possivelmente, intrusivos). 

 As características morfológicas e as descrições biogeográficas para os vestígios 

conquiliológicos, do táxon mais recorrente, entre os Megalobulimidae resgatados em 

Santa Elina, foram compatíveis com a espécie de Megalobulimus cf. abreviattus. 

Todavia, uma vez que Leme (1973) dissociou o gênero Megalobulimus da família 

Strophocheilideae e o inseriu em uma família à parte, a Megalobulimidae, a 

identificação e a discriminação taxonômica, entre estas famílias, tornaram-se inviáveis, 

por meio das conchas. Os Megalobulimidae são reconhecidos com base em 

características taxonômicas particulares que só podem ser observadas in vivo54.   

Alguns zooarqueólogos interpretam a presença dos grandes gastrópodes 

terrestres no registro arqueológico como resultado de recentes intrusões após as 

ocupações humanas pretéritas. Este táxon geralmente prefere habitats úmidos e com 

baixa luminosidade, e folhiços em decomposição. Freqüentemente encontram-se 

enterrados em uma profundidade de 20 a 30 cm, durante o dia; e emergem à noite para 

forragear. Em alguns casos, estes moluscos podem ter sido contemporâneos às 

                                                           
53 Bivalves de água doce ou dulceaquícolas. 
54  Poro excretor simples lateralmente localizado, sem vestígios de formação de ureter, presença de franja 
bucal, septo pulmonar e válvula pré-retal (Leme,1971,1973 e 1993). 
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ocupações humanas pré-históricas. Os principais critérios utilizados na identificação da 

contemporaneidade são as assinaturas tafonômicas de ação térmica atribuídas ao contato 

dos espécimes com as fogueiras arqueológicas e o nível onde as conchas foram 

evidenciadas (geralmente em profundidades maiores que os níveis ecológicos utilizados 

por este táxon). Todavia, a sua presença em níveis pré-históricos não implica, 

necessariamente, seu uso como recurso alimentar, uma vez que este táxon também 

apresentava as mesmas preferências de habitat no passado e os indivíduos poderiam ter 

sido, naturalmente, soterrados (Lima et al., 1986). 

Diante disso, foram empregados os mesmos procedimentos de compilação de 

dados aplicados à análise dos vestígios arqueomastofaunísticos dos pequenos roedores. 

Assim, foram utilizados os modelos de dispersão concentração de pontos de ocorrência 

dos remanescentes conquiliológicos dos Megalobulimidae, ao longo das profundidades 

dos conjuntos estratigráficos I e II. A exemplo do que foi evidenciado para os 

fragmentos ósseos dos pequenos roedores, o modelo de dispersão aplicado 

arqueomalacofauna revelou que, freqüentemente, estes remanescentes também 

apresentaram pontos de acumulação, muitas vezes, associados às mesmas estruturas de 

fogueira, evidenciadas no registro arqueológico de Santa Elina, por Vilhena-Vialou 

(2005). Também houve uma relação invariável entre os maiores pontos de ocorrência 

dos fragmentos e as maiores concentrações de fragmentos conquiliológicos com 

indícios de ação térmica, tanto nas profundidades do eixo transversal, quanto nas do 

eixo longitudinal. Além disso, o mesmo padrão se mostrou recorrente nos setores leste e 

oeste, ao longo dos conjuntos I e II: cerca de 30% dos fragmentos conquiliológicos 

destes gastrópodes terrestres apresentaram indícios de queima, carbonização ou 

calcinação. 

Quando completos em sua integridade, os megalobulimídeos resgatados em 

Santa Elina também apresentaram orifícios irregulares nas extensões de suas quarta e 

quinta voltas. Estes orifícios não foram compatíveis aos produzidos por predadores e 

parasitas, descritos por Bodu et al.(2006), para os gastrópodes resgatados em Pincevent. 

Esta assinatura tafonômica pode estar associada ao uso das conchas como plainas. Prous 

(1992) descreveu o mesmo uso para uma outra família de grandes gastrópodes 

terrestres: os Strophocheilideae. Estas assinaturas tafonômicas foram evidenciadas para 

os vestígios do táxon acima descrito, resgatados no sítio Lapa Vermelha IV e também 

foi observado o mesmo padrão de utilização destes gastrópodes terrestres entre os 

Xikrin, Bororo e Guaiakí. 
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Independente de sua categoria taxonômica, tanto os Megalobulimidae quanto os 

Strophocheilideae são considerados fontes de complementação protéica na dieta de 

muitos predadores (e.g. procionídeos, cebídeos e falconiformes). 

Pouco se sabe sobre a biologia reprodutiva dos Megalobulimidae. Os dados 

disponíveis são oriundos de pesquisas realizadas em laboratório (Molina et al., 2002; 

Sobreira e Molina, 2002; Sobreira e Molina, 2003; Rios e Molina, 2004). Os membros 

desta família podem viver de 1 a 6 anos e tornam-se férteis cerca de 12 meses após a 

eclosão. Neste sentido, estudos morfológicos/histológicos sobre gônadas de 

Megalobulimus abbreviatus revelaram que os gastrópodes desta espécie copulam e 

desovam durante a primavera e o início do verão (Horn et al., 2005). A reprodução de 

uma outra espécie desta família, o Megalobulimus aff. ovatus, foi acompanhada em um 

ambiente úmido, em condições de laboratório. Este gastrópode desovou entre os meses 

de maio e setembro, e novembro e fevereiro, com picos de desova em novembro 

(Molina & Sobreira, 2002). Os resultados destes estudos evidenciaram, portanto, que 

estes moluscos terrestres devem ser mais abundantes e conspícuos, no ambiente, em 

estações úmidas, na ocasião de sua época reprodutiva. 

As taxas de crescimento deste gastrópode terrestre estão atreladas à proporção de 

carbonato de cálcio no meio. Assim, as observações realizadas em laboratório 

constataram que a fase reprodutiva dos Megalobulimidae está mais relacionada ao 

tamanho da concha (entre 8 e 10 cm) que ao tempo de vida dos indivíduos (Sobreira e 

Molina, 2003; Rios e Molina, 2004).  

Os dados compilados para a abundância destes indivíduos, ao longo do tempo, 

em Santa Elina, inseriram os maiores valores de NMI entre as camadas mais antigas do 

conjunto estratigráfico I (entre 4000 e 6000 anos B.P.). As espécies do gênero 

Megalobulimus são consideradas bioindicadores (Otero et al., 2000). Esta afirmativa é 

corroborada pelos resultados de um estudo recente onde foi demonstrado que, além das 

predisposições genéticas, os fatores ambientais, tais como elevados índices de 

temperatura e umidade, estão relacionados às taxas de reprodução deste táxon (Rios e 

Molina, 2004). Portanto, os Megalobulimidae refletem, dentre outros fatores, boas 

condições climáticas. A exemplo do que ocorreu em Santa Elina, a literatura relatou que 

a subsistência dos grupos relacionados à Tradição Serranópolis, baseada em caça e 

coleta generalizadas, também estava voltada para o consumo de moluscos terrestres, 

encontrados em grande quantidade, face às novas condições climáticas do Holoceno, na 

ocasião do ótimo climático, no interior do continente (Schmitz, 1984). 
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Diante do exposto, tornou-se possível inferir que os Megalobulimidae oriundos 

de Santa Elina constituíram, provavelmente, fontes de nutrientes com habitats, 

previsivelmente, estabelecidos em locais úmidos, com grande quantidade de matéria 

orgânica e altos níveis de carbonato de cálcio, durante estações com elevados índices de 

temperatura e umidade. A alocação destes recursos poderia ocorrer facilmente, por meio 

de coletas massivas de indivíduos, nas proximidades do abrigo. Neste contexto, as 

perfurações evidenciadas, invariavelmente, nas quarta e quinta voltas das conchas deste 

gastrópode indicaram que as populações locais faziam, possivelmente, usos alternativos 

destes indivíduos, além da alimentação. 

As conchas dulciaquícolas queimadas, presentes em abrigos, podem indicar, 

inicialmente, suas utilizações como recursos alimentares. Em Santa Elina, os 

ampularídeos (pomáceas) e os unióidas (Anodontites sp. e Diplodon sp.), ambos 

dulciaquícolas, representaram, respectivamente, os segundo e terceiro taxa mais 

abundantes dentre os moluscos.  

Os efeitos pós-deposicionais são mais intensos em gastrópodes aquáticos que em 

terrestres (Bobrowsky, 1984). Esta afirmação vai ao encontro do contexto evidenciado 

em Santa Elina, para estes moluscos: as conchas dos gastrópodes e dos bivalves 

dulciaquícolas estão intensamente fragmentadas. Adicionalmente, estes fragmentos 

apresentaram poucos traços evidentes de ação térmica, constatados, apenas, nas valvas 

dos unióidas. 

Também não foram evidenciadas modificações biológicas nesta amostra de 

arqueomalacofauna. Não foram encontradas marcas de predação por procionídeos e 

nem por aves falconiformes. 

Por meio das informações ecológicas, das análises taxonômicas e da distribuição 

quantitativa, por camadas, dos vestígios arqueofaunísticos oriundos de Santa Elina, foi 

possível segregar os processos humanos e os fatores naturais que atuaram na origem da 

arqueofauna deste abrigo. Diante do exposto, a atividade humana revelou-se como a 

explicação mais parcimoniosa para a formação da assembléia e do registro 

arqueomalacológico em Santa Elina. 

Assim como já discutido para a zooarqueologia do abrigo Maracaju 1, uma vez 

instituídas as incontestáveis relações pretéritas homem/fauna, e a conseqüente 

incorporação dos vestígios arqueofaunísticos, no registro arqueológico do sítio Santa 

Elina, torna-se necessário estabelecer o gradiente ecológico onde estas relações se 

constituíram. 
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O abrigo de Santa Elina encontra-se circundado por uma formação de florestas 

decíduas e semi-decíduas. Adjacentes a este domínio, são encontradas outras formações 

do bioma de Cerrado: campo sujo, campo cerrado, cerrado stricto sensu, veredas, matas 

ciliares e campo rupestre 55  (Ceccantini, 2005). Diante disso, o entorno do abrigo 

revelou-se como um gradiente bastante amplo e heterogêneo de captação de recursos. 

O estudo dos macrorrestos vegetais coletados no setor oeste deste abrigo 

(datados entre 1170 e 3560 anos BP) mostrou que outros domínios do Cerrado, além da 

floresta semi-decídua, estavam dentro da área de captação de recursos das populações 

humanas pretéritas que ocuparam Santa Elina. De acordo com as análises dos 

carporrestos, esses domínios eram explorados principalmente para a coleta de produtos 

alimentares de plantas úteis, representadas por leguminosas e palmeiras. Já o 

suprimento de lenha era resultante das coletas em um perímetro mais restrito às 

proximidades do abrigo, provavelmente na floresta semi-decídua que o circunda 

(Scheel-Ybert & Solari, 2005). 

Adicionados ao consumo dos recursos vegetais, estavam, conforme já discutido, 

os pequenos mamíferos e os gastrópodes terrestres, seguidos de um número, 

comparativamente, inexpressivo de mamíferos de médio e grande porte, aves, 

lepidossaurídeos, anuros, peixes e moluscos dulciaquícolas. Neste sentido, foi possível 

observar semelhanças entre as arqueofaunas de Santa Elina, MS e Serranópolis, GO: em 

ambos os sítios há um elevado número de vestígios de moluscos e mamíferos 

comparativamente a outros taxa. 

A composição arqueomastofaunística de Santa Elina também se mostrou 

compatível à outros sítios inseridos em bioma de Cerrado. Os sítios arqueológicos, do 

Brasil Central, estudada por Kipnis (2002) - Lapa do Boquete, Lapa dos Bichos e 

Santana do Riacho - apresentaram um expressivo número de vestígios arqueofaunísticos 

atribuídos aos pequenos roedores. 

Portanto, assumindo-se que as populações de caçadores-coletores, que ocuparam 

Santa Elina, utilizaram estes animais em sua dieta, torna-se possível definir um hábito 

alimentar dentro de um modelo de forrageamento ótimo. 

A biomassa por hectare de floresta é maior para pequenos mamíferos, como os 

pequenos roedores, que para mamíferos maiores, tais como os cervídeos. Todavia, salvo 

exceções, o registro arqueofaunístico geralmente revela uma maior quantidade de 
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 Os diferentes domínios do bioma do Cerrado foram descritos no capítulo 3 deste trabalho. 
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cervídeos, que resultam em uma maior taxa de retorno energético, comparada aos 

roedores, produtos da dieta humana (Kelly,1983). 

Conforme retro citado, mamíferos de médio a grande porte conferem um maior 

retorno energético que plantas ou pequenos mamíferos. No entanto, quando há uma 

maior disponibilidade de recursos vegetais, mamíferos de médio a grande porte tendem 

a produzir um menor retorno energético por tempo total investido nestes eventos de 

forrageamento (Hawkes, Hill, & O'Connell, 1982). Neste sentido, os estudos de 

Arqueobotânica pareceram corroborar essa hipótese para a subsistência das populações 

humanas que ocuparam Santa Elina. 

Em tempo, há uma explicação que complementa as interpretações destes autores. 

De acordo com Kelly (1983), muitos recursos animais e vegetais estão disponíveis 

apenas durante determinadas estações ou por períodos de tempo delimitados.  Este 

contexto vai de encontro aos argumentos acima discutidos. Portanto, em um bioma, tal 

como o Cerrado, a disponibilidade de grande parte dos recursos vegetais pode aumentar 

em função da estação das chuvas e tornar-se mais acessível dentro de uma área de 

captação de recursos.  

Deve-se ressaltar que grandes e médios mamíferos são fontes de proteínas e 

lipídios; enquanto os recursos vegetais também são ricos em carboidratos, sais minerais 

e, em alguns casos, inclusive, lipídios. Estes recursos, quando massivamente 

consumidos, apresentam valores similares de retorno energético, se comparados aos 

animais. Estudos realizados por Oliveira (2004) confirmaram que muitos frutos do 

Cerrado e do Pantanal, tal qual os de Cecropia pachystachya, possuem grande variação 

nutricional interespecífica, intra-especifica e sazonal. Estes frutos oriundos podem 

apresentar maiores teores energéticos, ao longo das estações chuvosas. 

Em uma estação chuvosa, a acessibilidade às presas (consideradas) de maior 

retorno energético (animais de grande porte, por exemplo) pode diminuir em função de 

um outro fator que não se explica pela abundância destes animais: a menor 

conspicuidade em função do aumento da capacidade suporte do ambiente e, 

conseqüentemente, da maior dispersão destes animais em períodos de chuva no 

Cerrado. Nesta estação, ocorre uma maior frutificação de leguminosas (Weiser & 

Godoy, 2001) e palmeiras e, conseqüentemente, os eventos de zoocoria56 , maiores 

responsáveis pela dispersão dos frutos no Cerrado (Corrêa et al., 2007). 

                                                           
56

 Dispersão de frutos por animais. 
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Diante disso, pode-se concluir que os estudos zooarqueológicos em Santa Elina 

não puderam ser desvinculados dos dados disponíveis sobre as pesquisas 

arqueobotânicas e ecológicas, uma vez que os resultados das diversas áreas do 

conhecimento tornaram-se interdependentes para uma compreensão detalhada dos 

padrões de subsistência destes grupos de caçadores-coletores. 

Portanto, de um modo geral, enquanto os recursos considerados de alta 

qualidade tornam-se escassos (ou, conforme Kelly, 1983, inconspícuos) na área do sítio, 

e requerem maior tempo e energia em sua aquisição, outros recursos, que requerem 

menor tempo de forrageamento e processamento, tornam-se mais atrativos. Este modelo 

ainda é compatível com a amplitude da dieta e também já foi aplicado aos horticultores-

ceramistas (López, 2002). 

Neste contexto, somados aos recursos vegetais, os pequenos mamíferos, 

juntamente aos moluscos terrestres, apresentam características vantajosas em relação a 

outros recursos, durante as estações chuvosas: ciclo de vida curto, elevadas diversidade 

e abundância, distribuição previsível de microhabitats (em contraposição à sua baixa 

conspicuidade), fácil obtenção massiva, complementação protéica e elevado potencial 

de aproveitamento de seu corpo (concha, carne, ossos e dentes). 

Neste sentido, a compilação das informações sobre os hábitos dos grupos dos 

pequenos mamíferos e dos gastrópodes terrestres, mais abundantes em Santa Elina 

(acima delineada), tornou-se profícua para um uma interpretação mais criteriosa dos 

padrões de subsistência dos grupos humanos que ocuparam este abrigo. 

Em Santa Elina, não foram identificados ossos dos grupos de pequenos roedores 

dependentes das áreas mais abertas do Cerrado. Assim, estes resultados corroboraram a 

utilização humana deste abrigo em estações mais úmidas. Em estações mais secas e em 

períodos de queimadas, as formações mais fechadas e úmidas são utilizadas como 

refúgios para espécies oriundas dos domínios abertos do Cerrado (Vieira & Marinho-

Filho, 1998).  

Em estações secas, há uma maior previsibilidade de encontro (e caça) com os 

mamíferos de maior porte: eles se tornam mais conspícuos na paisagem, apresentam um 

comportamento mais gregário e, adicionalmente ao comportamento acima relatado para 

os pequenos roedores, estes mamíferos de maior porte também utilizam os domínios 

mais fechados e úmidos do Cerrado como refúgio para forragear e/ou como resposta às 

queimadas (Redford & Fonseca, 1986). 
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Portanto, as elevadas quantidades de Megalobulimidae associadas a um número 

de pequenos mamíferos, aves e carporrestos (estes últimos oriundos das últimas 

camadas de ocupação), quantitativamente superiores em relação a outros taxa, podem 

indicar que as ocupações humanas em Santa Elina tiveram lugar em estações chuvosas 

no Cerrado. Esta explicação é corroborada pelo comportamento mais disperso dos 

mamíferos de médio e grande porte, nas estações chuvosas do Cerrado; e pelos 

expressivos picos de abundância dos pequenos roedores e dos Megalobulimidae 

constatados entre as camadas mais antigas, do conjunto estratigráfico I, em Santa Elina. 

Estas camadas forneceram datações que tiveram lugar entre 4000 e 6000 anos B.P., 

coincidindo com o período relatado para o ótimo climático.  

De acordo com Schmitz (2000) o ótimo climático foi caracterizado por 

temperatura e umidade ascendentes e vegetação com adensamento significativo. De 

acordo com este autor, a exemplo do que foi constatado em Santa Elina, a caça 

generalizada e a coleta dos gastrópodes terrestres predominaram neste período 

Os gastrópodes terrestres e os pequenos roedores, resgatados, no conjunto I, em 

Santa Elina, parecem ter figurado em um contexto de elevada abundância e 

previsibilidade na paisagem. De acordo com os modelos estabelecidos para predador 

versus  presa, quando uma presa está mais abundante no meio em relação às outras, isso 

pode torná-las preferenciais. Neste sentido, a elevada disponibilidade e o baixo custo 

atribuído à busca e à obtenção podem ter favorecido a coleta massiva destes pequenos 

animais, em Santa Elina. A preferência dos recursos em função da abundância e da 

disponibilidade caracterizou, portanto, os caçadores-coletores que ocuparam este abrigo 

como generalistas oportunistas.  

O conjunto estratigráfico II (datado entre cerca de 7000 e 10000 anos B.P.) não 

apresentou uma quantidade mais conspícua de mamíferos inerentes às maiores classes 

de tamanho. Todavia, houve uma pronunciada diminuição na abundância dos 

Megalobulimidae e dos pequenos roedores, atestada pelos valores de NMI. Neste 

período, pode ter ocorrido uma depleção de recursos. Mesmo assim, a dieta das 

populações humanas locais, ao que tudo indica, permaneceu voltada para os 

Megalobulimidae e os pequenos roedores (salvo os dados não disponíveis para os 

carporrestos e os demais recursos vegetais).  

Estes resultados foram ao encontro dos dados compilados na literatura sobre as 

mudanças climáticas durante a transição Pleistoceno/Holoceno. Uma reconstrução do 

clima e da vegetação do Quaternário tardio, no Brasil, demonstrou as transformações 
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nas distintas vegetações durante a última glaciação e o início do Holoceno. Em uma 

área de Cerrado, no Centro-Oeste do Brasil, Salgado-Labouriau et al. (1998), 

evidenciaram um período mais seco, entre 19000 e 7000 anos B.P.  Adicionalmente, 

Ledru et al. (1998) atestaram que as condições mais secas prevaleceram entre 10000 e 

7000 anos B.P., no Brasil Central, mas locais afetados por sistemas de ventos polares 

refletiram condições mais frias e úmidas, durante o mesmo período. Anteriormente, o 

período do máximo glacial, durante o Holoceno inicial demonstrou vários graus de seca 

e resfriamento, com um período mais seco entre 18.500 e 11.500 B.P. (Ferraz-Vicentini 

& Salgado-Labouriau, 1996; Salgado-Labouriau et al., 1997). 

Enfim, o conjunto estratigráfico III foi caracterizado por uma arqueofauna que 

destoou em riqueza e diversidade, de maneira significativa, dos conjuntos estratigráficos 

anteriores. No conjunto III houve uma diminuição marcada na quantidade de 

fragmentos e no número de indivíduos relativos aos gastrópodes terrestres. Também 

comparado aos demais conjuntos estratigráficos, o conjunto III apresentou os maiores 

valores de NMI para os quirópteras, em relação ao número total dos indivíduos 

quantificados. A menos que tenham sido capturados pelos grupos de caçadores locais, 

os quirópteras não apresentariam um comportamento de sobreposição de habitats com 

os seres humanos. Estes mamíferos são hábeis na percepção da presença de outros 

animais e são caracterizados por sua difícil captura, durante os inventários zoológicos. 

Diante disso, o quadro zooarqueológico do conjunto estratigráfico III evidenciou um 

contexto de ocupações humanas muito mais esparsas e extremamente esporádicas, no 

abrigo de Santa Elina. 

Em suma no âmbito dos dados compilados para Santa Elina, os modelos de 

escolha de manchas e lugar central de forrageamento (LFC) parecem ser os mais 

adequados para uma explicação sobre os eventos de captação de recursos realizados por 

estes grupos humanos pretéritos, em um comportamento refletido especificamente para 

as ocupações neste abrigo.  

A escolha de manchas torna-se possível em um bioma tão heterogêneo quanto o 

Cerrado. Conforme já discutido, este bioma é caracterizado por uma fauna com baixas 

taxas de endemismo e uma formação vegetal tão heterogênea quanto endêmica. A 

sazonalidade marcada e previsível forma enclaves ecológicos que se constituem em 

microhabitats de refúgios (manchas) para diversas espécies de animais. Neste contexto, 

torna-se possível predizer os hábitos dos diferentes grupos animais e a disponibilidade 

de uma infinidade de recursos vegetais, ao longo das estações do ano. 



242 

 

Durante esta intensa mobilidade entre as manchas, os caçadores-coletores 

utilizaram Santa Elina como uma de suas locações sazonais na paisagem, ou, talvez, um 

LFC. O modelo do LCF assume tanto as ocupações dos caçadores generalistas, quanto 

as dos especialistas, em abrigos. Quando os caçadores não se distanciam muito dos seus 

LCFs, eles são definidos como generalistas. Por outro lado, assumindo-se que um 

caçador se distancia muito do seu LCF, ele tende a voltar com uma caça de maior valor 

energético que, geralmente, compense os custos de se movimentar por grandes 

distâncias. Assim, quando uma presa de grande porte é abatida, por exemplo, as partes 

não aproveitáveis são removidas antes do transporte. Nestes casos, os caçadores são 

caracterizados como especialistas (Kaplan & Hill, 1991). 

Os caçadores generalistas são caracterizados por sua larga composição na dieta 

e, conseqüentemente, perseguem uma grande proporção dos tipos de presa que 

encontram. Estes caçadores têm a vantagem de despender relativamente pouco tempo de 

busca:  a maior parte dos itens encontrada é perseguida e, em caso de sucesso, 

consumida. A desvantagem dos generalistas é a inclusão, em sua dieta, de itens de baixo 

valor energético. Assim, os caçadores generalistas contam com o benefício do consumo 

líquido de energia, sobretudo, oriundo do tempo – mas sua taxa de consumo é, em geral, 

relativamente baixa (Townsend  et al., 2006).  

Portanto, a explicação mais parcimoniosa, para o contexto zooarqueológico 

deste abrigo, é a de que as ocupações humanas tiveram um caráter, provavelmente 

sazonal e ocorreram durante as alocações de recursos ligadas a outros eventos culturais 

evidenciados pelos registros rupestres e pelos vestígios arqueológicos, de outra 

natureza, resgatados neste sítio. 

Vale ressaltar que, os modelos de forrageamento, e, na verdade, todos os 

modelos evolutivos não prevêem uma correspondência perfeita entre o observado e o 

esperado. Eles prevêem as classes de estratégias que serão favorecidas pela seleção 

natural e que os animais mais próximos desta estratégia serão os mais favorecidos. 

Desta perspectiva, a correspondência entre os dados e a teoria parece ser muito mais 

satisfatória. Diante disso, a arqueofauna resgatada em Santa Elina pode não ter refletido 

um retrato fiel e completo da subsistência das populações humanas que perambulavam 

por essa paisagem. Contudo, este registro zooarqueológico compôs um universo 

amostral que retratou, da maneira mais parcimoniosa, os recursos alocados nos períodos 

em que este abrigo foi ocupado por seres humanos. 
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Finalmente, a estrutura deste trabalho teve como cerne a identificação taxonômica 

e a discriminação dos possíveis taxa intrusivos, no registro arqueológico dos sítios em 

questão. Os taxa que, realmente, constituíram as relações pretéritas homem/fauna foram 

vislumbrados como recursos no contexto das atividades de forrageamento entre os 

grupos humanos pretéritos. 

Diante do exposto, algumas hipóteses sobre a subsistência dos grupos humanos 

locais, que ocuparam estes abrigos, foram testadas para a explanação dos 

comportamentos de forrageamento e alocação de recursos. Os resultados, até agora 

compilados, portanto, servirão como subsídios para novas pesquisas que, tomadas em 

conjunto, serão capazes de delinear, de uma maneira mais detalhada, o comportamento 

das sociedades humanas que habitaram o passado de Mato Grosso e de Mato Grosso do 

Sul. 
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Considerações finais 

 

Os sítios arqueológicos Santa Elina e Maracaju 1 são dois abrigos sob rocha 

inseridos em um domínio de Cerrado. Este bioma é caracterizado por peculiaridades 

sazonais e paisagísticas que interferem na distribuição e na acessibilidade/conspicuidade 

da fauna. Portanto, em um contexto ambiental heterogêneo, os grupos humanos, que 

ocuparam estes abrigos, estabeleceram diferentes estratégias e áreas de captação de 

recursos de dimensões distintas, no decorrer do tempo.  

Maracaju 1 apresentou, pelo menos, dois grandes momentos de ocupação: os 

caçadores-coletores e os horticultores-ceramistas.  

O elevado número de sítios arqueológicos (com uma menor quantidade de 

vestígios da cultura material), já evidenciados no Planalto Maracaju - Campo Grande, 

caracterizaram ocupações de caçadores-coletores mais horizontalizadas na paisagem; e 

inseriram este período de ocupação do abrigo Maracaju 1, em um contexto de elevado 

grau de mobilidade das populações humanas locais. Todavia, o expressivo número de 

líticos resgatados no registro arqueológico, até agora evidenciado, refletiram o uso 

repetitivo deste abrigo como habitat, ao menos em função da sazonalidade. Diante 

disso, a hipótese mais parcimoniosa é a de que as ocupações características dos 

caçadores-coletores, em Maracaju 1, podem ter ocorrido de modo sucessivo e, 

provavelmente, sazonal. A caça e as demais atividades de subsistência, realizadas 

durante esses eventos sazonais, resultaram em um inexpressivo universo amostral de 

vestígios arqueofaunísticos que pode ser atribuído ao constante ciclo biogeoquímico a 

que as partes orgânicas da cultura material são submetidas. Neste contexto, também são 

conspícuos os tridáctilos, gravados nas paredes do abrigo, que, somados às atividades de 

subsistência e confecção de ferramentas, durante os sucessivos episódios de ocupações 

sazonais, podem remeter o uso deste habitat ao estabelecimento de sistemas 

ideológicos/simbólicos. 

Embora breves e escassas, as ocupações dos ceramistas em Maracaju 1 também 

foram associadas a arqueofauna. Diante disso, estas ocupações parecem ser 

caracterizadas por grupos humanos que ocuparam este abrigo durante suas 

perambulações pela paisagem, de maneira esporádica, e, eventualmente, o utilizaram 

para caça/alimentação.  
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As pesquisas realizadas em Maracaju 1 ainda não o inserem em um contexto de 

ocupações tão recuadas no tempo, quando comparado a longa e antiga seqüência de 

Santa Elina.  

O abrigo de Santa Elina apresentou eventos sucessivos de ocupações por grupos 

humanos de caçadores-coletores do Pleistoceno ao Holoceno.  

A arqueofauna resgatada em Santa Elina foi caracterizada por uma grande 

quantidade de vestígios ósseos de pequenos roedores e gastrópodes terrestres. As 

elevadas quantidades de Megalobulimidae associadas a um número de pequenos 

mamíferos, aves e carporrestos (estes últimos oriundos das primeiras camadas de 

ocupação), quantitativamente superiores em relação a outros taxa, podem indicar que as 

ocupações humanas em Santa Elina tiveram lugar em estações chuvosas no Cerrado. 

Assim, a elevada disponibilidade e o baixo custo atribuído à busca e à obtenção podem 

ter favorecido a coleta massiva destes pequenos animais. A preferência dos recursos em 

função da abundância e da disponibilidade caracterizou, portanto, os caçadores-

coletores que ocuparam este abrigo como generalistas oportunistas.  

Ocorreram expressivos picos de abundância dos pequenos roedores e dos 

Megalobulimidae constatados entre as primeiras camadas, do conjunto estratigráfico I, 

em Santa Elina. Estas camadas forneceram datações que tiveram lugar entre 4000 e 

6000 anos B.P., coincidindo com o período relatado para o ótimo climático.  

Comparado aos demais conjuntos estratigráficos, o conjunto III apresentou os 

maiores valores de NMI para os quirópteras, em relação ao número total dos indivíduos 

quantificados. Este conjunto também apresentou os menores valores para diversidade e 

abundância taxonômica. Assim, o quadro zooarqueológico do conjunto estratigráfico III 

evidenciou um contexto de ocupações humanas muito mais esparsas e extremamente 

esporádicas (senão um período de quase abandono), no abrigo de Santa Elina. 

Em suma, no âmbito dos dados compilados para Santa Elina, os modelos de 

escolha de manchas e lugar central de forrageamento (LFC) parecem ser os mais 

adequados para uma explicação sobre os eventos de captação de recursos realizados por 

estes grupos humanos pretéritos, em um comportamento refletido especificamente para 

as ocupações neste abrigo.  

Deste modo, a explicação mais plausível, até o momento, para o contexto 

zooarqueológico deste abrigo, é a de que as ocupações humanas tiveram um caráter, 

provavelmente sazonal e ocorreram durante as alocações de recursos ligadas a outros 
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eventos culturais evidenciados pelos registros rupestres e pelos vestígios arqueológicos 

resgatados neste sítio. 

A arqueofauna resgatada em Santa Elina pode não ter refletido um retrato fiel e 

completo da subsistência das populações humanas que perambulavam por essa 

paisagem. Contudo, este registro zooarqueológico compôs um universo amostral que 

retratou, da maneira mais provável, os recursos alocados nos períodos em que este 

abrigo foi ocupado por seres humanos. 

Em tempo, os experimentos tafonômicos, realizados paralelamente às análises 

arqueofaunísticas, neste trabalho, auxiliaram, ainda que de modo preliminar, no 

estabelecimento e na compreensão de alguns dos fatores que atuaram na formação dos 

registros zooarqueológicos, nos sítios arqueológicos Maracaju I e Santa Elina. 

Por meio dos dados obtidos nos experimentos tafonômicos, foi possível 

constatar as modificações sofridas pela arqueofauna, durante os processos pós-

deposicionais. Além dos indícios de ação térmica, as arqueofaunas de Maracaju 1 e de 

Santa Elina apresentaram marcas de dentes de roedores e assinaturas tafonômicas de 

abrasão mecânica e corrosão micológica.  

 A estrutura básica dos trabalhos voltados para zooarqueologia deve estar 

alicerçada na identificação taxonômica e no reconhecimento dos possíveis taxa 

intrusivos no registro arqueológico. Deste modo, os resultados devem permear, 

primeiramente, o estabelecido do real contexto zoocultural de cada sítio. Apenas quando 

constatados os taxa que, realmente, constituíram as relações pretéritas homem/fauna, 

estes podem ser vislumbrados como recursos no contexto das atividades de 

forrageamento entre os grupos humanos pretéritos. 

O presente trabalho estabeleceu a estrutura zooarqueológica básica (estudos 

taxonômicos e tafonômicos) para Maracaju 1 e Santa Elina. Diante disso, algumas 

hipóteses sobre a subsistência dos grupos humanos locais, que ocuparam estes abrigos, 

foram testadas para a explanação dos comportamentos de forrageamento e alocação de 

recursos. Os resultados, até agora compilados servirão, ainda, como subsídios para 

novas pesquisas que, tomadas em conjunto, serão capazes de delinear, de uma maneira 

mais detalhada, o comportamento das sociedades humanas que habitaram o passado 

destes Estados. 
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Anexo 2 (legenda) 

Legenda. Taxa e NISP 

taxa NISP 
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Anexo 2. Santa Elina: vestígios arqueofaunísticos descontextualizados 
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Protocolo de análise para a arqueofauna  

data camada z quadra táxon parte anatômica fragmento nº de 

fragmentos 

lado ação 

térmica 

Obs 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Anexo 4 



275 

 

Anexo 5 

Tabelas de dados brutos para a arqueofauna de Santa Elina 

Santa Elina. Índices de quantificação 
da arqueofauna (superfície) 
taxa NISP NISPAT NMI 
anuros 2 0 1 
aves 5 1 1 
peixes 3 0 1 

testudinos 3 3 1 
unióidas 13 1 2 
gastrópodes 110 22 2 
artrópodes 4 0 2 
mamíferos 73 32 11 
total 213 59 21 

 

Santa Elina. Índices de quantificação da 
arqueofauna (camada I) 

taxa NISP NISPAT NMI 
unióidas 12 3 6 
gastrópodes 395 106 45 
anuros 2 0 1 
aves 21 5 6 

lepidossaurídeos 5 1 1 
peixes 7 5 1 

testudinos 1 1 1 
mamíferos 125 49 9 
total 568 170 70 

 

Santa Elina. Índices de quantificação da 
arqueofauna (camada II) 

taxa NISP NISPAT NMI 
anuros 9 2 1 
aves 15 3 4 

gastrópodes 1009 370 37 
unióidas 19 2 6 
crustáceos 1 0 1 
testudinos 1 0 1 
insetos 2 0 2 
peixes 9 1 1 

mamíferos 97 41 9 
lepidossaurídeos 23 3 9 

total 1185 422 71 
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Santa Elina. Índices de quantificação da 
arqueofauna (camada III) 

taxa NISP NISPAT NMI 
unióidas 57 6 7 
aves 3 1 2 
peixes 7 3 1 

lepidossaurídeos 7 0 2 
crustáceos 1 0 1 
mamíferos 171 58 23 
gastrópodes 1020 249 59 

total 1266 317 95 
 

Santa Elina. Ìndices de quantificação da 
arqueofauna (camada IV) 

taxa NISP NISPAT NMI 
unióidas 27 1 6 
anuros 2 1 1 
peixes 5 4 1 

lepidossaurídeos 9 2 5 
testudinos 1 1 1 
aves 10 4 4 

mamíferos 170 80 16 
gastrópodes 807 259 59 

total 1031 352 93 
 

Santa Elina. Índices de quantificação da 
arqueofauna (camada V) 

taxa NISP NISPAT NMI 
unióidas 27 0 2 
gastrópodes 786 344 29 
anuros 7 6 2 
peixes 3 2 1 

lepidossaurídeos 2 2 1 
aves 11 1 2 

mamíferos 166 121 13 
total 1002 476 50 

 

Santa Elina. Índices de quantificação da 
arqueofauna (camada VI) 

taxa NISP NISPAT NMI 
unióidas 117 10 3 
gastrópodes 1656 582 90 
artrópodes 228 0 20 
peixes 94 29 2 
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anuros 15 3 3 
testudinos 0 0 0 

lepidossaurídeos 58 5 7 
aves 45 5 6 

mamíferos 704 221 39 
total 2917 855 170 

 

Santa Elina. Índices de quantificação 
para os Mammalia (superfície) 
taxa NISP NISPAT NMI 

tapirídeos 1 1 1 
carnívoros 2 0 1 
cervídeos 6 3 2 
taiassuídeos 2 0 1 
dasiproctídeos 1 0 1 
dasipodídeos 20 6 2 
micro roedores 2 0 1 
pequenos 
roedores 

9 4 2 

mam ni57 30 18 0 
total 73 32 11 

 

Santa Elina. Índices de quantificação 
para os Mammalia (camada I) 
taxa NISP NISPAT NMI 

taiassuídeos 9 7 1 
cervídeos 7 4 1 
quirópteros 4 0 1 
dasipodídeos 14 4 2 
pequenos 
roedores 

26 4 3 

micro roedores 1 0 1 
mam ni 64 30 0 
total 125 49 9 

Santa Elina. Índices de quantificação 
para os Mammalia (camada II) 
taxa NISP NISPAT NMI 

cervídeos 2 2 1 
dasipodídeos 9 5 2 
micro roedores 4 0 1 
taiassuídeos 1 0 1 

mirmecofagídeos 1 0 1 

                                                           
57

 mam ni = mamífero não identificado 



278 

 

pequenos 
roedores 

21 2 3 

man ni 59 32 0 
total 97 41 9 

 

Santa Elina. Índices de quantificação para 
os Mammalia (camada III) 
taxa NISP NISPAT NMI 

dasipodídeos 16 6 3 
mustelídeos 1 1 1 
cervídeos 1 1 1 
taiassuídeos 2 0 1 
quirópteros 21 11 9 
pequenos 
roedores 

52 18 8 

mam ni 78 21 0 
total 171 58 23 

 

Santa Elina. Índices de quantificação para 
os Mammalia (camada IV) 
taxa NISP NISPAT NMI 

taiassuídeos 3 2 1 
cervídeos 2 2 1 
tapirídeos 1 1 1 
dasipodídeos 17 6 2 
micro roedores 2 0 1 
pequenos 

didelfimorfas 
1 0 1 

lagomorfas 1 0 1 
quirópteros 8 3 2 

pequenos roedores 53 27 7 
mam ni 100 52 0 
total 188 93 17 

 

Santa Elina. Índices de quantificação para 
os Mammalia (camada V) 

taxa NISP NISPAT NMI 
tapirídeos 1 0 1 

hidrochaerídeos 1 0 1 
dasiproctídeos 2 0 1 
dasipodideos 3 1 2 
taiassuídeos 1 1 1 
cervídeos 1 1 1 
ratão 1 0 1 
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monodelfídeos 1 1 1 
micro roedores 1 0 1 
pequenos 
roedores 

69 51 3 

mam ni 85 66 0 
total 166 121 13 

 

Santa Elina. Índices de quantificação para 
os Mammalia (camada VI) 
taxa NISP NISPAT NMI 

tapirídeos 2 1 1 
carnívoros 4 3 1 

hidrochaerídeos 2 1 1 
cervídeos 5 3 1 

dasiproctídeos 9 5 1 
didelfídeos 13 6 5 
dasipodídeos 24 3 2 
lagomorfas 2 2 1 

micro roedores 55 6 4 
pequenos 

didelfiomorfos 
2 0 2 

quirópteros 9 2 3 
agoutídeos 2 2 1 

pequenos roedores 225 78 16 
mam ni 351 109 0 
total 705 221 39 

 

Santa Elina. Relação entre os valores de NMI e as classes de 
tamanho dos Mammalia, através das camadas (conj. I) 

Camadas/classes I II III IV V 
sup 1 2 4 3 1 
1ª 2 3 2 2 0 
2ª 1 3 3 2 0 
3ª 9 8 5 2 0 
4ª 3 8 2 2 1 
5ª 2 4 2 3 1 
6ª 9 16 10 1 1 
total 27 44 28 15 4 
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Santa Elina. Relação entre os valores de NISP e as classes 
de tamanho dos Mammalia, através das camadas (conj. I) 

Camadas/classes I II III IV V 
sup 2 14 31 12 2 
1ª 5 36 35 18 0 
2ª 7 37 23 6 0 
3ª 26 65 36 5 0 
4ª 15 45 52 8 1 
5ª 2 102 22 4 1 
6ª 78 282 93 16 5 
total 135 581 292 69 9 

 

Santa Elina. Relação entre os valores de NISPAT e as classes 
de tamanho dos Mammalia, através das camadas (conj. I) 

Camadas/classes I II III IV V 
sup 0 5 8 6 2 
1ª 0 6 18 11 0 
2ª 1 5 10 4 0 
3ª 11 22 16 3 0 
4ª 3 18 20 7 1 
5ª 1 82 18 1 0 
6ª 8 52 40 7 3 
total 24 190 130 39 6 

 

Santa Elina. Índices de quantificação da 
arqueofauna (conj. II) 

taxa NISP NISPAT NMI 
unióidas 26 3 4 
gastrópodes 531 103 45 
artrópodes 2 0 2 
peixes 18 5 1 
anuros 22 6 2 
testudinos 7 2 1 

lepidossaurídeos 48 2 5 
aves 15 2 4 

mamíferos 611 105 33 
total 1280 228 97 
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Santa Elina. Índices de quantificação para os 
Mammalia (conj. II) 

taxa NISP NISPAT NMI  
dasipodídeos 17 3 2  
primatas 2 0 1  

hidrochaerídeos 1 0 1  
carnívoros 1 0 1  

dasiproctídeos 4 1 1  
mirmecofagídeos 1 0 1  

pequenos marsupiais 13 2 5  
cervídeos 2 1 1  

micro marsupiais 5 0 2  
micro roedores 10 1 1  
quirópteros 15 0 4  
ratões 5 0 1  

pequenos roedores 156 27 11  
total 232 35 32  

 

Santa Elina. Índices de 
quantificação por classe de 

tamanho (conj. II) 
classe NISP NISPAT NMI 
I 41 1 7 
II 281 45 17 
III 105 21 6 
IV 28 7 2 
V 3 1 1 
total 458 75 33 

 

Santa Elina. Índices de quantificação 
da arqueofauna (conj. III) 

taxa NISP NMI 
bivalves 1 1 
gastropoda 22 3 
artropoda 1 1 
peixes 1 1 
anura 15 1 
testudina 3 1 

lepidossauria 31 2 
aves 11 3 

mammalia 547 27 
total 632 40 
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Santa Elina. Índices de 
quantificação para o total de 
vestígios arqueofaunísticos, por 

camada 
camadas NISP NISPAT NMI 

sup. 213 59 21 

I 568 170 70 

II 1185 422 71 

III 1266 317 95 

IV 1031 352 93 

V 1002 476 50 

VI 2917 855 170 

conj. II 1280 228 97 

conj.III 632 0 40 

total 10094 2879 707 

 

 

 

 


