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RESUMO 
 

 

 Por volta de 1900 BP houve uma brusca mudança na composição das 

camadas do sambaqui Jabuticabeira II. As camadas até então compostas por 

uma predominância de conchas passam a apresentar uma ausência quase 

total de material conchífero, tornando-se mais terroso e muito escuro (Terra 

Preta). O objetivo deste trabalho é fornecer dados para a compreensão deste 

processo de formação da Terra Preta no sítio Jabuticabeira II e investigar os 

motivos de tais mudanças. A nossa análise será realizada a partir do ponto de 

vista zooarqueológico, tentando observar, em detalhes, os componentes 

faunísticos das camadas. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Sambaqui, Zooarqueologia, Terra Preta, Processo de 

Formação e Pescador-coletor.   

 

 

ABSTRACT 
 

These research has as objetive the comprehension of the changes in the 

formation process of a shellmound Jabuticabeira II, Santa Catarina South-coast 

Brazil. The layers built with shells start to change, in 1900 BP, and the 

constrution becomes composed by black earth. Our aim is provide datas to 

understand this process by zooarchaeological point of view. 

 

KEY WORDS: Shellmounds, Zooarchaeology, Black  earth, Formation  Process 

– Fisher-gatherers. 
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Introdução 
 

A ocorrência de Terra Preta pode ser observada em diferentes sítios 

arqueológicos. Este sedimento de coloração preta e que pode variar até o 

marrom – escuro, dependendo do sítio, pode ser encontrado em deposições 

que formam camadas ou lentes. A sua gênese e o seu uso tem sido foco de 

vários estudos, pois este tipo de sedimento é conhecido por indicar áreas de 

assentamento humano. 

Grande parte do conhecimento que temos hoje da Terra Preta advém de 

estudos realizados ao longo da bacia amazônica. A Terra Preta é descrita 

como um depósito cultural ou solo antropogênico (Woods & McCann, 1999). 

Através de análises químicas e físicas pode-se observar os teores nutricionais, 

vestígios químicos de artefatos ou atividades humanas sem visibilidade, já que 

devido ao clima úmido e quente, muitos artefatos e ossos desaparecem 

deixando poucos vestígios visuais.  

Ao considerar a Terra Preta como um solo antropogênico, devemos 

observar a constante transformação do meio ambiente pelo homem e não o 

inverso. A interação humana com o seu meio não depende unicamente de 

fatores ambientais, para German (2004), uma série de fatores como contexto 

histórico, cultura, relação custo–benefício entre outros, exercem grande 

influência nas escolhas que determinam um assentamento. Com efeito, há de 

se comprovar a intencionalidade das modificações na paisagem, procurando 

apreender os aspectos que indiquem se a Terra Preta é resultante de um 

enriquecimento intencional do solo ou se a Terra Preta é resultante de 

atividades relacionadas a áreas de habitação. 

Em contraste com a grande quantidade de trabalhos relativos à Terra Preta 

na Amazônia, pouco se tem estudado a Terra Preta em sambaquis, em geral 

na forma de curtas referências a lentes ou camadas, mas não encontramos 

mais do que descrições físicas sobre a coloração e a textura do solo. Não 

estamos afirmando que a Terra Preta amazônica e a Terra Preta de sambaquis 

apresentam a mesma gênese, estamos apenas delineando informações e 

demonstrando a importância desses estudos em nossa pesquisa, uma vez que 

poucos estudos em sambaquis aprofundaram esta questão. A nossa idéia ao 
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relatar o caso amazônico é ressaltar o caráter antropogênico e a importância 

em adequar a Terra Preta do sítio Jabuticabeira II no contexto analítico dado 

aos estudos citados acima.   

O intuito de nossa pesquisa é compreender o processo de formação da 

Terra Preta do sítio Jabuticabeira II, sob o ponto de vista zooarqueológico, 

verificando se a Terra Preta é resultante de atividades cotidianas ou se é um 

sedimento modificado intencionalmente para outros usos já que, a parte 

conchífera do sítio é considerada uma área funerária. Ainda gostaríamos de 

observar se os mesmos padrões construtivos da camada de conchas podem 

ser observados na terra preta. Também tentaremos investigar os motivos que 

causaram a brusca mudança na composição das camadas (de conchas para 

Terra Preta). 

No primeiro capítulo discorreremos sobre a importância das análises 

zooarqueológicas e seu papel nos estudos sobre o processo de formação do 

registro arqueológico, tendo em vista que os vestígios faunísticos compõem, de 

forma predominante, as camadas estratigráficas observadas no sítio. 

 Em seguida, no capitulo dois, apresentaremos uma visão geral do sítio 

Jabuticabeira II, observando as estruturas dos principais lócus, em especial 

aqueles em que as conchas são predominantes na composição das camadas. 

O objetivo deste capítulo é estabelecer parâmetros comparativos para o lócus 3 

em que há a predominância da terra preta na composição das camadas 

estratigráficas.  

 No terceiro capítulo iremos descrever os dois tipos de amostragem 

realizados para a análise zooarqueológica e apresentaremos os dados 

referentes às coletas realizadas no sito, enfocando as duas trincheiras do lócus 

3, a Trincheira 10 (T-10) e  a Trincheira 11 (T-11).  

No quarto capítulo tentaremos realizar uma discussão associando os 

dados com os apontamentos teóricos com o intuito de fechar algumas 

questões, esperando desta forma contribuir para o entendimento do sambaqui 

Jabuticabeira II. Por fim, o último capítulo será a conclusão desta pesquisa. 
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I. ZOOARQUEOLOGIA 
 

 Adorados como deuses (para alguns, manjar dos deuses) ou meros 

puxadores de carroças, os animais estão sempre presentes no cotidiano do 

homem. Esta relação representa um modo de vida resultante de diferentes 

dinâmicas associadas à cultura, economia e religião, entre outros. Alguns 

zooarqueólogos como Davis (1987), afirmam que a zooarqueologia deve se 

ater ao estudo de restos alimentares, podendo também, em alguns casos, 

observar o uso de animais no transporte, vestimentas, ferramentas ou 

decoração. 

De fato, um estudo básico de zooarqueologia deve no mínimo 

apresentar dados sobre os restos de animais encontrados no sítio arqueológico 

(Davis, 1987; Klein & Cruz-Uribe, 1984; Chaix & Méniel, 1996; Reitz & Wing, 

1999). Mas, para Reitz & Wing (1999) um dos principais objetivos da 

zooarqueologia é observar os aspectos do comportamento humano que 

abordam questões sobre nutrição, estratégias de subsistência, captação de 

recursos, economia e processos de formação do sítio arqueológico. Para as 

autoras, o próprio termo zooarqueologia deriva de uma perspectiva 

antropológica ao estudar os restos faunísticos enfatizando os aspectos 

culturais. Já o termo arqueozoologia pode ser designado como o estudo de 

restos faunísticos, relacionados ou não ao comportamento humano, enfocando 

apenas o registro arqueológico e zoológico.  

 
Ia. Zooarqueologia e Sambaquis 

  

No Brasil, as primeiras pesquisas em sítios costeiros se desenvolvem a 

partir da década de 70 (Garcia,1972; Kneip,1975). Ao estudar os sítios Tenório 

(localiza-se junto à linha da costa, litoral norte de SP) e Piaçaguera (área de 

mangue, litoral sul de S.P), Garcia teve como objetivo compreender a 

economia pré-histórica do litoral, em dois ambientes diferentes e portanto com 

problemas adaptativos singulares. Para alcançar este objetivo, Garcia 

estabeleceu uma comparação entre os dados obtidos, sobre as fontes de 

alimentação a partir dos depósitos arqueológicos desses sítios, observando 
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com atenção as imposições do tipo de ambiente e sua relação cultural com o 

conteúdo faunístico. Dentre os estudos comparativos entre sambaqui e 

acampamento conchífero, Garcia chega a conclusão de que tanto Piaçaguera, 

como Tenório , tinham a pesca como atividade básica. 

O cenário da zooarqueologia em sambaquis só ganhou um novo 

panorama na década de 90 com os trabalhos de Lima (89, 91) e Figuti (92). Em 

1991, Lima apresenta um minucioso trabalho da arqueofauna de três sítios. 

Seu objetivo era comprovar três momentos diferentes nas ocupações dos 

sambaquis do Algodão, da Baía da Ribeira e Ilha de Santana. O primeiro 

momento corresponde ao nível inferior de ocupação do sambaqui do Algodão, 

de coletores de moluscos que estariam em um sistema bem consolidado e 

equilibrado. Em seguida, os sítios da Baía da Ribeira e o nível superior do sítio 

do Sambaqui do Algodão, que estariam em uma fase intermediária (segundo 

momento), com um sistema ameaçado pelos altos números populacionais. E 

por último, o sítio Ilha de Santana, um acampamento conchífero em que o 

grupo de pescadores já estaria caminhando para uma consolidação econômica 

(terceiro momento). 

Figuti (1992) analisou os restos faunísticos dos sambaquis COSIPA. Sua 

pesquisa demonstrou que a atividade da pesca, também poderia desempenhar 

o papel principal entre os sambaquieiros, independentemente da quantidade de 

moluscos encontrados no sítio, uma vez que do peso bruto do molusco, apenas 

20% é parte comestível, o restante é composto por concha. Já entre os peixes, 

a proporção é inversa, a quantidade de parte comestível é superior com 70% 

do peso bruto do peixe. Desta forma, a atividade da pesca torna-se mais 

compensadora do que a coleta de moluscos.  

Atualmente ainda são poucas as pesquisas extensas sobre a 

arqueofauna de sítios costeiros (Garcia,1972;  Kneip ,1975; Fossari,1985; Lima 

,1991; Figuti, 1992; Bandeira ,1992; Figuti & Klökler, 1996; Nishida 2001; 

Klökler, 2001 e  Amenomori 2005). No entanto os estudos de subsistência e 

economia têm contribuído sem dúvida alguma, à compreensão dos padrões de 

assentamento de sambaquis. Essa compreensão pode ser ampliada através 

dos estudos do processo de formação a partir da perspectiva zooarqueológica. 
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Ib. Zooarqueologia e Processo de Formação do Registro Arqueológico. 
 

Os estudos sobre processos de formação envolvem uma compreensão 

das atividades do passado que levaram a formação do registro arqueológico 

(Schiffer,72). A interpretação deste processo depende da forma como 

registramos e associamos os dados. Schiffer (87) propõe um “checklist” para 

que os arqueólogos não percam a variabilidade a ser observada no registro 

arqueológico. O ponto de partida é a distinção entre processos de formação 

culturais e processos de formação naturais. Os processos culturais são aqueles 

que envolvem ações intencionais ou acidentais resultantes da atividade 

humana, como por exemplo, a produção de artefatos, os descartes, abandono 

de áreas de habitação e enterramentos, entre outros. Já os processos naturais 

envolvem os agentes físicos, químicos e biológicos do próprio meio ambiente 

atuando nos artefatos. Uma vez delineados os diferentes processos, cabe ao 

arqueólogo escolher, desenvolver e testar modelos para apreender as 

informações contidas no registro arqueológico.  

Um dos trabalhos sobre o processo de formação do registro 

arqueológico que podemos destacar foi realizado por Lewis Binford. Seu 

interesse por fauna começou em 1967, ao estudar detalhadamente os restos 

faunísticos e sua distribuição, juntamente com os artefatos encontrados nas 

camadas estratigráficas Musteriense do sítio Combe Grenal. Este estudo surgiu 

da necessidade de identificar a função dos artefatos arqueológicos. A 

distribuição do material apresentava uma variabilidadede de nível para nível, 

onde pode-se observar uma correlação entre freqüência das ferramentas e as 

partes esqueletais dos animais, juntamente com as variáveis do meio. Esta 

correlação também é observada por Binford nos trabalhos de White (53), Dart 

(57), Perkins & Daly (68) e Chaplin (69). Mas, foram os trabalhos de Brain (69) 

e Voorhies (69) que tinham por base informações etnográficas, que mais 

influenciaram Binford. 

 Apesar dos esforços, Binford não conseguia provar a sua idéia de que a 

variabilidade artefatual poderia estar relacionada com diferentes áreas de 

atividade (Dias 2000). Segundo as próprias palavras:  
“I hoped to be able to give meaning to archaeological facts in terms of past behavior” (Binford 

1978). 
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 Como os dados que ele havia obtido não eram suficientes para construir 

um modelo de processos de formação do registro arqueológico, Binford 

observou que a chave para o entendimento dos sítios arqueológicos poderia 

estar nas comunidades contemporâneas. Para ele, os processos de formação 

do registro arqueológico são semelhantes tanto no passado quanto no 

presente.  Para comprovar a sua idéia, Binford escolheu estudar uma 

sociedade de caçadores-coletores modernos, especificamente os Nunamiut por 

viverem de uma subsistência voltada em 80% da caça ao caribu. Ao estudar a 

fauna diz ele, tem-se a vantagem de atingir uma atividade cuja anatomia do 

animal pode revelar sua função como alimento e padrão de descarte. Como se 

trata de alimento, haveria pouca mudança nestas atividades desde os povos 

mais antigos. 

 Assim, entre 1969 e 1973, Binford viveu em diferentes períodos entre os 

Nunamiut, buscando entender como eram produzidos e descartados os 

fragmentos ósseos durante as caças. Este convívio permitiu que se observasse 

a existência de campos sazonais de caça, postos de observação de caça, 

pontos de parada entre as viagens curtas, sítios de abate e de armazenamento 

de carne. 

 Uma das grandes contribuições desse estudo foi o modelo de 

processamento do tutano dos ossos. Neste modelo, Binford delimita a “drop 

zone” e a “toss zone”, que são áreas ao redor da fogueira e que apresentam 

fragmentos de ossos específicos. Por exemplo, um indivíduo (homem) ao 

sentar ao redor de uma fogueira para retirar o tutano, deixa cair pequenos 

fragmentos de ossos no momento da quebra, esta área é a “drop zone”. 

Quando os pedaços maiores são jogados depois (do processamento do osso), 

atingindo uma distância maior, formam o que Binford chama de “toss zone” e 

pode se formar tanto na frente como nas costas dos indivíduos. 

 Note-se que deste modelo, podemos não só observar área específica de 

atividade e distribuição espacial de ossos, como também, organização e 

interação social do grupo. Neste caso, entre os Nunmiut não há a participação 

das mulheres, o que se extende para a tividade da caça em geral. 

 Não cabe aqui descrever todo o livro Nunamiut Ethnoarcaheological, 

mas um dos fatores evidentes que esta obra deixa claro é a necessidade de se 

ter um conhecimento básico de anatomia animal, de outra forma, o contexto de 
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tipos de sítio de caça descritos por Binford podem ficar comprometidos. Por 

exemplo, ele classifica três tipos de “kill sites”:  

a) sítios com pedaços de animais caçados. 

b) sítios com cabeças e galhadas/chifres, somente. 

c) sítios com cabeças e galhadas/chifres, pernas inferiores e algumas vezes 

pescoços. 

Para distinguir estes sítios, é preciso reconhecer as partes anatômicas, pois 

os artefatos utilizados para separar as partes nem sempre são diferentes, 

assim, nem sempre um artefato é indicativo de função se analisado fora do 

conjunto de ossos. 

Parece óbvio, mas com estes estudos ele quer demonstrar que cada sítio é 

diferente, e deles pode-se esperar uma variabilidade organizacional, uma 

variabilidade adaptacional e principalmente uma busca de diferentes padrões 

na variabilidade intersítio. 

Em Willow smoke and Dog’s Tails, a base de discussão está na 

comparação entre 2 tipos diferentes de assentamentos, ou melhor, como o 

sistema de assentamento pode variar entre caçadores-coletores em ambientes 

diferentes. Este estudo visa caracterizar e comparar dois grupos de caçadores-

coletores. O primeiro é o forrageiro, que se caracteriza pela não estocagem de 

alimento, mas fazem coletas significativas para o dia, passam o dia exercendo 

esta atividade, mas retornam para a base residencial todos os dias.  Outra 

característica é a variabilidade no tamanho do grupo, o que resulta em uma 

variabilidade do número de residências e da quantidade das incursões à 

procura de recursos. Segundo Binford, esta variabilidade está ligada à 

disponibilidade destes recursos durante o ano, se os “patches” de recursos 

forem amplos, então o número de residências móvel pode aumentar, mas, se 

os recursos forem escassos, o tamanho do grupo pode ser reduzido. Ainda 

segundo Binford, esses fatores deveriam condicionar as características do 

registro arqueológico. Quando uma residência móvel está limitada a uma área 

de recursos restritos, maior será a redundância no uso de determinadas 

locações ano após ano, produzindo um material arqueológico visível. Um outro 

tipo de ocorrência arqueológica que pode ser observada entre os forrageiros é 

a “location” (locação), que pode ser definida como a área onde são executadas 

as tarefas de extração de recursos. Nestas áreas, há uma baixa proporção de 
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ferramentas abandonadas e a ocupação do local é por um curto período. Por 

estes fatores, há baixa visibilidade arqueológica, pois produz pouco material. 

Já os coletores, podem ser caracterizados segundo Binford, pela 

estocagem de comida, com tarefas organizadas por grupos para atividades 

específicas. Os grupos procuram recursos específicos, e produzem desta 

forma, vestígios arqueológicos específicos. Além da base residencial e da 

location, outros três tipos de sítio podem ser reconhecidos entre os coletores 

que são o acampamento, a estação e o esconderijo. Os acampamentos são 

áreas de operação temporária para exercer uma atividade, aqui o grupo irá 

dormir e comer enquanto estiver longe da base residencial. As estações são os 

lugares de observação, onde se pode planejar a caçada, mas não executá-la. 

Os esconderijos fazem parte da estratégia logística e está relacionado à 

estocagem para consumo. 

Com estes estudos, Binford não só procurou as variabilidades dos registros 

arqueológicos, mas procurou entendê-las lhes dando significados e funções. A 

partir destes questionamentos, ele pode discutir padrão de assentamento, 

mobilidade, subsistência, tecnologia, uso e função do espaço. Sua discussão 

sobre mobilidade mudou o conceito de nomadismo, quando observou os 

acampamentos de verão, inverno, outono e primavera, indicando uma 

interação sazonal com o ambiente. Esta interação é fundamental para 

compreender os processos de formação do registro arqueológico, 

principalmente quando se trata de arqueologia. 

No entanto, para Wiessner (82), os esforços de Binford para explicar a 

variabilidade em sociedades de caçadores-coletores através da “teoria da 

adaptação”, provê um trabalho muito limitado para os arqueólogos.  Para a 

autora, os dados arqueológicos podem ser produtos tanto das estratégias 

adaptativas, ou seja, da relação do homem com o entorno, tanto quanto das 

relações internas que ocorreram no sítio, como por exemplo, o conteúdo de 

enterramentos, variações estilísticas e trocas inter-grupos e intra-grupos. 

Sob um ponto de vista econômico Wiessner observa que em qualquer 

sociedade, existem dois pontos que fazem a diferença na estrutura. O primeiro 

é aquela sociedade que busca uma renda necessária para sustentar a família 

ao longo do ano. O segundo busca reduzir a variação ao redor do meio. 

Pensando nestes dois pontos para sociedade de caçadores – coletores, 
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observa que é freqüente a estratégia para “redução de risco”, no qual requer a 

mais extensiva cooperação entre os indivíduos dentro de uma sociedade, e isto 

deixa marcas na organização social. 

Na estratégia de redução de risco, pode-se ver outras quatro estratégias 

primárias: 

1) Prevenção de perda: o objetivo é precaver-se do infortúnio, controlando 

recursos através da queima e do planejamento antecipado do grupo em 

relação às áreas de captação de recursos, evitando exaurir as áreas. 

2) Transferir o risco ou perda de um grupo para outro: doa-se para os mais 

pobres o que foi acumulado durante uma estação do ano, ou toma-se o 

recurso do outro grupo pela força. 

3) Estocagem ou auto - prevenção do risco: perdas são supridas pela 

cumulação prévia. 

4) Conjunto de risco ou risco compartilhado: método social que combina 

transferência de risco com armazenagem. O risco é distribuído ou 

compartilhado por um amplo segmento da população, tornando a perda 

mais previsível. 

Todos estes métodos deixam implicações arqueológicas, ou melhor, 

materiais específicos para cada estratégia diferente. Em sociedades que 

desenvolveram o risco compartilhado, pode-se esperar um layout específico do 

sítio, diferentemente daqueles que adotaram a armazenagem doméstica.  

Sociedades que partilham são descritas por apresentarem uma 

configuração de sítios abertos, permitindo que membros de cada família 

possam ver o que os outros estão fazendo.  No inverno várias famílias podem 

habitar uma única casa, ou também se pode escolher um local de divisão de 

comida onde todos possam ver e receber o alimento. 

A distribuição dos restos faunísticos dentro de um sítio parece segundo 

Wiessner, diferir significantemente, entre as sociedades que partilham e 

armazenam. Os indicativos arqueológicos são resultantes de técnicas de 

descarne e da distribuição dos alimentos entre os indivíduos da sociedade. 

Deste modo, em sociedades que compartilham, deve-se esperar uma grande 

regularidade de práticas de descarne e distribuição de restos faunísticos. 

Enquanto que aqueles que se baseiam no armazenamento doméstico, a 
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expectativa é encontrar menos regularidade na prática de descarne e 

distribuição, pois há uma escolha do que deve ser armazenado. 1

 Apesar das críticas dirigidas a Binford, Wiessner partilha o mesmo 

objetivo, que é observar as estratégias organizacionais utilizadas por 

caçadores – coletores, para se adaptarem em vários ambientes. Para ela, o 

trablaho de Binford foi o início, porém é preciso ir mais longe, é preciso 

considerar o processo produtivo como um todo, observando estratégias de 

organização ao redor do recurso, tanto quanto a organização ao redor do 

indivíduo e das relações sociais de produção. Vamos a mais um exemplo: para 

Binford, a grande variabilidade intersítios em sistemas de coleta permite uma 

ampla visibilidade arqueológica como conseqüência do volume de materiais 

processados por eles. Para Wiessner, deve-se adicionar, ou melhor, pode-se 

observar também, um aumento na redução de risco através da armazenagem. 

No entanto, deve-se tomar cautela, pois o material pode ser resultante de 

diferentes padrões de assentamento. 

 Um outro ponto importante no texto de Wiessner está no fato de que 

para ela, a correlação das variáveis ambientais e as formas de organização 

não são sempre como Binford descreve, principalmente na correlação entre 

baixas temperaturas e estocagem. Para a autora, a estocagem nem sempre é 

usada como solução mediante aos baixos ‘’índices de recursos provocados 

pelas variáveis ambientais. Podem ser tomadas soluções através da 

equivalência funcional, criando laços sociais que permitam a introdução de 

recursos de outros grupos. 

 É interessante destacar, que as idéias de Wiessner não estão contrárias 

as idéias de Binford, pelo contrário: 

 
“It might be added here that in order to gain further understanding of the choice of certain 

options in differente natural and social  environments, all of these strategies for reducing risk 

can and should be put within a framework of adaptation” (Wiessner 82: 175). 

 

                                                 
1 Aqui a autora pensa em regularidade, seguindo a idéia de Binford sobre descarne e 
distribuição, principalmente pelo argumento de que a presença e distribuição faunística é 
resultante de um maior aproveitamento possível das partes anatômicas do animal, em que 
aprtes de baixa utilidade são consumidas imediatamente e as partes de alta utilidade são 
armazenadas. 
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 Assim, a autora conclui que a estratégia de redução de risco pode ser 

mais produtiva, porque permite adicionar mais estratégias, ampliando o alcance 

dos dados produzidos das relações intra e intergrupos. 

 Como vimos anteriormente, faltou a Binford observar aspectos culturais, 

como por exemplo, os significados simbólicos, sociais e políticos que giram em 

torno das escolhas de um determinado grupo, e é neste momento que a 

zooarqueologia busca uma aproximação da antropologia. Esta aproximação 

permitiu expandir os estudos que eram centralizados em análises econômicas 

e de subsistência a análises sobre o processo de formação, buscando dados 

que fornecessem indicativos do comportamento humano. A fim de observar o 

comportamento humano através do registro faunístico, a zooarqueologia tem 

nos últimos anos enfocado seus esforços no estudo dos rituais. 

 Como bem observa Cooke (2002) a relação entre homem e animal não é 

unicamente uma relação de consumo. Ao longo da história vemos animais 

selvagens se tornando animais de estimação e, em algumas culturas ou 

religiões, os animais adquiriram status simbólico. Nestes casos, algumas 

espécies podem ser criadas com o único objetivo de serem oferecidas como 

acompanhamento funerário, presentes aos deuses, banquetes funerários ou 

festins. 

 Entretanto, como captar essas questões no registro arqueológico? Como 

diferenciar o que é comida e o que é oferenda, festim ou ritual? Que tipo de 

indicadores arqueológicos esses dados fornecem para a compreensão do 

comportamento humano? Como a zooarqueologia está capacitada para 

entender tais contextos? 

 Em primeiro lugar, é preciso entender o que é ritual. Para Muir & Driver 

(2002), ritual é uma “physical expressiom of simbolic relationships and spiritual 

beliefs through formal behavioral routines”. Estes comportamentos podem ser 

desenvolvidos a partir de propósitos sociais, políticos e econômicos. O`Day 

(2002) reconhece dois tipos de ritual; o religioso e o secular. No primeiro ritual, 

estariam enquadrados os sacrifícios humanos ou oferendas ocorridas em sítios 

sagrados ou templos. O segundo ritual, envolve oferendas relacionadas ao 

cotidiano. Explicando melhor, a autora define que ritual é a repetição de 

padrões comportamentais que têm significados sociais, esta é a importância do 

ritual secular, pois esses comportamentos são geridos pela moral de um grupo. 

 19



I. Zoorarqueologia. 
_____________________________________________________________________________________ 

Assim, compreendendo o ritual estaremos compreendendo a dinâmica 

comportamental de um grupo.  No entanto, a complexidade e a natureza 

abstrata das atividades relacionadas a ritual se tornam difíceis no 

reconhecimento no registro arqueológico. 

 De fato, as diferenças entre o que se come e o que se oferece podem 

trazer registros arqueológicos difíceis de serem observados, mesmo porque 

nos rituais também podem ser realizados banquetes ou refeições que poderiam 

ser compreendidos como comida do dia a dia. Pensando nestas questões 

Kansa & Campbell (2002) estabeleceram os seguintes critérios2 que 

diferenciariam ritual das atividades cotidianas (tais critérios devem ser 

observados em campo e durante as análises de laboratório): 

1 - the presence of whole, unbutchered animals or articulated portions of 

animals. 

2 – the presence of very young animals or very old animals. 

3 – a selection of specific parts (horn cores, heads, etc...) 

4 – an abundance of one sex 

5 – an abundance of a particular taxon 

6 – the presence of a rare taxa 

7 – association with human remains 

8 – association with a grave goods 

Muir & Driver (op. Cit.) complementam indicando que os vestígios podem 

ser divididos em: 

1 – common refuse: restos faunísticos provenientes de tarefas do cotidiano (o 

material é muito misturado, há mais espécies e restos de artefatos não 

orgânicos). 

2 – ritual interments: restos relacionados ao ritual, crânios, esqueletos 

completos, ossos em conexão. É preciso observar as variantes, como o animal 

está enterrado. 

3 – ritual refuse: neste caso, dois tipos de descartes podem ser observados. 

a)área de preparo do animal para o ritual, restando partes não utilizadas e área 

de estocagem. b) áreas de estocagem de animais ou partes a serem ofertadas, 

estas áreas possuem um grande volume de restos faunísticos, mas 

                                                 
2 Baseados em Horwitz (87).. 
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diferentemente da estocagem de alimentos do cotidiano, neste local haveria 

espécies raras ou partes específicas de animais. 

 Um outro fator a ser observado em campo é a presença de cinzas e 

ossos queimados que podem estar associados a banquetes funerários, sendo 

que os restos do alimento cozidos a ser consumido também podem ser usados 

como oferenda. Em alguns casos, pode-se perceber a otimização de 

determinadas espécies, em que apenas ossos descartados são jogados na 

cova, nestes ossos havia marcas de descarnamento (Corrado, Bonanno & 

Villa, 2002).  

 Sem dúvida alguma, a compreensão do processo de formação de um 

sítio, pelo prisma zooarqueológico, perpassa, quando permitido pelo registro 

arqueológico, pela compreensão dos aspectos culturais, entretanto esta 

compreensão é resultante de uma somatória, e no caso da zooarqueologia a 

tafonomia é uma área que não deve ser desprezada. 

 

Ic. Zooarqueologia e Tafonomia. 
  

Retornando aos aspectos da distribuição faunística, é preciso observar a 

participação desta distribuição nos processos formativos sob o ponto de vista 

tafonômico. Brooks & Yellen (87), demonstram parte dessa importância ao 

relatar os fatores tafonômicos na preservação de áreas de atividade, como a 

diferença de preservação de ossos deixados e enterrados e ossos não 

enterrados. Eles observaram que partes esqueletais jogadas em um buraco e 

que é preenchido logo em seguida, tem mais chances de preservação do que 

aqueles deixados ao relento, estes podem ser carregados por outros animais, 

ou sofrer a ação do tempo. Assim, muitos sítios não são percebidos, ou o 

material faunístico não é observado porque ele não resistiu a ação do meio, 

levando a conclusões limitadas sobre o sítio. 

 A zooarqueologia resulta de várias influências provenientes de outras 

disciplinas, como a própria arqueologia, paleontologia, biologia, anatomia, 

etnologia e outras. Métodos paleontológicos, como osteometria, tafonomia e 

anatomia comparativa, são os mais utilizados. 

Sem dúvida alguma, o estudo tafonômico é uma das áreas que mais tem 

contribuído para as pesquisas de zooarqueologia. Lyman (1994) publicou uma 
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obra fundamental sobre o assunto, definindo tafonomia como o estudo da 

transição dos restos faunísticos da biosfera para a litosfera. Em outras 

palavras, tafonomia é a ciência das leis orgânicas que ocorrem a partir do 

processo de enterramento do animal. O modo como o pesquisador 

compreender esses processos será decisivo na interpretação do passado.  

Os processos tafonômicos começam no momento da morte do animal, 

sendo que a ação e a reação dependerão de uma série de variantes, como 

exposição ao sol, tipo de solo, animais predadores e todo processo 

acumulativo de enterramento que irão influir na decomposição do corpo. 

O objetivo da pesquisa tafonômica é revelar ao máximo todos os 

processos ocorridos no conjunto faunístico. Os estudos são realizados a partir 

de observações e análise do fator que leva à destruição do osso e da concha 

em ambientes atuais ou simulados em laboratórios.  Os resultados permitirão 

um estudo comparativo que busca compreender os prováveis agentes de 

decomposição do osso/concha no passado. 

Lubinsky (1998) realizou uma simulação, em laboratório, de preservação 

de ossos de peixes em diferentes condições de acidez do solo. A pesquisa 

revelou que em condições muito ácidas, as partes craniais se deterioram mais 

rapidamente do que as vértebras. Esse processo se torna mais intenso se o 

osso sofreu algum tipo de queima ou aquecimento. Infelizmente esses 

resultados não podem servir de material comparativo em regiões de águas 

tropicais, pois o estudo foi realizado com uma espécie de águas frias.  

Uma das grandes contribuições da tafonomia para a zooarqueologia são 

os estudos que diferenciam os depósitos faunísticos naturais dos depósitos 

culturais. Sept (1992) relata em seu artigo que alguns depósitos faunísticos de 

Olduvai (África) foram caracterizados como arqueológicos, quando na realidade 

eram os resultados da caça de animais carnívoros. Sampson (2000) apresenta 

um interessante trabalho sobre a alta porcentagem de restos de tartarugas nos 

conjuntos faunísticos da região semidesértica de Karoo (África). Esse trabalho 

buscou apresentar critérios que pudessem diferenciar depósitos resultantes da 

ação humana e não-humana. Os resultados demonstram que conjuntos com 

alta freqüência de ossos pequenos, craniais e axiais, e baixa freqüência de 

plastron e carapaça de tartaruga, possivelmente estariam representando um 

conjunto resultante de ações não-humanas, ou então teriam sofrido mudanças 

 22



I. Zoorarqueologia. 
_____________________________________________________________________________________ 

causadas por agentes não - humanos. Em conjuntos resultantes da ação 

humana há uma freqüência maior de carapaça e plastron do que de ossos 

esqueletais. 

Os estudos tafonômicos podem ser realizados através da análise da 

modificação dos ossos ou das conchas. Uma única peça pode sofrer mudanças 

provenientes de animais roedores (além de roer, podem mudar a posição 

original da peça), de animais carniceiros, de queimas naturais, de pisoteamento 

e outros. Esses agentes modificadores deixam marcas específicas e é através 

dessas marcas que se pode chegar, em alguns casos, à origem da morte do 

animal. O abate de animais domésticos geralmente pode ser observado pela 

marca de corte no lado dorsal ou ventral do atlas ou da região occiptal. O 

desmembramento de ossos ou o aproveitamento da pele deixa marcas nos 

ossos metapodiais, nas falanges, nas regiões distais, enfim, nos lugares em 

que o músculo está mais fixo. Alguns animais deixam marcas ao matar e comer 

a presa; os dentes formam sinais diferentes, indicando a espécie do animal.  

Nos estudos sobre padrões de subsistência realizados no Brasil, era 

comum classificar os sítios pela quantidade ou preponderância de moluscos. 

Assim, um Sambaqui típico, era aquele em que se considerava o molusco 

como o alimento principal, já os sítios tipo Acampamento Conchífero eram 

aqueles em que o molusco desempenhava um papel secundário (Kneip,1987). 

Contrariando estas denominações, Figuti (1992) apontou o verdadeiro papel da 

pesca, através das análises dos restos faunísticos dos sambaquis COSIPA. 

Sua pesquisa demonstrou que a atividade da pesca, também poderia 

desempenhar um papel principal nos sambaquis, independentemente da 

quantidade de moluscos encontrados no sítio, pois se deve considerar que do 

peso bruto do molusco, apenas 20% é parte comestível, o restante é composto 

pela concha. Já entre os peixes, a proporção é inversa, a quantidade de parte 

comestível é superior com 70% do peso bruto do peixe. Desta forma, a 

atividade da pesca torna-se mais compensadora do que a coleta de moluscos.  

Outra contribuição a zooarqueologia brasileira está na linha de pesquisa 

retomada por Afonso & Blasis (1994)3, em que se procura observar os 

                                                 
3 Afonso & Blasis (1994), observaram que no sítio Espinheiros II – S.C, a sua base era composta 
por uma espessa camada de conchas inteiras, indicando uma provável intenção de construção 
deste sambaqui.  
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processos de formação dos sambaquis. Figuti & Klökler (1996). Em seu estudo 

da composição faunística dos sedimentos do sambaqui Espinheiros II, 

buscaram evidenciar os aspectos do processo de formação deste sambaqui. A 

análise indicou que, houve dois momentos diferentes no sítio. Nos níveis mais 

antigos, observou-se uma predominância na atividade de coleta de berbigões, 

e nos níveis mais recentes, a atividade da pesca foi predominante. A partir 

destes dados, os autores concluíram que no primeiro momento, provavelmente 

houve uma intenção de construção, formando um terraço em que foram se 

assentando novas camadas. O segundo momento foi um processo acumulativo 

dos restos provenientes de outras atividades, como a pesca (que seria a 

atividade principal), e a coleta como atividade secundária.  

Estas pesquisas tem sido de extrema importância, pois fornecem novas 

possibilidades de análises e interpretações, num momento em que alguns 

arqueólogos pensavam, já ter esgotado há muito tempo os estudos sobre 

sambaquis. Desta forma, deve-se repensar antigos conceitos e interpretações, 

no intuito de melhor compreender o processo de ocupação das áreas 

litorâneas.     

Do século XIX até a atualidade, os profissionais da zooarqueologia 

passaram da posição complementar (como no caso da listagem de espécies), a 

uma posição mais significativa e até mesmo imprescindível em alguns casos. 

Porém, a falta de profissionais da área ainda é um fator preocupante, não só 

pela escassez de discussões acadêmicas, mas também porque esta lacuna 

acaba por direcionar os novos trabalhos a antigos erros. Portanto cabe ao 

zooarqueólogo, não só observar novas técnicas, mas também avaliar uma 

posição mais participativa, valorizando e divulgando a zooarqueologia.   
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II. O SÍTIO ARQUEOLÓGICO JABUTICABEIRA II 
 

  
 Na região do Camacho, consta, segundo Kneip (2004) cinqüenta e dois 

sambaquis sendo que alguns apresentam datas acima de 5000 anos atrás. É 

dentro deste contexto que podemos observar o sítio Jabuticabeira II. 

 O Sítio Jabuticabeira II localiza-se na coordenada 22J 699489/6835694, 

numa área privilegiada, pois está a 1,4 km da Lagoa Garopaba do Sul e a 7 km 

do mar, dentro do município de Jaguaruna, no Estado de Santa Catarina (mapa 

01). O sítio mede aproximadamente 400 metros de comprimento, 200 metros 

de largura e 6 metros de altura, cobrindo uma área de cerca de 80000 m2 

(mapa 02). 

 Este sambaqui está assentado sob depósitos lagunares de conchas ou 

concheiros naturais. A área enquadra-se no sistema barra-barreira1 com 

associação baía-laguna2, entre Jaguaruna e Imbituba. Esta formação contém 

uma série de micro-ambientes propícios à construção de sambaquis, seja ao 

longo da costa, à beira de grandes lagoas, em morros cristalinos ou sobre 

paleodunas (mapa 4) (Klökler, 2001).  

 Inserido dentro do projeto “Processo Formativos nos Sambaquis do 

Camacho, SC. Padrões Funerários e Atividades Cotidianas” sob coordenação 

do Prof Dr. Paulo Antonio de Blasis (MAE/USP), Prof ª Dr ª Maria Dulce Gaspar 

(Museu Nacional/ UFRJ), Prof. Dr. Paul Fish e Prof ª Dr ª Suzanne Fish (ambos 

do Arizona State Museum/University of Arizona), a pesquisa no sítio visa gerar 

dados para a compreensão dos padrões de assentamento das comunidades 

sambaquieiras do litoral de Santa Catarina. O projeto conta também com uma 

série de pesquisadores de outras áreas como antropologia física, geologia, 

geofísica, antracologia e zooarqueologia. 

 

 

                                                 
1 Sedimentos que foram depositados pela ação das ondas, isolando atrás de si um ou mais corpos de água 
lagunar. 
2 Baías parcialmente bloqueadas por sistemas de barra-barreira. 
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IIa. Conchas x Terra Preta 
 

 Conchas   
 

 Aproveitando os perfis abertos durante a extração de conchas, em 1997 

os arqueólogos realizaram uma extensa coleta de dados. No total foram 

abertos 130 metros de perfis e 13 trincheiras em diversas áreas. Esta abertura 

permitiu constatar que, com exceção do lócus 3 e 6 (aspecto terroso, muitos 

carvões e ossos de peixes e poucas valvas de conchas), o restante dos lócus 

era composto pela predominância e presença significativa de conchas.  

 Em sua dissertação de mestrado Daniela Klökler trabalhou com os 

processos de formação do sambaqui Jabuticabeira II. O ponto de partida foi 

discutir a intencionalidade da deposição do acúmulo de conchas observada no 

sítio. 

 O desenvolvimento do trabalho começou com as coletas por colunas 

(coletas padronizadas) nos lócus 1 e 2 e amostras de coleta seletiva na área de 

escavação do lócus 2.  Os perfis analisados pela autora possuem a seguinte 

descrição estratigráfica: 

 

Camada 1: Área com sedimento escuro, muito material orgânico e raízes. Solo 

escuro e muito úmido. Poucas conchas de berbigão se misturando com o solo 

preto.   

Camada 80: Areia cinza, com presença de fragmentos de conchas e ossos de 

peixes. Camada composta por 90% de conchas fragmentadas e 5% de areia 

acinzentada. 

Camada 81: Matriz arenosa escura, composta em 80% por conchas 

fragmentadas e 20% por conchas inteiras (agrupadas na superfície da 

camada). 

Camada 13: Solo arenoso cinza com lentes de berbigões inteiros e quebrados. 

Grande quantidade de mariscos fragmentados. 

Camada 82: Pequeno monte de conchas (sambaqui dentro de um sambaqui), 

quase sem presença de conchas fragmentadas. Composto por berbigões 

inteiros com algumas lentes de valvas fragmentadas e ossos de peixes. 
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Camada 12: Areia cinza clara, pouquíssimo compactada, com berbigões 

inteiros, alguns com valvas fechadas. Fragmentos de valvas de berbigão e 

mariscos. Existem lentes dentro da camada, algumas com largas lentes de 

ossos de peixes e outras com terra escurecida, conchas fragmentadas, ossos 

de peixes fragmentados. 

 As datações para os Lócus 1 e 2 foram: 
Lócus 1 2210 ± 60 BP 

Lócus 1 2060 ± 85/2490 ± 35 

Lócus 1 2170± 95 

Lócus 1 2170 ± 45/ 2365 ± 40 

Lócus 1 1895 ± 85 

Lócus 1 1975 ± 95 

Lócus 1 2500 ± 55 

Lócus 1 2180 ± 100 

Lócus 1 2280 ± 80 

Lócus 1 2655 ± 105 

Lócus 1 2880 ± 75 

Lócus 2 2115 ± 55/2335 ± 35 

Lócus 2 2285 ± 45/2370 ± 35 

Lócus 2 2345 ± 100 

Lócus 2 2290 + 90 

Lócus 2 2240 + 170 

 

 As amostras permitiram observar que a função inicial do sítio era a de 

acampamento, devido à presença de lentes finas de moluscos, ossos de peixes 

e carvões. Este início foi marcado pela coleta predominante de berbigões, no 

entanto, a partir de um determinado momento, tem-se uma sucessão de 

eventos funerários: 
 

“O enterramento de membros do grupo é realizado em áreas semi planas onde é possível notar 

um sutil aumento da fragmentação dos elementos constituintes da base da camada. O ritual 

funerário envolveu alto consumo de peixes como evidenciado pelo aumento no número de 

peixes resgatados dessas áreas e também oferendas de peixes para o morto depositadas 

sobre fogueiras que cobrem as covas. Findas as cerimônias, o grupo cobriu as covas com 

espessas camadas de berbigões que formaram verdadeiros montículos identificados no perfil.” 

(Klökler, 2001: 140). 
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 Para a autora3, este sítio é resultante de uma construção intencional, 

para este grupo, construir é a sua identidade cultural e para que este acúmulo 

de conchas fosse possível, era preciso um trabalho coordenado dentro de um 

grande grupo. Através das evidências faunísticas, a autora observou ainda, que 

a vida cotidiana dos sambaquieiros girava em torno da paleolaguna, devido à 

predominância de espécies oriundas dessa área.  

  

Terra Preta 
 

 A presença de Terra Preta (TP) no sítio Jabuticabeira II, tem sido 

observada desde as primeiras etapas de campo. A espessura da camada varia 

conforme o lócus do sítio (0,50m a 2,50m). É no lócus 3 que a terra preta 

atinge a sua maior espessura. 

 Ao contrário das camadas de conchas, a terra preta indicava sinais de 

uma possível área de habitação, já que os vestígios encontrados eram ossos 

de peixes, poucas conchas, fogueiras, lentes de cinzas, areia e um sensível 

aumento de artefatos líticos, como estilhas. Também foi verificado que o 

número de sepultamentos continuava tão alto quanto ao número de 

sepultamentos em áreas conchíferas (Perfil 1 e 2 ). 

 Para saber a dimensão desta área, foram abertas em 1999, duas 

trincheiras (T-10 e T-11). Esta abertura propiciou novas datações e desenho 

dos perfis. Apesar do interesse pela área, a parte conchífera foi escolhida para 

dar início aos trabalhos de compreensão do processo de formação dos 

sambaquis da região. Foi somente em 2004 que as pesquisas na área foram 

retomadas, com a reabertura da T-10. A partir do material coletado nesta última 

etapa, iniciamos em 2005 a nossa pesquisa com o intuito de investigar a 

hipótese do lócus 3 como área de habitação, para isso decidimos compreender 

o processo de formação da terra preta a partir do ponto de vista 

zooarqueológico. Para que pudéssemos implementar uma comparação intra-

sítio, continuamos com as amostras padronizadas já utilizadas por Klökler no 

mesmo sítio. Realizamos também as amostras para antracologia e 

                                                 
3 Atualmente, Klökler estuda os padrões funerários do sítio Jabuticabeira II e seus rituais, na universidade 
do Arizona. 
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zooarqueologia conforme o protocolo elaborado por Scheel-Ybert et al 

(2005/2006). 

 

Trincheira 10 
 

 A trincheira 10 localiza-se na porção NW do lócus 3, possui 4 metros de 

comprimento e 2 metros de altura. A primeira abertura desta trincheira (1999, 

perfil 3), foi realizada4 destacando a seguinte estratigrafia: 

Camada I: Dark black, loamy and compact but soft layer with a lot of organic 

material. At a west end, a lot of disturbance by modern agriculture. 5YR 2.5/1 

Camada Ib: Cultural stratum. In some placer there are packets of fish bone. 

2,5YR 2.5/1 5YR 2.5/1 

Camada II:  Orange layer with fish bone, it is a little sandy, it is not uniform and 

not very compact, with charcoal, crushed fish bone. 5YR 4.6,3/3,2.5/2 

Estrutura 1: Surface habitational black with seeds on it, its not very flat and 

aparently has an step (maybe/two different episodes).  

Camada III. Alternative layers of charcoal with organic material, very crushed 

fish material look like black-orange, yellow patches. It´s more black than 

orange. 5YR 2.5/1 

Camada IV. Sandy light stratum with some fish bonés, it´s only a lentícula near 

the bottom of the pit. 

Estrutura 4: In the top has a hard layer of ash (estrutura 3) and a concration of 

shell, very withe and hard with other burned material on it. 

Estrutura 5: Habitational surface.     

Estrutura 6: Some kind of pit with organic material, rocks, artifacts under one of 

habitational surface. 

Estrutura 7: pit under the habitational surface in the north wall it is not very big, 

20 cm, some big fish bone and rocks. 

  

  

 

 

                                                 
4 Guadalupe Sanchez. 
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Prefil 1 (CAD Anexo) 
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Perfil 2 (CAD Anexo) 
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Em 2004, tendo esses dados como base, escolhemos a parte central da 

trincheira para fazer a amostragem de antracologia e zooarqueologia. Também 

realizamos coletas de 15x15x15 (ver capítulo 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                    Fig.1. Trincheira 10, área delimitada para antracologia e zooarqueologia. 
                    Foto: Marisa Coutinho Afonso.                           

 

 A área foi escolhida porque, aparentemente, não havia nenhum 

sepultamento, mas logo nas primeiras camadas encontramos um sepultamento 

(sep.109) com muita fauna queimada e os ossos humanos também 

aparentavam queima. Acima dos ossos havia uma estrutura circular com muito 

lítico fragmentado. Na camada 110~120 encontramos uma fogueira e logo 

abaixo mais um sepultamento foi encontrado (sep.113).  

 Apesar de a amostragem ser delimitada por níveis artificiais, procuramos 

escavar as camadas seguindo o formato de cada uma. Assim, conseguimos 

observar que as camadas se sobrepõem formando um grande montículo. 

Também observamos que as camadas eram acumuladas a partir do 

sepultamento e os artefatos (machados e conchas) acompanhavam a 

inclinação do montículo. 
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                        Fig 2. Sep.113.  
                            Foto: Flávio Callipo. 

 

 

 

 

 

 

 

                    

           

 

 

 

 

 
      Fig3.Detalhe da Lucina sp (bivalve), ao lado do crânio (sep 113) 
     Foto: Flávio Callipo. 
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Apesar dos resultados da T-10 (ver capítulo 4), entendemos que era 

preciso ampliar a área de estudo, pois não poderíamos inferir sobre as 

hipóteses levantadas para o lócus 3 a partir dos resultados de uma única área. 

Decidimos então, na etapa de maio de 2006 reabrir a T-11, juntamente com 

uma área de escavação entre as duas trincheiras. 

 A trincheira 11 possui 6,30 metros de comprimento e uma altura 

aproximada de 1,30 metros, entre as paredes há cerca de 1m e 15 cm de 

distância (fig 4). Na parede leste foram contados 15 sepultamentos, alguns 

associados a fogueiras (perfil 4, 5 e 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Fig.4. Cada ponto amarelo na foto corresponde a um sepultamento. 
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Prefil 3 (CAD Anexo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 39



II. O sítio Arqueológico Jabuticabeira II.  
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefil 4 (CAD Anexo) 
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Prefil 5 (CAD Anexo) 
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Na parede oeste encontramos dois montículos, com preenchimento de 

terra preta na depressão observada entre eles (fig. 6 ). Nesta parede 

encontramos 5 sepultamentos, nem todos associados a fogueiras, mas em 

alguns casos podemos observar a associação direta como no metro 2 em que 

há um intercalamento de sepultamento e fogueira. 

Ainda nesta parede, no metro 1,80, Roberto Perotta delimitou uma 

coluna de amostragem para análise palinológica. Esta parede aparenta ser a 

lateral do montículo, pois não foi possível observar a continuidade de 

sobreposição de camadas muito visíveis na parede oeste. Nossa análise se 

concentrou na parede oeste que aparentemente havia menos sepultamentos e 

mais camada a serem exploradas. Escolhemos os metros 4 a 6 (perfil 5 ) para 

realizarmos as amostras de antracologia e zooarqueologia (fig.5). 

 

 
    Fig 5. Área delimitada para amostragem de antracologia e zooarqueologia. 

 



II. O sítio Arqueológico Jabuticabeira II.  
_____________________________________________________________________________________ 
 

II. O sítio Arqueológico Jabuticabeira II.  
_____________________________________________________________________________________ 
 

 43 

 

 43 



II. O sítio Arqueológico Jabuticabeira II.  
_____________________________________________________________________________________ 
 

Foi possível observar também que em alguns pontos, como nos metros 

4 a 6,30, as cores das camadas se intercalam. Estes intercalamentos são mais 

visíveis na base onde as camadas estão mais delineadas (fig 7). Parece que 

conforme o montículo cresce, as camadas ficam mais espessas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                Fig 7. Camadas intercaladas      

 

A área amostrada apresentou a seguinte composição, observada 

durante a flotação: 

 

Camada 0~10: camada muito compactada de coloração marrom escuro. 

Apresenta muito lítico, mas é possível, um tom amarelado ou ponto amarelado 

proveniente de ossos de peixes esparsos, mas em grande quantidade.  

Camada 10~20: camada ainda muito compactada de coloração marrom escuro, 

pouco carvão e muito lítico. 

Camada 20~30: sedimento terroso marrom escuro, muito carvão e menos 

compactado. 

Camada 30~40: sedimento terroso marrom escuro, aumento considerável de 

carvão. Foi encontrado um osso de mamífero. 
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Camada 40~50: sedimento terroso preto, predomínio de carvão, pouca fauna. 

Foi encontrados um sepultamento, com dois machados e pequenas rochas 

acompanhando. Esta é a área de preenchimento da depressão entre os 

montículos. 

Camada 50~60: o sedimento continua terroso, muito preto e é composto 

predominantemente por carvões e pouca fauna. Continua a área de 

preenchimento. 

Camada 60~70: Fim da cova, o sedimento continua terroso, muito preto com 

predomínio de carvão. No fundo desta cova encontramos um almofariz ao lado 

de um gastrópode muito grande (fig 8). 

Camada 70~80: Dentro do preenchimento da terra preta há lentes de ossos de 

peixes. Solo pouco compactado. 

Camada 80~90: Fim da área de preenchimento. Solo pouquíssimo 

compactado, presença predominante de ossos de peixes, escamas inteiras e 

algumas concreções. Aparentemente a grande quantidade de escamas e ossos 

de miraguaias indica peixes depositados inteiros. 

Camada 90~100: Limite entre a terra preta e a camada marrom com muitos 

ossos de peixes (80%). Solo pouquíssimo compactado. 

Camada 100~110: Camada com cinzas (100%) e muito osso de peixe (90%), 

presença de uma lente de terra marrom com ossos de peixes. 

Camada 110~120: Camada com muito osso de peixe (90%), terra preta e 

pouco compactada. 

Camada 120~130: Camada marrom com muito osso de peixe (90%). 

Encontramos dois metacarpos de mamífero (provavelmente de anta), 6 

buracos de estaca. 

Camada 130~140: Esta amostra engloba terra com muitas cinzas, lentes de 

ossos de peixes, terra marrom com muitos ossos de peixes. Começamos a 

observar uma fogueira no chão com circunferências ao redor que acompanham 

as camadas da parede do perfil. 
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     Fig. 8. Artefatos funerários encontrados abaixo dos ossos humanos, além do almofariz e do gastrópode podemos 

ver pequenos seixos e machados. Acima, no perfil, observa-se a existência de uma fogueira. Abaixo 

destes artefatos ainda verifica-se sedimento de preenchimento entre os mounds.    

 

Camada 140~150: Esta amostra engloba uma fina camada de terra preta, terra 

com cinzas e ossos de peixes e terra marrom com ossos de peixes. As 

manchas observadas na camada anterior começam a ficar mais evidentes, 

temos a impressão que esta fogueira dá início ao que seria a construção de um 

mound, as camadas depositadas cobrindo esta fogueira, formariam círculos ao 

redor desta, deixando negativos no chão e na parede (fig 9 e 10,croqui 1). 

Encontramos duas vértebras de condrícteos5 perfuradas. Os buracos de estaca 

ficam mais evidentes. 

Camada 150~160: A partir desta camada a descer abaixo do piso. As manchas 

começam a sumir e a terra começa a ficar marrom com predominância de 

ossos de peixes (90%). 

Camada 160~170: Encontramos um furador muito diferente de todo o material 

encontrado no sítio, trata-se de um osso de animal anatomicamente preparado 

para atividades delicadas. Sedimento marrom, pouco compactado e muito osso 

de peixe (90%). 
                                                 
5 Tubarões, cações ou raias. 
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Camada 170~180: Encontramos uma ponta trabalhada a partir do esporão de 

raia e uma ponta em osso de ave. A amostra se intercala em pequenas lentes 

de terra preta que se intercalam com muito osso de peixe (terra marrom). No 

fim desta camada encontramos um sepultamento (fig. 11).   
       

 

 

 

 

        Fig.9. Manchas circulares ao redor de uma fogueira. 
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     Fig.10 Buracos de estaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fig 11. Sepultamento. 
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Croqui (CAD Anexo) 
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Camada 180~190: Etapa novembro de 2006. Retiramos parte do sepultamento 

139 (fig.11 e 12). Esta camada apresenta uma coloração marrom-clara, pois é 

composta por osso de peixes (90%). Baixa compactação e pouco carvão. No 

fim desta camada começa a aparecer uma fogueira. Não havia, na porção 

exposta do sepultamento, nenhum acompanhamento funerário. 

Camada 190~200: Encontramos uma grande fogueira (fig.13), e à esquerda 

começaram a aparecer mais ossos humanos. Esses ossos não são do 

sepultamento anterior e recebeu o número 140 (fig.14). Optamos por deixar um 

pequeno degrau para proteção do sepultamento, retiramos apenas as falanges 

soltas. A coloração continua marrom-clara, com uma predominância de 90% de 

ossos de peixes.    

Camada 200~210: Solo mais arenoso continua a mesma coloração e 

predominância de 90% de ossos de peixes, porém é possível observar lentes 

finíssimas de terra preta que escurecem o fim da camada. Começam a 

aparecer algumas concreções. 

Camada 210~220: Aumenta o número de pequenas “bolas” de concreção, a 

coloração do sedimento fica mais clara, com um tom mais avermelhado 

(derivado da impregnação dos ossos de peixes). Sedimento composto por 

areia e grãos de carvão. Encontramos 7 buracos de estaca (fig.15) que 

adentram a camada de concreção (base).  Não há uma mudança gradual, ela é 

brusca, mas os ossos de peixes continuam abundantes juntamente com as 

conchas (ou o que se pode observar delas). Carvão coletado para datação. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fig. 11 - Sepultamento 139.  
                                        Foto: Paula Nishida. 
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                      Fig. 12 – Sepultamento 139. Vista geral. 
                              Foto: Paula Nishida. 

 

 
           Fig. 13 – Fogueira. 
                Foto: Paula Nishida. 
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               Fig. 14 – Sepultamento 140. 
                     Foto: Paula Nishida. 

 

 

 
               Fig. 15 – Buracos de estacas. 
                     Foto: Paula Nishida. 
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            Fig. 16 – Buracos de estacas na concreção. 
                 Foto: Paula Nishida. 

 

 

IIb. Descrição das Camadas Naturais. 

 Em campo (etapa novembro de 2007) pudemos observar as seguintes 

camadas naturais, a descrição será apresentada conforme a ordem observada 

no perfil: 

 

Camada 7 – Sedimento localizado logo abaixo da moinha, solo muito 

compactado, apresenta mais lítico que as outras camadas. A coloração é 

marrom escura (7.5 YR 2,5/2 – seco e 5Y 2.5/1) e apresenta manchas 

alaranjadas. Essas manchas são pedaços de ossos de animais esparsos. 

Granulometria muito fina.  

Camada 7a – Sedimento marrom escuro, intermediário entre as camadas 7e a 

8. Os ossos esparsos começam a ficar mais aglutinados e em maior 

quantidade. Apresenta uma compactação média. 

Camada 8 – Sedimento arenoso, sem compactação e com poucos ossos de 

animais. Granulometria muito fina. A coloração é preta (Terra Preta) 10YR 2/1. 

Lente 9 – Terra marrom clara (10YR 5/2) com ossos de peixes (70%) e cinzas. 

Solo arenoso. 
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Lente 9b – Terra marrom escura com cinzas e ossos de peixes (70%). Solo 

arenoso. 

Lente 10 – Terra cinza escura (10YR 5/1-seco e 10YR 7/1), composta por um 

solo arenoso e com predominância de cinzas. Solo muito seco e sem 

compactação. Pouco material faunístico. 

Lente 11 – Terra Preta com cinzas (7.5YR 5/1). Solo arenoso, sem 

compactação.  

Lente 9 a – Sedimento marrom claro com conchas (50%). 

Lente 12 – cinzas. 

Lente 8 a – lente de terra preta. 

Lente 8b – lente de terra preta clara. 

Lente 13 – ossos de peixes. 

Lente 1 – Sedimento arenoso-limoso com poucos ossos de peixes. Presença 

de areia e coloração escura/terra preta (5Y 2.5/1). Granulometria +_ 1mm.  

Lente 2 – Lente de areia com ossos de peixe. Sedimento arenoso misturado 

com terra preta, coloração marrom clara (7.5YR 4/2-seco e 7.5YR 7/8). Os 

ossos estão muito fragmentados e dão um tom alaranjado ao sedimento. Estes 

fragmentos possuem um tamanho mínimo de 1mm. A composição é de 

aproximadamente 40% fragmentos de ossos de peixes, 40% de areia e 20% de 

terra preta. Baixa compactação. 

Lente 3 – Lente marrom escura mesclada com terra preta (7.5YR 2.5/2-seco e 

7.5YR 2.5/1).Solo limoso-arenoso com poucos fragmentos de ossos de peixes, 

o tamanho mínimo dos fragmentos é de 1mm. Começa a aparecer alguns 

fragmentos de conchas. Baixa compactação. A composição aproximada é de 

20% peixes, 20% areia e 60% terra preta. 

Lente 4 – Lente de areia branca (5Y 8/1). A granulometria é de 0,05 mm a 

1mm.  

Lente 5 – Lente de concreção com conchas (5Y 7/1). Solo arenoso (40% 

conchas e 60% areia). A granulometria é de 0,05mm a 1mm. 

Lente 6- Lente marrom escura (7.5YR 3/3-seco e 7.5YR 2.5/1), mesclada com 

sedimento de terra preta e um bolsão de ossos de peixes. Baixa compactação. 

A composição preliminar é de 30% de peixe, 40% de terra preta e 30% de 

areia. 
 

 54



 III. Apresentação dos Dados 
_____________________________________________________________________________________ 

 

III. APRESENTAÇÃO DOS DADOS. 
 

IIIa. Método de Coleta 
 

 Até meados da década de 80 era comum classificar a subsistência dos 

sambaquieiros a partir de coletas seletivas ou descrições visuais da enorme 

quantidade de conchas presente na estratigrafia do sítio. A partir destes dados 

um determinado grupo era denominado como coletor simplesmente porque 

havia muitas conchas.  

 No início da década de 90, Figuti (1989,1992 e 1993) demonstra através 

de sua pesquisa a importância da padronização das amostras faunísticas. 

Através da padronização é possível realizar comparações intra e inter sítios e 

apresentar, entre outros, a real representatividade dos componentes 

arqueológicos por camadas.  Sua pesquisa demonstrou que a atividade da 

pesca, também poderia desempenhar um papel principal nos sambaquis, 

independentemente da quantidade de moluscos encontrados no sítio.Os 

trabalhos de Figuti tornaram-se um modelo que vem sendo testado e 

aprimorado nos últimos anos (Figuti & Klökler, 1996; Klökler, 2001 e Nishida 

2001).    

 Dando continuidade as propostas de padronização, o método 

investigativo zooarqueológico perpassou, nesta pesquisa, por dois tipos de 

amostragem. A primeira é a amostra de antracologia e zooarqueologia (coleta 

A/Z) e a segunda é a amostra por coletas padronizadas (15x15x15). 

  

Amostra de Antracologia e Zooarqueologia.  
 

 O principal objetivo da amostra de antracologia e zooarqueologia é 

fornecer dados confiáveis qualitativamente e quantitativamente. Para um bom 

resultado antracológico é preciso que cada amostra forneça entre 200 a 300 

fragmentos de carvão. A coleta zooarqueológica deste método de amostra 

proporciona uma otimização de um mesmo volume, ou seja, de uma mesma 

amostra é possível tirar vários dados para disciplinas diferentes. Da mesma 
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forma, amplia a área de análise espacial dos vestígios faunísticos (Scheel-

Ybert et al, 2005/2006). 

 A seguir iremos descrever o método de amostragem de antracologia e 

zooarqueologia em perfil realizados nas trincheiras 10 e 11, e que foi elaborado 

pelas autoras citadas acima. 

 

1- Estabelecer um perfil de 2m de largura x 0,50m de profundidade. 

2- Amostrar este perfil por níveis artificiais de 10 cm de espessura. Dentro 

de cada nível artificial, ter o cuidado de fazer a amostragem de acordo 

com a estratificação cultural e natural, colocando em sacos separados o 

material vindo de camadas arqueológicas diferentes e os sedimentos de 

natureza diferente. Separar também o sedimento de fogueiras, feições 

ou estruturas arqueológicas (carvões concentrados), mas sempre 

indicando o nível do perfil a que elas pertencem. 

3- A fim de manter constantes a horizontalidade e a espessura dos níveis 

artificiais, pode-se usar um “guia de amostragem”, ou simplesmente 

marcar os níveis com barbante. 

4- Contar o número de baldes. Se for possível, fazer a pesagem do 

sedimento de cada balde (descontando o peso do balde). 

5- Peneirar ou flotar o sedimento do balde com uma peneira de 4 ou 2mm. 

6- Todos os carvões, restos faunísticos e restos botânicos retidos pela 

peneira devem ser coletados. 

 

Amostra por Colunas 
 

 A amostra por colunas tem um longo histórico, conhecido desde o século 

19 vem sendo utilizada com sucesso nas pesquisas zooarqueológicas no Brasil 

(Figuti & Klökler, 1996; klökler, 2001 e Nishida, 2001). Esta amostra permite 

numa escala menor, fornecer dados sobre a composição das camadas uma 

vez que pode ser feita tanto por níveis artificiais como naturais.  

 A importância deste tipo de amostra será relevante desde que seja 

realizada em diferentes pontos do sítio, pois desta forma pode-se captar a 

dinâmica das camadas estratigráficas ao longo do sítio. 
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 1 - A nossa amostragem foi realizada em níveis naturais das trincheiras 

10 e 11.  

2 - O volume escolhido foi de 15x15x15, pois já havíamos utilizado este 

tamanho em outra pesquisa. 

 3 - Após a coleta, o material foi acondicionado em sacos plásticos e em 

laboratório foi pesado (Pb – peso bruto).  

4 - Cada amostra foi peneirada em um conjunto de peneiras para 

granulometria de 4mm, 2mm e 0,50mm. 

5 – O material restante de cada malha foi pesado (P0) após a secagem 

no laboratório. 

6 – Triagem do material, todos os componentes presentes na amostra 

foram separados. 

7 – Pesagem de cada componente. 

 

Trincheira 10 
 

Na etapa de 2004 foi realizada a amostragem padronizada de 

antracologia e zooarqueologia na trincheira 10. Os dados que iremos 

apresentar são provenientes da amostra dessa etapa. Foram triadas e 

analisadas todas as amostras coletadas na área delimitada, que compreende 

um pacote sedimentar de 1,30m, dividido em camadas de 10cm.   

              Fig.17. Área delimitada para a amostra. 
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No gráfico 1, “peso balde” significa a soma total dos baldes em kilos, 

desconsiderando no cálculo das porcentagens o material diagnóstico (ver 

tabela 1).  A média de baldes por camada apresentou uma variação de 10 a 17 

baldes1, sendo que esta última é referente à camada superior que ainda 

apresenta conchas da moinha. O segundo item “fauna” é a soma do que restou 

na peneira, já desconsiderando o material triado como lítico, concreção e fauna 

diagnóstica. Assim, neste gráfico temos a representação da proporção dos 

vestígios arqueológicos (visíveis) versus a proporção do sedimento (peso 

balde). O peso do material arqueológico está no eixo direito do gráfico.  

1 O peso por balde apresentou uma média de 9,5 kilos. 

 Gráfico 1. 
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Tabela 1. Peso das Categorias Arqueológicas T-10 

camada fauna 
diag 

% concreção % lítico % fauna % peso 
balde 

% 

sup. 0 0 0 0 4,110kg 2,42 0 0 170kg 97,58 
0~10 0,795kg 0,84 0,690kg 0,73 1,775kg 1,9 5,950kg 6,3 95kg 90,23 
10~20 0,490kg 0,52 0,225kg 0,24 2,675kg 2,82 4,205kg 4,43 95kg 91,99 
20~30 0,755kg 0,66 0,055kg 0,05 1,545kg 1,36 5,365kg 4,7 114kg 93,23 
30~40 0,345kg 0,26 0 0 3,615kg 2,72 0 0 133kg 97,02 
40~50 0,240kg 0,19 0 0 0,775kg 0,63 0 0 123,5kg 99,18 
50~60 0,415kg 0,44 0 0 1,820,27kg 1,92 0,980kg 1,03 95kg 96,61 
60~70 0,155kg 0,13 0,470kg 0,4 0,230kg 0,19 1,550kg 1,26 123,5kg 98,02 
70~80 0,030kg 0,26 0,420kg 0,37 1,975kg 1,73 0 0 114kg 97,64 
80~90 0,105kg 0,09 0,260kg 0,23 0,565kg 0,5 1,155kg 1,01 114kg 98,17 

90~100 0 0 0 0 0,535kg 0,51 0,250kg 0,24 104,5kg 99,25 
100~110 0,385kg 0,37 0 0 0,395kg 0,4 3,345kg 3,2 104,5kg 96,03 
110~120 0,170kg 0,15 0,035kg 0,03 1,935kg 1,7 2,150kg 1,9 114kg 96,22 
120~130 0,270kg 0,22 0,420kg 0,34 0,510kg 0,41 2,890kg 2,34 123,5kg 96,69 
sep 109 0,170kg  0  0,650kg  6,070kg    
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 Gráfico 2. 
 

Neste gráfico, desconsideramos o “peso balde”, que é o sedimento 

perdido durante a flotação a fim de avaliarmos o balanço entre as categorias 

arqueológicas visíveis. As camadas 50~80/90~100 apresentaram um balanço 

equilibrado entre a fauna e o lítico.  Na camada 20~30 foi encontrado o 

sepultamento 109, podemos observar que nas camadas que o antecedem há 

um predomínio faunístico e logo após o sepultamento há um aumento da 

predominância de material lítico. Na camada 120~130 foi encontrado outro 

sepultamento e novamente vemos o predomínio da fauna, no entanto o 

material que sucede a camada com sepultamento ainda não foi triado, pois foi 

coletado no último mês de outubro. As camadas 70~80/90~100 também 

apresentam um predomínio de material lítico, mas não há aparentemente 

associação com sepultamentos já que nenhum foi encontrado.   
 

 

 55



 III. Apresentação dos Dados 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Porcentagem do peso dos componentes

0%

10%
20%

30%

40%

50%
60%

70%

80%
90%

100%

su
p.

0~
10

10
~2

0
20

~3
0

30
~4

0
40

~5
0

50
~6

0
60

~7
0

70
~8

0
80

~9
0

90
~1

00

10
0~

110

11
0~

120

12
0~

130

fauna
lítico
concreção
fauna diag

 
 Gráfico 3. 

 

Neste gráfico fizemos uma separação de fauna e fauna diagnóstica (na 

maior parte das vezes são os ossos craniais), a fim de observarmos se havia 

alguma área de preparo específico ou alguma parte específica do animal 

associada ao sepultamento. Em todas as camadas o índice de fauna 

diagnóstica é baixo e apesar do pequeno aumento na camada 40~50, não há 

nada que indique uma área ou camada privilegiada.  No entanto, como 

veremos a partir do gráfico 5 esse índice de fauna diagnóstica equivale a 

10.123 peças quantificadas. 
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 Tabela 2. Densidade dos Ossos 

camada peso NRI D *1000 

0~10 8,52 733 11,62347

10~20 7,37 806 9,143921

20~30 7,665 1668 4,595324

30~40 3,96 1038 3,815029

40~50 1,015 965 1,051813

50~60 3,215 1026 3,133528

60~70 1,935 644 3,004658

70~80 2,005 453 4,426049

80~90 1,825 409 4,462103

90~100 0,785 170 4,617647

100~110 4,125 398 10,36432

110~120 4,255 386 11,02332

120~130 3,67 1426 2,573633
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 Gráfico 4. Densidade dos ossos. 

 

No gráfico 4 o item“peso”é referente ao peso da fauna e “densidade” é o 

peso dos ossos (os valores de ambos estão no eixo esquerdo do gráfico). Na 
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camada 1 observamos que temos um baixo número de restos identificáveis 

contra um peso e densidade alta, no entanto esta camada ainda apresenta 

material proveniente da moinha. Chamam atenção as camadas 3, 5 e 13 cujo 

NRI é alto (eixo direito do gráfico), mas peso e a densidade baixa. Em 

contrapartida observa-se nas camadas 11 e 12 pouco material identificado, 

com um peso faunístico baixo, mas uma densidade alta. Os picos observados 

nas camadas 3 e 13 estão relacionados com a presença de sepultamentos. 

 
Tabela 3. NRI das categorias -

geral 

Categorias NRI % 

Aves 115 1,14 

Condrícteos 26 0,26 

Gastrópodes 64 0,63 

Mamíferos 105 1,04 

Peixes 9113 90,02 

Répteis 5 0,05 

Crustáceos 322 3,18 

Bivalves 373 3,68 

Total 10123 100 
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             Gráfico 5. 
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Foi contabilizado nesta amostragem um total de 10.123 restos 

faunísticos identificáveis. Deste total 90,02% dos ossos são pertencentes à 

categoria dos peixes (tabela 4, gráfico 5), e o restante se divide nas demais 

categorias.   

 

 

 Tabela 4. NRI das camadas -

geral 

CAMADAS NRI % 

0~10 733 7,24 

10~20 806 7,96 

20~30 1668 16,48 

30~40 1038 10,25 

40~50 965 9,53 

50~60 1026 10,13 

60~70 644 6,36 

70~80 453 4,5 

80~90 409 4,04 

90~100 170 1,68 

100~110 398 3,93 

110~120 386 3,81 

120~130 1426 14,09 

Total 10122 100 
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 Nos gráficos abaixo, pode-se notar que há um absoluto predomínio dos 

peixes entre o material presente nas camadas. A grande similaridade, entre os 

valores identificados aponta para a existência de certo padrão na presença 

destes restos ao longo desta trincheira. 

O gráfico acima demonstra como os vestígios faunísticos identificáveis 

estão distribuídos nas camadas. Vale lembrar que na camada 20-30, foi 

encontrado o sepultamento 109, havendo outro sepultamento abaixo da 

camada 120-130. Pode-se notar que a camada 20-30 e a camada 120-130 

apresentam as maiores porcentagens de NRI, enquanto que após a camada 

60-70 há um decréscimo que atinge seu mínimo na camada 90-100. Pode se 

perceber também que há um brusco aumento na concentração de restos 

faunísticos após a camada 120-130. 

  Gráfico 6. 
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Tabela 5 - NRI das Categorias Faunísticas por Camadas 

Nível Aves Condrícteos Mamíferos Peixes Crustáceos Bivalves Gastrópodes Répteis Total

0~10 6 5 3 711 1 7 0 0 733 

% 0,82 0,68 0,41 97 0,14 0,55 0 0  

10~20 12 2 3 747 17 24 1 0 806 

% 1,49 0,25 0,37 92,68 2,11 2,98 0,12 0  

20~30 30 0 7 1045 25 57 1 1 1166 

% 2,57 0 0,6 89,62 2,14 4,9 0,08 0,09  

sep 109 6 1 23 395 8 24 45 0 502 

% 1,2 0,2 4,58 78,68 1,6 4,78 8,96 0  

30~40 11 4 14 970 24 13 0 2 1038 

% 1,06 0,38 1,35 93,45 2,31 1,25 0 0,2  

40~50 5 50 1 859 23 20 7 0 965 

% 0,52 5,3 0,1 89 2,4 1,36 0,72 0  

50~60 5 5 3 945 67 1 0 0 1026 

% 0,49 0,49 0,29 92,1 6,53 0,1 0 0  

60~70 12 16 1 581 23 11 0 0 644 

% 1,86 2,48 0,15 90,21 3,6 1,7 0 0  

70~80 2 1 10 429 6 5 0 0 453 

% 0,44 0,22 2,21 94,71 1,32 1,1 0 0  

80~90 3 0 6 373 15 9 2 1 409 

% 0,73 0 1,47 91,2 3,67 2,2 0,49 0,24  

90~100 0 0 9 146 6 9 0 0 170 

% 0 0 5,3 86,88 3,53 5,29 0 0  

100~110 12 1 10 325 30 18 2 0 398 

% 3,02 0,25 2,51 81,66 7,54 4,52 0,5 0  

110~120 0 0 2 316 34 33 1 0 386 

% 0 0 0,52 81,86 8,81 8,55 0,26 0  

120~130 11 5 13 1266 33 92 5 1 1426 
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% 0,77 0,35 0,91 88,76 2,32 6,45 0,35 0,07  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 6 .NRI por Camadas -Epécies. 

 0~10 10~20 20~30 30~40 40~50 50~60 60~70 70~80 80~90 90~100 100~110 110~120 120~130 Sep. 109 

Ar 304 320 557 495 489 420 255 177 231 103 253 231 926 172 
% 42,76 42,84 53,3 0 57 44,45 43,9 41,26 61,93 70,56 77,85 73,1 73,14 43,54 

Arp 0 3 11 38 6 11 2 2 3 0 2 5 26 0 
% 0 0,4 1,1 3,91 0,7 1,16 0,34 0,47 0,8 0 0,61 1,58 2,05 0 

Cen 2 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
% 0,28 0,54 0,28 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,25 

Chfa 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

% 0 0 0,19 0 0 0 0 0 0,27 0 0 0 0 0 

Dio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
% 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,63 0 0 

I 315 264 213 213 60 373 168 143 55 21 43 42 159 158 
% 44,3 35,34 20,38 22 7 39,47 28,92 33,33 14,74 14,38 13,23 13,3 12,56 40 

Los 6 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

% 0,84 0,13 0,19 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,25 

Mu 19 12 37 9 1 0 0 0 1 0 4 1 7 18 

 61



 III. Apresentação dos Dados 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 62

% 2,67 1,61 3,54 0,92 0,11 0 0 0 0,27 0 1,23 0,32 0,55 4,6 

Oli 0 1 1 5 7 3 0 7 1 0 5 4 21 2 
% 0 0,13 0,1 0,5 0,8 0,32 0 1,63 0,27 0 1,54 1,26 1,66 0,5 

Scc 9 7 20 23 12 8 1 3 1 0 0 0 4 3 
% 1,27 0,94 1,9 2,4 1,39 0,85 0,17 0,7 0,27 0 0 0 0,32 0,75 

Scmc 34 99 181 168 275 111 148 84 67 12 14 7 98 31 
% 4,78 13,25 17,32 17,32 32 11,75 25,47 19,58 17,96 8,22 4,31 2,21 7,74 7,84 

Scpc 21 36 18 17 9 17 7 13 13 9 4 24 25 9 
% 2,95 4,82 1,7 1,75 1 1,8 1,2 3,03 3,49 0 1,23 7,6 1,97 2,27 

Sr 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
% 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 6,16 0 0 0 0 

Lal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,68 0 0 0 0 

Total 711 747 1045 970 859 945 581 429 373 146 325 316 1266 395 
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 Gráfico 7. 

 

A seguir apresentaremos os dados referentes aos restos identificáveis 

na categoria dos peixes. O gráfico 8 foi elaborado para ilustrar a proporção 

entre os ossos indeterminados  e os restos identificáveis, uma vez que iremos 

desconsiderar a parte indeterminada nos próximos gráficos. Aqui os 

indeterminados representam 24,45 % do total, pois estes ossos estavam muito 

fragmentados para identificarmos a espécie. 

 

 

Proporção de Restos Identificados

Indeterminados

Restos identif .

 
 Gráfico 8.  
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Gráfico 9. 

 

De uma forma geral, há o predomínio do bagre seguido pela corvina, 

mas com uma porcentagem bem mais baixa. Chama a atenção o predomínio 

da corvina na camada 30~40, esta camada antecede o sepultamento 109. 

 
Sigla das Espécies. 

Sigla         Nome 

Ar Ariidae (bagre) 

Arp Archosaegus probatocephalus 
(sargo) 

Cen Centropomus sp (robalo) 

Chfa Chaetodipterus faber (paru) 

Dio Diodon sp (baiacu) 

Lal Lagocephalus laevigatus (baiacu 
arara) 

Oli Oligoplites sp (salteira) 

Mu Mugil sp (tainha) 

Scc Cynoscion sp (pescada) 

Scmc Micropogonias furnieri (corvina) 

Scpc Pogonias chromis (miraguaia) 

Sr Scarideos (budião) 
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Amostra de zooarqueologia 15 x 15 x 15 cm. 
 

 Acompanhando a descrição das camadas naturais podemos perceber a 

existência de duas colorações predominantes, a preta e a cor alaranjada 

(marrom). De fato, em campo pudemos observar essas duas cores marcantes 

e por isso optamos por realizar as amostras padronizadas nas duas camadas, 

respeitando os níveis naturais. 
Tabela 7. Proporção de material arqueológico por camadas 

naturais. 

Camada Pb/kg2 P0/g3 % Sed % FS4

marrom 2,76 508,56 18,43 81,57 1882 

TP 3,37 275,05g 8,16 91,84 1883 
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             Gráfico 10. 

  

 Em ambas as camadas (preta e marrom) a predominância é de ossos de 

peixes, mas, no gráfico 10 podemos observar que há mais material 

arqueológico na camada marrom. Esta diferença é confirmada no gráfico 11, 

pois o material arqueológico continua representativo na peneira de 0,50mm, já 

na camada preta não há material na peneira de 0,50mm (ver capítulo 4). 

 

 
                                                 
2 Peso total da coleta, com sedimento. 
3 Peso após a lavagem, sem o sedimento. 
4 Número da amostra 
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Tabela 8. Porcentagem de 

material arqueológico por 

granulometria. 

 1882 1883 

 marrom TP 

4mm 140,32g 165,7g 

% 27,59 60,24 

2mm 133,46g 109,35g 

% 26,24 39,76 

0,50mm 234,78g 0 

% 46,17 0 
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                 Gráfico 11. 
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Trincheira 11 
Apesar dos resultados da T-10, entendemos que era preciso ampliar a 

área de estudo, pois não poderíamos inferir sobre as hipóteses levantadas para 

o lócus 3 a partir dos resultados de uma única área. Decidimos então, reabrir a 

T-11, juntamente com uma área de escavação entre as duas trincheiras. O 

método de amostragem foi o mesmo utilizado na T-10. Também realizamos 

amostras de 15x15x15 nas camadas naturais. A seguir iremos apresentar os 

resultados preliminares desta amostragem. O material foi lavado e pesado em 

laboratório. 
Tabela 9. Proporção da categoria dos Peixes 

Camadas No.de baldes Peso total Peixes % 

0~10 8 76 kg 13,5kg 17,8 

10~20 13 123,5kg 19,32kg 15,64 

20~30 12 123,5kg 10,8kg 8,7 

30~40 11 104,5kg 8,8kg 8,4 

40~50 10 95 kg 5,3kg 5,6 

50~60 10 95 kg 3,5kg 3,7 

60~70 10 95 kg 3,9kg 4,1 

70~80 14 133 kg 8,95kg 6,7 

80~90 12 114 kg 12 kg 10,53 

90~100 13 123,5kg 24,5kg 19,8 

100~110 13 123,5kg 21,1kg 17,1 

110~120 12 114 kg 17,4kg 15,26 

120~130 12 114 kg 21,2kg 18,6 

130~140 13 123,5kg 10,543kg 8,53 

140~150 13 123,5kg 8,94kg 7,24 

150~160 13 123,5kg 27,684kg 22,42 

160~170 14 133 kg 19,446kg 14,62 

170~180 13 123,5kg 19,054kg 15,43 

180~190 14 133 kg 18,55kg 13,93 

190~200 12 114 kg 17,552kg 15,39 

200~210 14 133 kg 18,42kg 13,85 

210~220 11 104,5kg 22,782kg 21,8 
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 Gráfico 12.  

 

 

Como já havíamos observado na flotação, entre as camadas 40~50 a 

70~80, o número de ossos de peixes diminui drasticamente. Foram 

encontrados 3 sepultamentos, um na camada 50~60 (sep 136), o segundo na 

camada 170~180 (sep. 139) e o último na camada 190~200 (sep. 140).  

 
Amostra padronizada 15x15x15  
 

Foram coletadas (etapa novembro de 2006) 9 amostras provenientes da 

T-11, procuramos coletar 3 amostras da mesma camada para observar as 

variações e assim tentar estabelecer uma descrição detalhada de cada uma 

(ver perfil X e X). O volume estipulado foi de 15x15x15 cm, mas algumas 

camadas ou lentes não tinham espaço para tal delimitação. A solução foi 

coletar o sedimento respeitando a estrutura da camada e respeitando o volume 

equivalente a 15x15x155.  

 Para evitar confusão em campo procedemos da seguinte forma, o 

número da camada acompanharia uma letra do alfabeto que seria a localização 

                                                 
5 Em fevereiro de 2006, pudemos observar que esta delimitação proporcionava a metade de um balde. 
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da amostra na camada. Por exemplo, 7A é a camada 7 e “A” é o 

posicionamento da amostra no perfil. Vale lembrar que existe a camada “7 a”.  

 Um outro fator adotado para facilitar a manipulação de dados foi a 

separação do termo “material arqueológico” e “sedimento”. A nossa pesquisa 

entende o sedimento como artefato, portanto como material arqueológico. A 

nossa idéia foi uma separação numa escala macro visual, por isso a separação 

dos termos. Esta separação foi importante para observarmos a perda de 

sedimento e a proporção de material arqueológico “visível”. Assim, o gráfico 13 

proporcionará uma idéia básica da composição das camadas. 

 

 

 

Tabela 10. Proporção de material arqueológico – Camadas Naturais 

Camadas Pb/Kg P0/g % Sed. % FS6

7A 2,858 768,38 26,87 73,13 2751 

7G 2,65 681,94 25,73 74,27 2757 

7H 2,9 1124,84 38,79 61,21 2755 

8 3,948 408 10,33 89,67 2722 

8D 2,66 589,1 22,15 77,85 2754 

8F 3,734 340 9,11 90,89 2756 

9B 7,465 957,68 12,83 87,17 2752 

9C 1,908 371,15 19,45 80,55 2753 

10E 3,878 1164 30 70 2758 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Número da amostra. 
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       Gráfico 13.  

 

  

 

 

As amostras 7 A e 7G apresentam uma proporção semelhante, mas a 

amostra 7H apresenta alteração em relação as duas, para saber os motivos 

dessa alteração é preciso destrinchar o material arqueológico, como veremos 

nos gráficos seguintes. Em relação às amostras da camada 8 já era visível em 

campo o baixo volume de material arqueológico, esta é a camada mais escura 

(TP) e de baixíssima compactação, a amostra 8 é referente a área do 

sepultamento 136. Na camada 9 podemos observar dois resultados diferentes 

e que também poderá ser explicado mais a frente. A camada 10 segue um 

padrão das outras camadas como as da camada 7 e a 9C.  

De uma forma geral a “aparência” das camadas em campo demonstram 

uma grande quantidade de material arqueológico que não está sendo 

percebido nos dados do gráfico (não se aplica a camada 8), ou seja, por este 

gráfico há mais sedimento que material arqueológico. O próximo gráfico 

fornecerá mais pistas sobre essa questão, para isto separamos e pesamos o 

material das peneiras de 4mm, 2mm e 0,50mm. 
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Tabela 11. Porcentagem de material arqueológico por granulometria. 

 7 A 7G 7H 8 8D 8F 9B 9C 10E 

4mm 250,04g 186,43g 446,27g 236,00g 113,16g 92,00g 392,85g 54,29g 248,00g

% 32,54 27,34 39,67 57,84 19,2 26,06 41,02 14,63 21,31 

2mm 155,53g 98,91g 176,78g 52,00g 87,6g 68,00g 207,35g 61,89g 204,00g

% 20,24 14,5 15,72 12,75 14,88 20 21,65 16,67 17,53 

0,50mm 362,81g 396,6g 501,79g 120,00g 388,34g 180,00g 357,48g 254,97g 712,00g

% 47,22 58,16 44,61 29,41 65,92 52,94 37,33 68,7 61,16 
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  Gráfico 14. 

   

A porção mais triável é a da malha de 4mm, obviamente o material é 

maior, mas o que chama atenção é que os componentes do material 

arqueológico não são grandes. Em algumas camadas o material é mais 

expressivo na malha 0,50mm. A grande quantidade de restos arqueológicos 

abaixo de 2mm indica um alto grau de fragmentação. Para saber os motivos 

desta fragmentação é necessário saber a composição do material 

arqueológico. 

Nos próximos gráficos iremos desmembrar os componentes 

arqueológicos “visíveis”. 
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Tabela 12. Porcentagem de material arqueológico por camada – 4mm 

 7  A 7G 7H 8 8D 8F 9B 9C 10E 

Lítico 34,1g 61,71g 80,29g 206,93g 18,32g 67,40g 173,99g 13,77g 5,63g 

% 13,64 33,1 18 87,68 16,19 73,26 44,29 25,36 2,27 

Carvão 1,21g 5,40g 5,71g 9,10g 2,11g 11,64g 0,53g 0,21g 3,51g 

% 0,48 2,9 1,28 3,86 1,86 12,65 0,2 0,4 1,42 

concreção 98,16g 37,35g 253,06g 0 16,17g 0.34g 0,57g 0 3,28g 

 39,26 20,03 56,7 0 14,29 0,37 0,22 0 1,32 

Sedimento7 70,38g 24,20g 15,67g 7,74g 11,36g 5,50g 4,29g 0,26g 0 

% 28,15 19,14 3,51 3,07 10,04 5,98 1,64 0,5 0 

Raízes 0 0,02g 0 0,11g 0,12g 0,03g 0 0,03g 0 

% 0 0,01 0 0,05 0,11 0,03 0 0,05 0 

Peixes 7,08g 0 84,13g 0,98g 8,79g 0 25,35g 14g 109,12g 

% 2,83 0 42,34 0,41 23,84 0 9,71 25,8 44 

Peixe diag8. 2,00g 31,22g 0 0 3,17g 1,11g 131,5 6,12g 30,29g 

% 0,8 16,75 0 0 2,8 1,2 50,4 11,27 12,21 

Peixe c 2,18g 0 0 0 1,74g 0,03g 0,21g 0 1,03g 

% 0,87 0 0 0 1,54 0,031 0,001 0 0,42 

Peixe cl 3,19g 2,06g 0 0 0,25g 1,32g 0 0 0 

% 1,28 1,1 0 0 0,22 1,43 0 0 0 

Escamas 0 0 0 0 0,10g 0,10g 0,77g 0,07g 29,46g 

% 0 0 0 0 0,08 0,11 0,3 0,13 11,9 

Vértebra p 1,48g 0 0 0 0 0 9,70g 15,68g 36,10g 

% 0,59 0 0 0 0 0 3,71 28,9 14,56 

Mamífero 0 0 0 0 2,32g 0 0 1,08g 0 

% 0 0 0 0 2,05 0 0 2 0 

Ave 0,37g 0 0 0 0 0,07 0,15g 0 0 

% 0,15 0 0 0 0 0.07 0,06 0 0 

Crustáceo 0 0,03g 0 0 0,17g 0 0 0 0,20g 

% 0 0,016 0 0 0,15 0 0 0 0,4 

Conta 0 0 0 0 0,2g 0 0 0 2 frag. 

% 0 0 0 0 0,18 0 0 0 0,004 

Dente de 

seláquio 

0 0,74g 0 0 0 0 0 0 0 

% 0 0,29 0 0 0 0 0 0 0 

Molusco 0 4,89g 0 0 8,78g 0 38,59g 0,38g 20,65g 

% 0 2,62 0 0 7,76 0 14,08 0,7 8,33 

Osso H 0 7,61g 0 0  0 0 0 0 

% 0 4,08 0 0 18,23 0 0 0 0 

 

                                                 
7 Sedimento que permaneceu aglutinado mesmo depois da lavagem nas peneiras. 
8 Peixes com ossos diagnósticos/ Peixe c- ossos de peixes carbonizados/ Peixe cl – ossos de peixes 
calcinados/ vértebra p - vértebra de peixes/ Osso H – osso humano. 
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 Gráfico 15. 

 

 

 Na camada 7, metade do material arqueológico é composto por 

lítico,concreção e sedimento. A presença de um dente de tubarão pode estar 

associada a um possível sepultamento, pois também podemos observar nesta 

camada alguns fragmentos de ossos humanos9. Podemos apontar que, 

provavelmente, o lítico e a concreção são materiais característicos desta 

camada seguidos pelos ossos de peixes. Na camada 8 temos dois resultados 

semelhantes contra um. A amostra 8D foge do padrão, pois apresenta alguns 

artefatos relacionados a sepultamento como, por exemplo, a conta, o próprio 

osso humano e uma variação de componentes faunísticos. Em contrapartida 

temos a amostra 8 que é proveniente de uma área de sepultamento, mais 

precisamente uma área de preenchimento (sep 136, Fig. 8 ) com muito lítico 

acompanhando o indivíduo. Assim temos dois sepultamentos na mesma 

camada, mas com dinâmicas diferenciadas. Seria interessante realizar mais 

amostras nesta camada para observarmos melhor esta dinâmica. Sobre a 

camada 9 podemos dizer que provavelmente, a principal característica é a 

presença de lítico10 e ossos de peixes. O que estamos considerando como 

lítico é uma referencia a um conjunto de fragmentos de rocha queimadas, micro 

                                                 
9 A presença de vários sepultamentos acaba dificultando a amostragem, procuramos no perfil áreas sem 
sepultamentos, mas por questão de milímetros acabamos atingindo um sepultamento não evidenciado no 
perfil. 
10 O material lítico está sendo analisado pela aluna Fabiana Belém e pelo doutorando André Penin. 
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lascas e estilhas que quantificando não passam de 8 unidades, ou seja, a 

presença constante do lítico está relacionada ao peso. A amostra da camada 

10 é uma das mais interessantes. O sedimento desta camada é composto por 

cinzas e ossos de peixes, mas como podemos notar não há ossos 

carbonizados ou calcinados, também é impressionante a grande quantidade de 

escamas, aqui observada em 11,9% contra 0,22% na camada com o segundo 

valor mais alto de escamas (9C). 

 No próximo gráfico iremos demonstrar a proporção das categorias 

arqueológicas sem o lítico. 
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 Gráfico 16.    
  

 A representação faunística da camada 7 é mais baixa que a matéria 

inorgânica. Na área de escavação é possível observar que há a presença de 

ossos de peixes e mamíferos, mas estes ossos não compõem parte do 

sedimento como nas camadas 9 e 10 em que é praticamente impossível 

separar o que é sedimento e osso. Na camada 8 o material predominante é o 

carvão. A amostra D indica uma variedade de espécies que pode estar ligada a 

um sepultamento, predominando os ossos de peixes. A camada 9 apresenta 

um  predomínio de ossos de peixes e uma pequena proporção de moluscos e 

mamíferos. Por fim, a camada 10 também apresenta o predomínio de ossos de 

peixes. 
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 Observando o material proveniente da peneira 0,50mm, notamos que 

todas as amostram obtiveram muito material retido nesta malha. Nas camadas 

7 e 8 é possível notar um certo equilíbrio entre sedimento e a categoria 

faunística, mas nas camadas 9 e 10, o predomínio de fragmentos de ossos de 

peixes é total. A presença de micro fragmentos de ossos pode ser verificada 

nos sedimentos lavados e excluídos. Isto indica que, assim como estamos 

conseguindo reter fragmentos abaixo de 2mm, também estamos perdendo 

material faunístico abaixo de 0,50mm, pois já não é mais possível separar o 

sedimento dos micros fragmentos. Assim, um dos motivos de não 

conseguirmos demonstrar a grande presença da composição faunística do 

sedimento, é a perda da composição óssea que também deixa o osso mais 

leve. Neste caso, as análises de sedimento e micro morfologia do sítio são 

extremamente importantes. 

 

IIIb. Análise de sedimento  

 Foram coletadas amostras de 5 camadas da trincheira 10, e parte do 

material foi enviado para a Esalq. A numeração e as coletas das amostras 

foram realizadas de baixo para cima.  

          O objetivo inicial das amostras era descobrir a origem deste sedimento, 

uma vez que é possível encontrar um sedimento semelhante ao redor do sítio. 

A tarefa que de início parecia simples, tornou-se complicada, pios como já 

demonstramos anteriormente há uma grande quantidade de micro fragmentos 

orgânicos misturado ao sedimento, impedindo a separação dos componentes. 

Para saber a origem do sedimento seria importante separar a parte orgânica, 

para poder estabelecer uma comparação com sedimentos de outras áreas.   

 O que foi possível observar nos resultados da análise (em anexo) é que 

nas camadas mais amareladas/marrom, o sedimento é mais orgânico. Já nas 

áreas de sedimento escuro (TP) o solo é menos orgânico. Nas camadas 

marrons os ossos estão perdendo seus componentes, alterando cor e 

composição do solo, essa perda deixa o solo mais orgânico. Já nas camadas 

mais escuras o sedimento foi todo queimado, juntamente com os ossos 

presentes, tornando os ossos mais resistentes, portanto a perda de 

componentes orgânicos é menor. 
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    Fig. 16. Área amostrada. Foto: Flávio Calippo. 

 

 

Ao contrário do que pensávamos, o resultado do pH do sedimento foi 

alcalino. Isto pode ser explicado pela grande quantidade de ossos que 

neutraliza a acidez do solo, mas a grande questão é: o solo era ácido e se 

tornou alcalino ou o solo sempre foi alcalino? A acidez inicial do solo teria 

provocado a desestruturação dos ossos e a própria desestruturação acabou 

transformando o solo mais alcalino? Para responder estas perguntas seria 

importante realizar as mesmas análises no sedimento da paleolaguna. 

 A granulometria revelou que o sedimento é arenoso. Este resultado pode 

nos fornecer uma provável explicação do porque não conseguimos demonstrar 

a proporção real da presença de ossos de peixes. Além da perda de matéria 

dos ossos, poderíamos dizer que a areia é um material pesado, assim o 
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sedimento fica mais pesado prejudicando a comparação básica entre matéria 

orgânica e sedimento perdido. 

 As análises de sedimento ainda não estão encerradas, a mestranda 

Ximena Villagrand está ampliando as questões relacionadas à micromorfologia 

do sítio. 
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IV. DISCUSÃO. 
 

 Klökler (2001), realizou o seu trabalho de mestrado no sítio 

Jabuticabeira II, com o intuito de investigar os processos de formação desse 

sítio a partir dos restos faunísticos. Nessa pesquisa a autora partiu do 

pressuposto, de que os vestígios faunísticos eram resultantes de uma 

intencionalidade deposicional das camadas, formando montículos, e concluiu 

através da análise de sedimentos, que esse acúmulo de conchas está 

relacionado a eventos rituais funerários. 

 
“A sucessão de eventos funerários, seguida pela deposição rápida de conchas de 

berbigão foi indicada em nossas análises de maneira evidente e constante....acreditamos que o 

hábito de construir é fundamental para as sociedades sambaquieiras, é o elemento de sua 

identidade cultural indissociável do sentimento de sentir-se parte do grupo. Através do 

construir, ele edifica não só sua identidade, mas modifica a paisagem onde vive, demonstra 

aos demais grupos sua força, seu território.” 

 

Podemos dizer que alguns padrões observados nas camadas de 

conchas podem ser vistos com o mesmo olhar na terra preta do locus 3. Além 

do aspecto monticular fica evidente o aumento de vestígios faunísticos nas 

camadas com sepultamento. Nessas camadas os bivalves aparecem com uma 

porcentagem um pouco maior que nas demais camadas que poderia indicar um 

padrão funerário.    

Como observado nas etapas de campo, o sedimento presente no locus 3 

se caracteriza por apresentar uma textura fina com baixa compactação, o que 

nos leva a acreditar que este é um sedimento que sofreu poucos processos 

relacionados ao pisoteamento. Na T-10 foi observada a presença de uma 

diferenciação na coloração da terra preta.  Nestes locais percebe-se a 

existência de uma tonalidade de preto mais escura, de uma tonalidade de preto 

mais clara e uma de preto tendendo ao marrom.   

A análise das amostras coletadas nestas camadas onde se percebe a 

diferenciação da coloração da terra preta indica a existência de uma terra preta 

queimada. A fauna que esta sendo identificada nesta terra preta de coloração 

mais escura, se apresenta totalmente queimada. O contrário ocorre na camada 

marrom, onde não há a presença de restos faunísticos queimados. Nas 
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camadas marrom, os restos se apresentam em elevado estado de 

deterioração. As micro partículas advindas da decomposição dos ossos é um 

dos principais fatores na mudança de coloração da terra preta para tons de 

marrom.    

 Na T-11 a estrutura de sobreposição de camadas e lentes continua, mas 

o sedimento está misturado com muitas cinzas, na figura abaixo é possível 

observar a diferença. Estas cinzas ficam visíveis depois de muito tempo 

exposto ao ar livre. 

 
Fig. 17. Contraste entre cinzas e o sedimento escuro sem cinzas. No lado direito, há o detalhe 

do sedimento “molhado”. 

  

Na realidade todas as camadas que preenchem o montículo apresentam 

cinzas em sua composição. A diferença entre essas camadas e a camada 10, 

está na rápida percepção da existência de cinzas, enquanto nas outras é 

preciso esperar que o sedimento fique seco. 
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 Na T-11, o fato de observarmos mais camadas, mais peixes e a 

presença de camadas compostas por cinzas (em algumas camadas se verifica 

a presença de cinzas, mas com ossos de peixe não queimados), indica a 

existência de uma dinâmica mais intensa e um uso controlado do espaço. 

Como podemos ver nas fotos e nos perfis, as camadas se sobrepõem de forma 

bastante controlada, sendo o próprio intercalamento de cores um indicativo do 

manejo controlado do mound.  Já na T-10, embora se possa observar o mesmo 

uso controlado e o manejo das camadas, estas se apresentam mais espessas 

e menos complexas.   

 Se por um lado temos as cinzas caracterizando a T-11, por outro temos 

as camadas totalmente queimadas da T-10. Após lavarmos o material 

proveniente das amostras 15x15x15 das camadas naturais, ficou evidente que 

os componentes faunísticos e vegetais, estão completamente carbonizados na 

camada de terra preta, já os componentes faunísticos da camada marrom, 

conservam a sua cor natural (com uma leve alteração na cor), indicando que 

não houve queima. Assim, a camada de terra preta está toda queimada, ao 

contrário da camada de terra marrom. Abaixo vemos as figuras referentes às 
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coletas padronizadas e separadas conforme a lavagem nas peneiras 

granulométricas, nas malhas de 4mm, 2mm e 050mm. A figura 17 demonstra 

as diferenças de cor e preservação. Na camada de terra preta queimada o 

material concentra-se nas duas primeiras malhas da peneira, já na camada 

marrom/sem queima o material está presente em todas as malhas, mas com 

uma concentração muito grande na malha mais fina, ou seja, o material 

faunístico está se decompondo.  

 

 

 

 Fig.18. Camada queimada (parte superior) e Camada marrom/sem queima (parte inferior). 
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         Fig 19. Detalhe da camada marrom/sem queima – malha 0,50mm. 

 

                  Fig 20.  Detalhe da camada marrom/sem queima – malha 2mm. 
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                  Fig.21.  Detalhe da camada queimada – malha 2mm. 

 

 Apesar dessa diferença, em ambas as trincheiras os processos de 

formação estão possivelmente vinculados a aspectos rituais que em geral 

seguem as seguintes etapas: após a acomodação do morto em sua cova 

acompanhado do mobiliário funerário (conchas e machados), havia a 

disposição de camadas compostas por sedimentos formados majoritariamente 

por ossos de peixe e algumas partes ósseas de outras espécies animais. Ao 

longo do tempo, camadas de sedimento queimadas eram em seguida 

sobrepostas e intercaladas às camadas de sedimento não queimado. 

Encerrando o culto ao morto, fogueiras eram acessas. 

 Acreditamos que ambos os locais não representam áreas de habitação e 

sim áreas de ritual funerário. Em primeiro lugar a existência de inúmeros 

montículos sem a camada de preenchimento de terra preta inviabilizaria a 

utilização destes locais como áreas específicas de atividade. Vestígios tidos 

normalmente como indicativo de áreas de habitação como fogueiras, estilhas e 

ossos fragmentados, estão neste caso intimamente associados aos 

sepultamentos. A baixa compactação do sedimento indica que tais áreas não 

foram alvo de atividades cotidianas. Ao mesmo tempo os vestígios identificados 

no sítio se encaixam em pelo menos 4 das oito categorias definidas por Kamsa 
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e Campbell (2002), para diferenciar áreas rituais de áreas de atividade 

cotidianas.  

 

5) abundância de um táxon específico – neste caso adaptamos o conceito por 

ser muito difícil determinar quais partes dos ossos de peixe predominam dada 

a sua fragilidade e a conseqüente dificuldade de se manter a conexão entre as 

partes ósseas.   

6) presença de espécies raras – embora o sítio esteja próximo ao mar, as 

atividades cotidianas estão em geral associadas ás espécies encontradas na 

lagoa. Assim, ossos de mamíferos, tubarões, cações e raias podem ser 

considerados raros. 

7) associação dos restos faunísticos com restos humanos - presença de 

camadas compostas por ossos de peixe formando mounds que recobrem os 

ossos humanos. 

8) associação dos restos faunísticos com o mobiliário funerário – artefatos 

confeccionados com conchas e ossos são encontrados com mais freqüência 

nas áreas de enterramento. 

 

Também observamos que os artefatos do lócus 3 são mais rebuscados, 

na etapa de 1997, foram encontrados artefatos bem singulares em relação ao 

resto do sítio, há uma placa polida (provavelmente de tartaruga), uma argola 

em osso de mamífero e nas duas últimas etapas foram encontrados virotes, 

mais uma argola em osso de mamífero e várias pontas. Estamos encontrando 

também, sinais de corte nos raios de nadadeira dos peixes. Estes cortes são 

pequenas retiradas da porção proximal do osso. 

 Uma vez delineados os possíveis marcadores do lócus 3 como área 

funerária e ritual e não como área de habitação, devemos observar quais as 

implicações econômicas do uso de grandes quantidades de peixe como 

material de construção dos mounds.  

Considerando que a atividade principal do grupo era a pesca (Klokler 

2001), a presença de grandes quantidades de peixe imobilizadas como 

oferendas na forma de material de construção, poderia resultar em um stress 

econômico. Se pensarmos que em uma trincheira obtivemos 25kg de ossos de 
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peixe, isto equivaleria a 500kg de parte comestível1. Neste sentido é preciso 

levar em conta que oferendas ou rituais nas dimensões dos encontrados no 

sítio Jabuticabeira II, representam mais trabalho e menos comida para o grupo. 

È a idéia de imobilização de bens. Devemos levar em conta também que, 

alguns animais poderiam ser consumidos e seus restos poderiam ser 

oferecidos ao morto, sendo que neste caso poderia haver uma área especifica 

para a estocagem dos ossos associadas às áreas de habitação.  

No que se refere especificamente aos rituais funerários e aos processos 

de formação e utilização do sítio, os dados levantados até o momento parecem 

sugerir três momentos distintos. No primeiro momento teríamos os montículos 

construídos com conchas. Em outro momento os montículos construídos com 

ossos de peixe. Por fim, não teríamos os montículos, mas sim o 

aproveitamento das depressões entre os montículos, que seriam preenchidas 

com terra preta tornando assim o terreno mais plano. 

Sabemos que os pontos levantados nesta discussão necessitam de um 

aprofundamento, por isso realizamos duas datações e enviamos ossos 

humanos provenientes dos “momentos” descritos acima para a análise de 

isótopos estáveis, na tentativa de observar se há diferença na dieta, uma vez 

que a presença de ossos de mamífero começam a ficar mais constante na área 

de escavação (topo).  

A datação para a área de contato, ou seja, para o momento em que o 

montículo passou a ser construído pelo sedimento escuro e ossos de peixes 

foi: 1930 +/- 50 BP (não calibrado – Beta 228507) e para a área de 

preenchimento (fig.6) foi de 1550+/- 60BP (não calibrado – Beta 228506). 

Infelizmente o resultado da análise de isótopos ainda não está pronto.  

 

Amostra Material Datação Convencional Calibrada 

Beta- 228506 Carvão – T11 1540+/-50BP Cal BP 1540 -1330 

Beta - 228507 Carvão – T11 1910+/-60BP Cal BP 1990 - 1710 

 

 

                                                 
1 Peixes: 20g de carne a cada 1g de osso (Meehan, 1982 apud Figuti 1993) 
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Se pensarmos que um dos estudos mais importantes da zooarqueologia 

é referente ao impacto da captação de recursos pelo homem e as marcas 

dessa ação no meio ambiente, devemos levar em conta não só as variáveis 

ambientais, mas também o modo de exploração dos recursos, a fim de tentar 

esclarecer os processos construtivos associados às camadas de sedimento 

escuro. A abordagem inicial deve compreender a observação da sazonalidade 

das espécies encontradas no sítio. A abundância de certas espécies em 

determinadas épocas do ano pode gerar um material arqueológico associado 

erroneamente a mudanças organizacionais quando na verdade estaria mais 

ligada à oferta de determinadas espécies ou a estratégias específicas de 

coleta. Outro ponto a ser considerado (como veremos adiante) está no fato de 

que a produção marinha sofre menos com ação da pesca contínua do que com 

a variação do nível do mar. Neste caso a variação contribuiria tanto para o 

aumento da oferta de determinadas espécies com para a eliminação de 

determinadas espécies. 

Assim como esses fatores devem ser observados é preciso criar e testar 

modelos que possam compreender a intensificação ou o declínio dos recursos 

faunísticos. O conceito de intensificação pode ser entendido em alguns casos 

como resultante do aumento da produtividade desenvolvida por eficientes 

mecanismos como tecnologia especializada e organização social. Entretanto 

para Brougton (1999), a intensificação quando ocorre de forma eficiente pode 

causar o próprio declínio da produtividade (resource depression), ou seja, 

intensifica-se a exploração de determinadas espécies porque a sua produção 

gera uma relação custo/benefício alta. Essa exploração cria uma técnica 

especializada que pode causar uma superexploração, do recurso minimizando 

a oferta e obrigando o grupo a escolher uma presa cuja relação custo/benefício 

é mais baixa, obrigando-os a gastar mais energia no processo de captura, para 

este modelo (Prey Choice) este processo se enquadra no declining foraging 

efficiency. Segundo a Prey Choice Model2, o predador quando extingue um 

recurso é obrigado a mudar para um recurso de menor qualidade na relação 

custo/benefício, o que pode causar uma diminuição na mobilidade do grupo, 

aumentando conseqüentemente a exploração do meio ambiente. Quando este 

                                                 
2 Brougton,99; Cannon 2000; Kopperl 2003. 
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ciclo se torna mais intenso e contínuo têm-se início a uma super exploração 

dos recursos impedindo que as espécies completem o seu ciclo reprodutivo 

que por pressão do meio se inicia cada vez mais cedo. Uma vez iniciada essa 

pressão, os indivíduos faunísticos passam a apresentar uma diminuição no 

tamanho do corpo e proporcionalmente uma diminuição na oferta calórica, 

resultando na resource depression, que é definida por Butler & Campbel (2004) 

como “the decline ina absolute abundance in prey population”. Assim, segundo 

este modelo o tamanho e idade do animal encontrado com vestígio faunístico 

no sítio arqueológico pode indicar se houve ou não um processo de 

superexploração de recursos faunísticos pelo homem. 

A diminuição do tamanho do animal e a presença de indivíduos jovens 

também podem ser aplicadas no caso dos moluscos. Claassen (98), ao 

discorrer sobre super explorção dos bancos de moluscos pelo homem, 

exemplifica através de 7 regiões atuais em diferentes continentes, em que 

foram realizadas pesquisas sobre as mudanças ocorridas nos animais através 

da predação humana, demonstrou que há um declínio no tamanho ou na 

quantidade de moluscos após anos de coleta. 3 Entretanto, a proporção de 

animais menores pode significar simplesmente o aumento de animais menores 

e vice-versa. Nem sempre o fato do animal ser pequeno deve ser levado em 

conta ao se considerar escolhas por benefícios calóricos. Às vezes uma boa 

armadilha pode captar (ainda segundo a autora), vários kilos de uma só vez. 

Butler & Campbell (2004), ao analisar 10.000 anos de material faunístico de 63 

sítios do Pacífico chegou à conclusão de que apesar dos anos de caça, pesca 

e coleta dos mesmos animais, não houve evidência de que houve declínio de 

recursos na região. Uma das grandes teorias para a contínua ocupação do 

local era explicada através da grande oferta de salmão, proporcionando uma 

especialização na técnica de captura desses animais, gerando uma 

intensificação da pesca do salmão. No entanto as autoras mostraram que não 

houve diminuição no tamanho nem idade dos animais encontrados nos sítios, 

ou nenhum outro sinal de intensificação na pesca do salmão, ou seja, se o 

grupo se tornou mais estável não foi somente pela especialização na captura 

desse animal. Não houve mudanças na composição faunística contrariando as 

                                                 
3 Embora não tenha sido encontrada nenhuma evidência de diminuição de tamanho nas espécies 
encontradas nos sítios arqueológicos. 
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explicações de estabilidade do grupo pela captura da oferta de salmão. Baéz & 

Jackson (2005), apresentaram4 o estudo sobre o gastrópode Concholepas 

concholepas (conhecido como “Loco”) evidenciado como principal fonte de 

alimento nos sítios encontrados no norte semiárido chileno nos últimos 11.000 

anos. O estudo indica mudanças na freqüência, densidade e tamanho da 

espécie, que podem ser atribuídos a fatores antrópicos, no entanto observou-

se maior ligação como eventos climáticos (El Niño). 

De fato Claassen (98) concorda que as mudanças no contexto faunístico 

podem ocorrer através de inúmeros fatores como doenças que atingem os 

moluscos, predadores naturais e a variação do nível do mar que pode causar 

mudanças na salinidade em lagoas. Ainda devem ser considerados os 

processos tafonômicos que nos bancos de moluscos que podem dar indicativos 

sobre a formação de um depósito conchífero cultural ou mesmo sobre a baixa 

de preservação do mesmo.  

Claassen apontou que um dos motivos para eliminar um banco de 

moluscos é a diminuição da salinidade, devido a variação do nível marinho. 

Observando o nível marinho da região do sambaqui Jabuticabeira II, Kneip 

(2004), construiu uma simulação (de 5000 anos atrás) do nível médio do mar 

(NMM) através do Modelo de elevação Digital. Aqui levaremos em conta as 

considerações pertinentes ao período simulado de 3200 anos a 1500 anos cal 

AP, já que a datação da Terra Preta é de 1800 anos. Neste trabalho o autor 

demonstra que há 1500 anos a lagoa estava mais fechada, o que pode ter 

alterado a salinidade da lagoa, tornando–a mais doce.  Estaria a mudança 

concha/terra preta ligada a mudanças do nmm? A variação do nmm foi brusca 

a ponto de não observarmos uma transição lenta das camadas limites?  

Como citamos anteriormente devemos testar modelos e métodos de 

análise para chegarmos às respostas. Como bem observa Claassen, não 

podemos deixar de observar as mudanças que ocorreram por motivos culturais, 

para isso elaboramos uma nova amostragem que nos permitiu observar se há 

mudanças no tamanho dos animais e idade dos mesmos. 

Essa nova amostragem corresponde a coleta de conchas no lócus 1 

(perfis 7 e 8). Este tipo de coleta é necessária para investigarmos os indicativos 

                                                 
4 Congresso Early Human Impacto n Megamollusks. Unveiling the Past, Understanding the Present, 
Predicting the future. September 26-28. Venezuela. 
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de mudanças no padrão construtivos do sítio.  As conchas foram coletadas em 

várias áreas do mesmo perfil, privilegiando as camadas mais próximas da 

base, as camadas do meio do perfil e principalmente no limite com a terra 

preta. 

 Em laboratório triamos 50 conchas por amostra, todas do mesmo lado, 

para medirmos o seu tamanho.  
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Tabela 13. Medição de Conchas 

 Largura 
Média  

Altura 
Média

largura 
Max. 

altura 
max 

largura 
min. 

altura 
min 

FS# 2285 21,52 14,6 30,08 19,32 7,71 10,05 

FS# 2286 24,03 15,66 29,45 19,45 16,83 10,66 

FS# 2287 24,92 16,41 29,9 19,73 8,19 4,94 

FS# 2288 21,75 14,05 30,85 19,72 14,16 8,52 

FS# 2289 21,57 14,2 31,07 20,67 8,28 5,22 

FS# 2290 26,6 17,21 33,69 21,21 22,13 14,13 

FS# 2291 24,05 15,61 35,81 21,78 13,85 9,38 

FS# 2292 21,81 14,07 32,35 19,38 12,27 7,63 

FS# 2293 21,67 14,02 31,78 21,05 14,47 9,16 

L1 - T18 
3,75/3,85 

23,19 14,94 32,68 21,63 15,45 9,84 

L1 – T18 
3,45/3,55 

23,92 15,34 30,11 19,21 11,30 6,89 

L1 – T18 
3,65/3,75 

19,35 12,35 33,09 20,85 10,78 7,06 

L1 – T18 
3,55/3,65 

16,93 10,96 28,44 17,82 7,06 4,82 

L1 – T18 
3,85/3,95 

21,54 13,77 29,97 18,44 8,57 5,67 

L1 – T18 
3,95/4,05 

22,52 14,91 31,44 19,78 13,54 8,77 

FS# 2761 24,01 15,28 30,62 18,91 17,17 10,69 

FS# 2762 23,24 14,81 30,28 18,77 14,63 9,81 

FS# 2763 20,36 13,12 29,36 19,67 11,73 6,96 

FS#2764 21,52 13,50 30,56 19,47 14,02 8,75 

FS# 2765 22,11 14,15 30,27 19,17 15,45 9,74 

FS# 2766 28,93 18,34 37,23 23,81 23,79 15,28 

FS# 2767 22,51 14,44 29,49 18,91 14,94 9,21 

FS# 2768 28,76 18,43 33,14 21,40 24,58 15,88 

FS# 2769 26,64 16,91 31,06 20,66 20,43 13,35 

FS# 2770 23,38 14,84 32,77 19,65 16,01 9,63 

FS# 2771 21,46 13,81 29,94 20,39 16,64 10,14 

FS# 2772 21,74 13,63 29,54 19,16 14,31 8,84 
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 A partir destes dados não há nada que indique uma super exploração de 

espécies, por isso enviamos estas conchas para o Laboratório Geochron da 

geologia/USP, para análises de isótopos estáveis. Os dados (em anexo) estão 

sendo trabalhados juntamente com a equipe do LaPAS/IO-USP sob a 

coordenação do Prof. Felipe Toledo e pretendemos desenvolver o assunto em 

um artigo. A idéia de trabalhar com os isótopos das conchas é uma tentativa de 

buscar dados climáticos que forneçam indicações sobre mudanças climáticas 

que justifiquem a mudança do material construtivo do sítio, pois sabemos que a 

espécie predominante entre os moluscos, Anomalocardia brasiliana é 

extremamente sensível a mudanças sutis como excesso de chuvas. Essas 

mudanças podem provocar o extermínio de bancos de moluscos, mas seria 

muito estranho que ao longo do processo de construção (com conchas) do sítio 

nunca tenha ocorrido chuvas que pudessem exterminar bancos de moluscos, 

se tal evento ocorreu, devemos lembrar que os grupos de pescadores, ou 

mesmo caçadores, não são estáticos e não se limitam unicamente em escolhas 

determinadas por distância. 

 Entre um emaranhado de pistas a seguir, uma das mais importantes é 

saber a origem deste sedimento. A princípio havíamos nos concentrado na 

análise química e física do sedimento, mas conforme tentamos demonstrar na 

apresentação de dados o sedimento já está muito alterado devido a grande 

concentração de ossos, é muito difícil separar a composição original da 

arqueológica, por isso enviamos o sedimento ao LaPAS com o intuito de 

observarmos se há a presença de diatomáceas que combinem com a 

diatomácea do sedimento da paleolaguna muito observado na região e muito 

parecido com  o sedimento do sítio. O dados ainda estão em processo de 

análise e pretendemos apresentá-los em uma publicação. 

 Embora a composição original do sedimento, chamado Terra Preta no 

sítio Jabuticabeira II, ainda não esteja totalmente decifrado, Giannini (2005) 

observou que o sedimento apresenta semelhanças na textura e composição 

com o sedimento paleolagunar, muito encontrado na região. 
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Fig. 22. Sedimento paleolagunar. 

 Foto: Marisa Coutinho. 
 

 A partir desta observação, iremos sugerir, provavelmente, a Terra Preta 

do sítio seja o sedimento paleolagunar. Este sedimento poderia ser coletado 

nas proximidades e a ele acrescentavam-se os ossos de peixes, cinzas e 

artefatos arqueológicos em geral. Este sedimento que já era escuro devido a 

matéria orgânica da paleolaguna, foi ao longo dos processos tafonômicos do 

sítio, sofrendo alterações e sua coloração foi sendo determinada conforme o 

acompanhamento depositado com o sedimento. Em algumas áreas, como na 

T-10, o sedimento está mais escuro devido às queimas das camadas, mas em 

algumas áreas como na área de preenchimento da T-11, o sedimento está 

mais escuro, pois o acompanhamento depositado era carvão, mas não significa 

necessariamente que o sedimento estava queimado também. 

 Embora ainda faltem dados para determinarmos as causas das 

mudanças no padrão construtivo do sítio, podemos tentar relacionar esta 

mudança com a disponibilidade do sedimento conforme sugere Giannini (op. 

Cit): “a escolha das matérias-primas vincula-se ao contexto sedimentar da 

região”. Mas, segundo um exemplo do próprio autor, a questão ainda oferece 
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mais desdobramentos, pois como foi observado no sambaqui Encantada III, há 

uma camada de sedimento escuro muito similar ao sedimento paleolagunar, 

que foi datada em 4970 -4830 anos AP (cal: Beta 189713), sendo que o 

sedimento paleolagunar apresentou uma data de 1625 – 515 anos (cal; Beta 

188385/4), indicando a possibilidade de “mineração” do sedimento. Neste caso 

o sedimento teria sido coletado antes mesmo do recuo da lagoa. 

 Embora ainda nos falte dados para discutir tal hipótese, se partirmos do 

pressuposto de que há uma intencionalidade na escolha e no uso do sedimento 

escuro do sítio Jabuticabeira II, podemos pensar que este sedimento, a 

exemplo do que sugeriu Giannini para o sambaqui Encantada III, também 

poderia ter sido coletado, seja por mineração ou por outro meio, antes do recuo 

da lagoa. 

 Como temos demonstrado neste trabalho, a presença das espécies 

animais e o uso do sedimento paleolagunar como material construtivo, nos leva 

a afirmar que a lagoa tinha um papel fundamental na vida do que Kneip (2004) 

chamou de os “Povos da Lagoa”.   

 

Fig. 23. Foto área, distância do sítio para a lagoa.  
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 O tema que envolve a discussão sobre os motivos que levaram a brusca 

mudança do material construtivo requer a finalização das análises que ainda 

estão em andamento, portanto qualquer finalização do tema seria neste 

momento, precipitada. Mesmo assim podemos sugerir, a partir dos dados 

obtidos sobre super exploração de espécies ou sobre a fragilidade dos bancos 

de moluscos que os fatores ambientais não foram determinantes na mudança 

do material construtivo. A mudança parece estar mais relacionada a uma 

escolha cultural do que ambiental. Esperamos que os dados ainda em 

desenvolvimento possam contribuir para a conclusão da discussão. 
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CONCLUSÃO. 
  

 

Sobre o material coletado a partir do protocolo antracológico e 

zooarqueológico, podemos dizer que a presença do material arqueológico 

visível é baixa em relação ao sedimento. Entretanto, estamos concluindo que 

no caso da Terra Preta, o sistema de pesagem não é o mais adequado, pois os 

ossos são mais leves que o lítico e o sedimento, gerando uma desvantagem no 

balanço da proporção. Ainda sobre esse assunto, o gráfico (4) sobre densidade 

óssea por camadas, parece confirmar que o peso não é um bom indicador, pois 

as propriedades físicas parecem estar afetadas por processos tafonômicos que 

alteram a densidade (peso) do osso. Sabemos que existem camadas 

queimadas e talvez essa queima seja o fator diferencial no processo 

tafonômico. Já sabemos pela análise de sedimento que as camadas totalmente 

queimadas apresentam menos perda de matéria óssea, ao contrário das 

camadas sem queima. 

Talvez essa correlação explique porque temos uma grande quantidade 

de ossos, mas pouca representatividade pelo peso, um exemplo são os ossos 

diagnósticos que mesmo apresentando um percentual baixo, contabilizou um 

total de 10.123 peças, com o predomínio de 90% de ossos de peixes. Este 

resultado indica que a quantificação deve ser feita de forma complementar para 

as análises zooarqueológicas da Terra Preta.  

O resultado da quantificação de espécies demonstrou que entre os 

peixes predomina a pesca do bagre e em segundo lugar da corvina, portanto a 

atividade da pesca continua sendo a principal durante a construção da Terra 

Preta.  

 Também foi possível observar que alguns padrões encontrados na área 

conchífera se repetem na T-10 e na T-11. No caso da T-10 foram encontrados 

2 sepultamentos, um na camada 20~30 e outro na camada 120~130. Nas duas 

camadas há um aumento de material faunístico assim como têm sido 

evidenciado por Klökler (comunicação pessoal) na quantificação dos restos 

faunísticos das covas do locus 2. Outro fator importante é a presença de 

camadas totalmente queimadas em contraste a camadas não queimadas, 

 95



Conclusão. 
_____________________________________________________________________________________ 

indicando possíveis momentos rituais. No entanto, não podemos deixar de 

observar a alta presença de lítico (que requer uma quantificação mais apurada) 

não só relacionados aos sepultamentos (machados, polidos ou pequenas 

estruturas circulares), mas também uma grande quantidade de estilhas 

espalhadas pelas camadas. Temos a impressão de que esse material, 

juntamente com fragmentos de rochas/pedras e concreções está fazendo 

volume, perpetuando a idéia de construção, de visibilidade. Estas estilhas 

podem estar relacionadas ao preparo das camadas, cortes em ossos de 

animais ou podem ser originárias da área de habitação, ou seja, o sedimento 

ou os restos faunísticos eram transportados da áreas de habitação ao local 

conhecido hoje como lócus 3.   

 Embora as duas trincheiras apresentem semelhanças na idéia da 

construção com fins ritualísticos, existem diferenças marcantes na composição 

das camadas, como volume maior de fauna na T-11 e a presença de cinzas em 

todas as camadas.  

 Com a maior parte do material proveniente das escavações já analisada, 

podemos sugerir que o lócus 3 não representa uma área de habitação. A idéia 

de construção permanece imbricada à edificação de “montículos” com caráter 

ritualístico. O que temos no lócus 3 é uma mudança no material construtivo, ou 

seja, ao invés de conchas, passou-se a utilizar ossos de peixe. As camadas 

intactas, ainda delineadas por finas lentes nos indicam a ausência de 

pisoteamento. As camadas de cinzas com muitas escamas e ossos de peixes 

sem queima sinalizam possíveis oferendas de peixes inteiros. 

Entender os motivos desta mudança, perpassa em um primeiro 

momento às questões que não estão envolvidas no modelo Prey Choice, ou 

seja, conforme a medição das conchas parece indicar, a mudança não ocorreu 

devido à super exploração dos bancos de moluscos. A nosso ver esta mudança 

se deve muito mais a aspectos culturais do que meio ambientais.  

Embora as análises desta pesquisa ainda não tenham sido concluídas, 

entendemos que compreender os motivos que causou a mudança no padrão 

do material construtivo requer a compreensão dos sambaquis do entorno ou 

contemporâneos à sua época.  

 

 

 96



Bibliografia. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
Afonso, M. C. & De Blasis, P. 1994. “Aspectos de formação de um grande 
sambaqui: alguns indicadores em Espinheiros II, Joinville.” In: Revista do 
Museu de Arqueologia e Etnologia – USP. Nº 4, 21-30.  
 
Amenomori, S. N. 2005. Paisagem das Ilhas, As Ilhas da Paisagem:A 
Ocupação dos Grupos Pescadores-Coletores Pré-Históricos no Litoral Norte do 
Estado de SãoPaulo. Tese de Doutorado. Museu de Arqueologia e 
Etnologia/Usp. São Paulo. 
 
Báez, P;  Jackson, D. 2005 “Sequence and Changes in the El Loco, 
Concholepas concholepas (Bruguière, 1789), Exploitation During the Holocene 
from the Norte Semiárido of Chile”In: Early Human Impact on Megamollusks 
2005 Workshop (EHIM 2005). 
   
Barbosa, M. 1999. “Reconstituição Espacial de um Assentamento de 
Pescadores-Coletores-Caçadores Pré-Históricos no Rio de Janeiro.” In: Pré-
História da Terra Brasilis.  Ed. UFRJ, 205-221. 
 
Barbosa, M., Gaspar, M. & Barbosa, D. 1994. “A organização espacial das 
estruturas habitacionais e distribuição dos artefatos no sítio Ilha de Boa Vista I, 
Cabo Frio – RJ.” In: Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia – USP. Nº 4, 
31-38.    
 
Béarez, P. 1998. “ Focus: First Archaeological Indication of Fishing by Poison in 
a Sea Enviroiment by the Engoroy Population at Salango (Manabí, Ecuador)”. 
In: Journal of Archaeological Science, vol 25, 943-948. 
 
Beck, A . 1968. “A Variação do Conteúdo Cultural dos Sambaquis, Projeto de 
Pesquisa”. In: Simpósio de Arqueologia da Área do Prata, 2: São Leopoldo. 
Anais, (18), 77-87.   
 
Beck, A .; Araújo, E.M.; Duarte, G.M.; Fossari, T.D.; Belani, E.M., 1970. “A 
Industria Óssea dos Sambaquis do Litoral Norte, Fase Enseada. In: Anais do 
Museu Antropológico, Florianópolis, 3 (3), 35-48. 
 
Begler, E. & Keatinge, R. 1979. “ Theorical Goals and Methodological 
Realities: Problems in the Reconstruction of Prehistoric Subsistence 
Economies” . In: World Archaeology, vol. 2 n º 2, 209-225. 
 
Belém, F. 2007. “Análise da Indústria Lítica do Sambaqui Jabuticabeira II e 
sua contextualização intra-sítio” Relatório FAPESP. Processo nº 06/54052-8 
Iniciação Científica. Museu de Arqueologia  e Etnologia  da USP –São Paulo. 
 
 
Bigarella, J. 1959. “O Sambaqui da Ilha dos Ratos”. In: Anhembi. vol. 3, nº 99, 
488-490. 
 

 97



Bibliografia. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Binford, L 1962 ”Archeology as Anthropology” In: American Antiquity, vol.28, 
217-225.  
 
__________1976. “ Forty– seven Trips: A Case Study in the Character of 
Archaeological Formation Process .’’ In : Journal of Anthropological Research. 
Vol. 35, 243-268. 
 
__________1978. Nunamiut Ethnoarchaeology. Academic Press. New York. 
 
__________ 1979. “ Organization and Formation Processes: Looking at 
Curated Technologies.’’In : Journal of Anthropological Research. Vol. 35, 255-
273. 
 
__________ 1980. “Willow  Smoke and Dog’s Tails: Hunter-Gatherer 
Settlement Systems and Archaeological Site Formation.’ ’In : Journal of 
Anthropological Research. Vol. 35, 337-356. 
 
__________ 1988. Em Busca del Pasado. Crítica. Barcelona. 
 
Binford, L. & Binford, S. 1972 New Perspectives in Archaeology. New York, 
Aldine. 
 
Biocca, E., Hege, A., & Schreiber, G. 1947. “Contribuições ao Estudo de 
Alguns Sambaquis da Ilha de Santo Amaro (Estado de São Paulo).” In: Revista 
do Museu Paulista – SP. vol. 1, 153-172. 
 
Bonetti, C. 1997. Análise do Padrão de Assentamento dos Grupos Coletores-
Pescadores do Baixo Vale do Ribeira de Iguape: Levantamento dos Sítios 
Arqueológicos. Dissertação de Mestrado – FFLCH/USP. 
 
Brewer, B. 1992. “ Zooarchaeology, Method, Theory and Goals”. In: 
Archaeological Method and Theory, Tucson: University of Arizona Press. vol 4, 
195-244. 
 
Brooks, A. & Yellen, J. 1987. “The Preservation of Activity Areas in the 
Archaeological Record: Ethnoarchaeological and Arcaheological Work in 
Northwest Ngamiland, Botswana” In: Susan Kent (ed.) Method and Theory for 
Activity Area Research. An Ethnoarchaeological Approch. Columbia Univ. 
Press. New York. 
  
Broughton, J. M. 1999 “Resource Depression and Intensification During the 
Late Holocene, San Francisco Bay: Evidence from the Emeryville Shellmound 
Vertebrate Fauna”. In: Anthropological Records (32). University of California, 
Berkeley.  
 
Butler, V. 1990 “ Distinguishing Natural from Cultural Salmonide Deposites in 
Pacific Northwest, North America” . In: Journal of Archaeological Science, vol 
20, 1-24.  
 

 98



Bibliografia. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Butler, V & Campbell, S. 2004 “Resource Intensification and Resource 
Depression in the Pacific Northwest of North America: A Zooarchaeological 
Review”. In: Journal of World Prehistory, vol.18, n4. 
 
Butler, V. &  Schroeder, A. 1998 “ Do Digestive Processes Leave Diagnostic 
Traces on Fish Bones ?” In:Journal of Archaeological Science, vol 25, 957-971. 
 
Carvalho Filho, Alfredo.1994. Peixes, costa brasileira. Editora Marca d’água. 
 
Cashdan, E. 1983. “Territoriality among Human Foragers: Ecological Models 
and na Application to Four Bushman Groups.” In: Current Anthropology. Vol. 
24, Nº1. 
 
Casteel, R. 1970. “Core and Column Sampling.” In: American Antiquity. Vol. 35, 
Nº 4. 
_________ 1975. Fish Remains in Archaeology at Paleo -Eviromental Studies. 
Academic Press, London. 
 
__________1978. “ Faunal Assemblages and the Wiegemethode or Weight 
Method.” In: Journal of Field Archaeology. Vol. 5 
 
Casteel, R. &  Grayson, D. 1977. “ Terminological problems in quantitative 
faunal analysis.” In: World Archaeology. Vol. 9, Nº 2.  
 
Ceci, L. 1984. “ Shell Midden Deposits as Coastal Resources”. In: World 
Archaeological, vol 16, n º 1, 63-73.  
 
Chaix, L. & Meniél, P. 1996. Élémentes D´Archaéozologie. Paris. Ed. Errance. 
 
Claassen, C. 1991.“ Normative Thinking and Shell-Bearing Sites”. In:  
Archaeological Method and Theory, Tucson: University of Arizona Press. vol 3, 
249-298 
_____________1998. Shells. Cambridge Manuals in Archaeology, Cambridge, 
Cambridege University Press.  
 
Clason, A. 1986. ‘’ Fish and Archaelogy’’. In : Brinkhuizen, D. and Clason, A. 
(ed.) Fish and Archaeology. Studies in Oseometry, Taphonomy, Seasonality, 
and Fishing Methods. B. A. R. , London. 
 
Coelho, S.; Costa, M.; Kern, D. , 1995 “ Aspectos Texturais, Mineralógicos e 
Químicos de Fragmentos de Cerâmica Arqueológica do Sítio Manduquinha 
(Caxiuanã, Portel – PA), In: V Congresso Brasileiro de Geoquímica e III 
Congresso de Geoquímica dos Paises de Língua Portuguesa, Niteroi, Rio de 
Janeiro. 
 
Colley, S. 1986. ‘’Site Formation and Archaeological Fish Remains. Na 
Ethnohistorical Exemple from Northern Isles, Scotland’’. In : Brinkhuizen, D. and 
Clason, A. (ed.) Fish and Archaeology. Studies in Oseometry, Taphonomy, 
Seasonality, and Fishing Methods. B. A. R. , London. 
 

 99



Bibliografia. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Cooke, R. 2002. “Observations on the religious content of the animals imagery 
of the ‘Gran Coclé’ semiotic tradition of pré-Columbian Panama” In: Behaviour 
Behind  the Bones. The Zooarchaeology of ritual, religion, status and identity. 
Ed. O’ Day & Van Neer & Ervynck. Oxbow Books. Oxford. P.114-127 
 
Daly, P.  1969. “ Aproaches to Faunal Analysis in Archaeology.” In: American 
Antiquity. vol. 34, Nº 2, 147-153.  
  
Davies, S. 1987. The Archaeology od Animals. , New Havean, Yale University 
Perss. 
 
D´Blasis, P. et al 2004.Processos Formativos nos Sambaquis do Camacho: 
Padrões Funerários e Atividades Cotidianas. As Campanhas 2003/2004 e 
Atividades Associadas. Relatório Final. Museu de Arqueologia e Etnologia da 
USP. 
 
De Masi, M.A. 2001. “Pescadores-coletores da Costa sul do Brasil”. In: 
Pesquisas. Antropologia , n.o 57. Instituto Anchietano de Pesquisas – 
UNISINOS, São Leopoldo. Rio Grande do Sul. 
 
Dias. A . 2000. “A Questão da Variabilidade na Obra de Lewis R.  Binford e sua  
Contribuição para a Construção de uma Teoria Arqueológica.” In: Rev. do 
CEPA. Santa Cruz do Sul. 24 (31): 7- 42. 
 
Duarte, G.M. 1971. “Distribuição e Localização de Sítios arqueológicos Tipo 
Sambaqui, na Ilha de Santa Catarina.”In: Anais do Museu de Antropologia de 
Florianópolis. 4: 31-59. 
 
Duarte, P. 1968. “O Sambaqui visto através de alguns sambaquis.” In: Pré-
História Brasileira. São Paulo, Instituto de Pré-História da Universidade de São 
Paulo. 
 
Éden, M.; Bray, w.; Herrera, L.; McEwan, C. , 1984 “ Terra Preta Soils and 
Their Archaeological Context in the Caquetá Basin of Southeast Colombia.” In: 
Americam Antiquity, vol 49, 1, pp. 125-140. 
 
Falesi, I. 1974 “ Soils of the Brazilian Amazon.”In: C. Wagley, ed., Man in the 
Amazon. Gainesville, University of Florida Press, pp. 201-229. 
 
Fearnside, P.; Barbosa, R. 1998 “Soil Carbon Changes from Conversion of 
Forest to Pasture in Brazilian Amazonia.” In: Forest Ecology and Management, 
108, 1-2,  pp. 147-166. 
  
Figuti, L.  1992.  Les sambaquis COSIPA (4200 à 1200 ans BP): Étude de la 
subsistance chez les peuples de pecheurs-ramasseurs de bivalves de la côte 
centrale de l’état de São Paulo, Brésil. Tese de Doutoramento, Institut de 
Paléontologie Humaine - Museum National d’Histoire Naturelle. 
 

 100



Bibliografia. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 ___________1993. “Mar Virado: dados preliminares da subsistência dos 
habitantes pré-históricos.” Paineis da VIII Reunião Científica da SAB, João 
Pessoa. 
 ___________1993. “O homem pré histórico, o molusco e o sambaqui: 
considerações sobre a subsistencia dos povos sambaquianos”. In: Revista do 
Museu de Arqueologia e Etnologia. São Paulo, 3: 67-80. 
 
___________1999. “Economia/Alimentação na Pré-história do Litoral de São 
Paulo”. In: Pré-História da Terra Brasilis.  Ed. UFRJ, pp. 197-203.  
Figuti,L. & Klökler, D.M. 1996. “Resultados preliminares dos vestígios 
zooarqueológicos do sambaqui Espinheiros II (Joinville, SC)”. IN: Revista do 
Museu de Arqueologia e Etnologia - USP. 
 
Flanery, K. 1967. ‘’Culture History v. Culture Process: A Debate in American 
Archaeology’’. In: Scientific American, vol 217, (2), 102-107. 
 
Forsberg, M; Fearnside, P. 1997 “ Brazilean Amazonian Caboclo Agriculture: 
Effect of Fallow Period on Maize Yield.”In: Forest Ecology and Management, vol 
97, 3,  pp. 283-291. 
 
Franco, T.C. 1992. A Pesca na Pré-História – Um Estudo Para o Brasil. 
Dissertação de Mestrado. Instituto de Filosofia e Ciências Sociais – UFRJ.    
 
Gallegos, D. & Kyle, C. 1998. Five Thousand Years of Maritime Subsistence at 
CA-SDI-48, on Ballast Point, San Diego County, California. Coyote Press. 
Salinas, CA. 
 
Garcia, C. 1970. ‘’Levantamento Ictiológico em Jazidas Pré Históricas’’. In: 
Estudos de Pré História Geral e Brasileira, 475-486. São  Paulo. 
 
 _________1972. Estudo comparado das fontes de alimentação de duas 
populações pré-históricas do litoral paulista. Tese de Doutoramento, Instituto de 
Biociências-USP. 
 
__________1979. “Nova Datação do Sambaqui Maratuá e Considerações 
sobre as Flutuações Eustáticas Propostas por Fairbridge.” In: Revista de Pré-
História. USP. vol.I, nº 1, 15-30.  
 
Gaspar, M. 2003. “Aspectos da Organização Social de Pescadores-Coletores: 
Região compreendida entre a Ilha Grande e o Delta do Paraíba do sul, rio de 
Janeiro.” ”. In: Pesquisas. Antropologia , n.o 59. Instituto Anchietano de 
Pesquisas – UNISINOS, São Leopoldo. Rio Grande do Sul. 
 ___________2000. Sambaqui: arqueologia do litoral brasileiro. Jorge Zahar 
Editor, RJ. 
___________1999. “ Os Ocupantes Pré-Históricos do Litoral Brasileiro” In: Pré-
História da Terra Brasilis.  Ed. UFRJ, 159-169.  
 
___________1998. “ Considerations of the Sambaquis of the Brasilean Coast”. 
In: Antiquity, vol 72, n º 277, 593-615 
 

 101



Bibliografia. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

___________1996. “Análise de Bibliografia sobre Pescadores Coletores e 
Caçadores que Ocuparam o Estado do Rio de Janeiro.” In: Revista do Museu 
de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo.  vol. 6, 337- 367.   
 
___________1994/1995. ‘’Espaço, Ritos Funerários e Identidade Pré-
Histórica.’’ In: Revista de Arqueologia, vol. 8 (2), 221-237.  
 
__________1991. Aspectos da organização social de um grupo de pescadores, 
coletores e caçadores: região compreendida entre a Ilha Grande e o Delta do 
Paraiba do Sul. Tese de Doutoramento, Departamento de Antropologia Social, 
FFLCH-USP, 2vol, São Paulo. 
 
Gaspar, M. & Imazio, M. 1999. “Os Pescadores-coletores-caçadores do Litoral 
Norte Brasileiro”. Pré-História, da Terra Brasilis.  Ed. UFRJ, 247-256.  
 
Glaser, B.; Neves, E.; Petersen, J. 2003 “Contribuição de Análises de 
Química Orgânica e DNA para o Entendimento da Gênese das Terras Pretas 
na Amazônia Central.”In: Resumos do XII Congresso da Sociedade de 
Arqueologia Brasileira, São Paulo 21-25 de setembro., 
 pp. 34. 
 
Glaser, B.; Haumaier, L.; Guggenberger, G.; Zech, W. 2001 “ El Fenómeno 
de Terra Preta – Un Modelo para una Agricultura Sostenible en los Países 
Tropicales.” In: Resumos do XI Congresso da Sociedade de Arqueologia 
Brasileira, A Arqueologia do Novo Milênio, Rio de Janeiro 23-29 de setembro., 
pp. 62-63. 
 
Gliesch, R. 1948. “Oceanografia e Agricultura”. In: Seleções Agrícolas, Rio de 
Janeiro, 3 (24): 39-44. 
 
German, L. 2003 “ Historical Contingencies in the Coevolution of Environment 
and Livelihood: Contributions to the Debate on Amazonian Black Earth.”In: 
Geoderm, vol 111, 3-4,  307-331. 
 
_________ 2004 “ Ecological Praxis and Blackwater Ecosystems: A Case 
Study from Brazilian Amazon.” In: Human Ecology, vol 32, 6,  pp. 353-383 
 
Giannini, P.; De Blasis, P.; Sawakuchi, A.O; Amaral, P. 2005. “Processos e 
materiais geológicos e a construção de sambaquis no litoral sul de Santa 
Catarina” In: Congr. Assoc. Brasil. De Estudos do Quaternário, 10, Guarapari, 
ABEQUA, Anais (CD). 
 
Giannini, P.; Sawakuchi, A.O; Martinho, C. 2001.  “A Estratigrafia de 
seqüências na Evolução das Dunas Costeiras de Santa Catarina, sul do Brasil” 
In: V REQUI/ I CQPLI, Lisboa, 23-27 de junho. 
 
__________1993. Sistemas Deposicionais no Quaternário Costeiro entre 
Jaguaruna e Imbituba, SC. Tese de Doutorado. Instituto de Geociências. 
Universidade de São Paulo – SP. 
 

 102



Bibliografia. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Gifford-Gonzalez, D.1991. “Bones are Not Enough: Analogues, Knowledge, 
and Interpretive Strategies in Zooarchaeology”. In: Journal of Archaeological 
Science, vol 19, 215-254. 
 
Grayson, D. 1973. “On the Methodology of Faunal analysis.” In: American 
Antiquity. Vol. 39, Nº 4. 
 
____________1978. “Minimum Numbers and Sample Size in Vertebrate Faunal 
Analysis.” In: American Antiquity. vol. 43, nº 1, 53-67. 
 
Greenspan, R. 1998. “ Gear Selectivity Models, Mortality Profiles and the 
Interpretation of Archaeological Fish Remais: A Case Study from the Harney 
Basing, Oregon;” In:  Journal of Archaeological Science, vol 25, 973-984.  
 
Gregory, W. 1933. “Fish skulls: a study of the evolution of natural 
mechanisms.” Transactions of the American Philosofical Society (New Series), 
23(2): 75-481. 
 
______________1951.  Evolution Emerging. A Survey of Changing Patterns 
from Primeval Life to Man. Macmillam Co., New York. 
 
Gumerman IV, G. 1997. “ Food and Complex Societies.” In: Journal of 
Archaeological Method and Theory. vol.4, nº 2, 105-139. 
 
Hockett, B. 1998. “Sociopolitical meaning of faunal remains from Baker 
Village.” In: American Antiquity. vol. 63, nº 2, 289-302.  
 
Hodder, I. 1986. Reading the Past. Cambridge, Cambridge University Press. 
 
Hoffman, B., Czederpiltz, J. & Partlow, M. 2000. “Heads or Tails: The 
Zooarchaeology of Aleut Salmon Storage on Unimak Island, Alaska.” In: Journal 
of Archaeological Method and Theory. vol.27, 699-708. 
 
Hurt, W.R. 1974. “The Inter relationship between the Natural Environment and 
Four Sambaquis, Coast of Santa Catarina” In: Oc. Pap. Mono., bloomington, 1, 
23, p. il. 
 
Ihering, H.von. 1904. “Archeologia comparativa do Brasi.” In: Revista do 
Museu Paulista-SP. 518-577. In: Behaviour Behind  the Bones. The 
Zooarchaeology of ritual, religion, status and identity. Ed. O’ Day & Van Neer & 
Ervynck. Oxbow Books. Oxford. P.114-127 
 
Kansa, S & Campbell, S. 2002. “ Feasting with the dead? – a ritual bone 
deposit at Domuztepe, south eastern Turkey (c.5500 cal BC)”. In: Behaviour 
Behind  the Bones. The Zooarchaeology of ritual, religion, status and identity. 
Ed. O’ Day & Van Neer & Ervynck. Oxbow Books. Oxford. P.2-13. 
 
Kern, D.; Costa, M.; Frazão, F. 2001 “ Geoquímica de Sítio Arqueológico com 
Terra Preta no centro da Cidade de Quatipuru – PA.” In: Resumos do XI 

 103



Bibliografia. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira, A Arqueologia do Novo 
Milênio, Rio de Janeiro 23-29 de setembro 2001., pp. 141..  
 
______________, 2001 “ Estudos dos Solos com Terra Preta Arqueológica na 
Amazônia.”In: Resumos do XI Congresso da Sociedade de Arqueologia 
Brasileira, A Arqueologia do Novo Milênio, Rio de Janeiro 23-29 de setembro. 
pp 63.  
 
 
Klein & Cruz-Uribe.1984. The Analysis of Animal Bones from Archaeological 

Sites. The University of Chicago Press. Chicago and London. 

 

Klökler. DM. 2001. Construindo ou deixando um Sambaqui? Análise de 

Sedimentos de um Sambaqui do Litoral Meridional Brasileiro – Processos 

Formativos. Região de Laguna – SC.Dissertação de Mestrado. Museu de 

Arqueologia e Etnologia – SP. 

 
Kneip, L.M. 1987.  Coletores e pescadores pré-históricos de Guaratiba, Rio de 

Janeiro, RJ. EDUFF. 

 

Kneip, A. 2004 .O Povo da Lagoa: Uso do SIG para Modelamento e Simulação 
na Área Arqueológica do Camacho. Tese de Doutorado defendida na 
Universidade de São Paulo, Museu de Arqueologia e Etnologia. 
 

Latinis, D.K. 2000. “The developmente of subsistence system Models for 

Islands Southeast Asia and Near Oceania: the nature and role of arboriculture 

and arboreal-based economies.” In: World Archaeology. vol. 32 (1), 41-67. 

 

Lima, T.A. 1991. Dos mariscos aos peixes: um estudo zooarqueológico de 
mudança de subsistencia na pré-história do Rio de Janeiro. Tese de 
Doutoramento, Depto de Antropologia Social, FFLCH-USP, São Paulo, 2 vol., 
691p. 
 
___________1989. “ Zooarqueologia: Considerações Teórico-Metodológicas.” 
In: Dédalo. SP. 175-189. 
 
___________1999/2000.”Em busca dos frutos do mar: os pescadores-coletores 
do litoral centro-sul do Brasil.” In: Revista USP. nº 44, 270-327. 
   
Lima, T.A; Silva, R.C.P.  1989. “Zooarqueologia: alguns resultados para a pré-
história da ilha de Santana.” In: Revista de Arqueologia, v. 2, n02: 10-40. 
 

 104



Bibliografia. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Lyman, R. 1994. Vertebrate Taphonomy. Cambridge Manuals in Archaeology. 
Cambridge, Cambridge University Press.  
 
__________1996. “Applied Zooarchaeology: the relevance of faunal analysis to 
wildlife management.” In: World Archaeology. vol. 28 (1), 110-125. 
 
Lyman, R. & O’Brien, M. 1999. “Americanist Stratigraphic Excavation and the 
Measurement of Culture Change.” In: Journal of Archaeological Science, vol 6, 
nº 1,55-109. 
 
Lubinski, P. 1996. “Fish Heads, Fish Heads: Na Experimente on Differential 
Bone Preservation in a Samonid Fish.” In: Journal of Archaeological Science, 
vol 23, 175-181.  
 
Marciniak, A. 1999. “Faunal Materials and Interpretive Archaeology 
Epistemology Reconsidered.” In: Journal of Archaeological Method and Theory, 
vol. 6. Nº 4.  
 
Marques, L. 1973. O Pescador Artesanal do Sul.  Rio de Janeiro. MEC- 
FUNARTE 
 
____________ 1995. Pescando Pescadores: Etnoecologia Abrangente no 
Baixo São Fransisco. São Paulo. NUPAUB – USP 
 
Monteiro Da Silva, S.F.S. 2001. Um Outro Olhar Sobre a Morte: Arqueologia e 
Imagem de Enterramentos Humanos no Catálogo de duas Coleções – Tenório 
e Mar Virado, Ubatuba, São Paulo. Dissertação de Mestrado. MAE-USP. 
 
Muir, R. & Driver, J. 2002. “ Identifying ritual use of animals in the northern 
America Southwest”  In: Behaviour Behind  the Bones. The Zooarchaeology of 
ritual, religion, status and identity. Ed. O’ Day & Van Neer & Ervynck. Oxbow 
Books. Oxford. P.128-143. 
 
Neves, E.; Bartone, R.; Petersen, J.; Heckenberger, M. 2001 “ A Formação 
de Terras Pretas em três Sítios Arqueológicos da Amazônia Central.” In: 
Resumos do XI Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira, A 
Arqueologia do Novo Milênio, Rio de Janeiro 23-29 de setembro., pp 63. 
 
Nichol, R.K. 1982. “Seasonal Dating from Fish Frequencies.” In: Journal of 
Archaeological Method and Theory, vol. 9, 391-393.   
 
Nishida, P. 2001. Estudo Zooarqueológio do sítio Mar Virado Ubatuba-SP. 
Dissertação de Mestrado. Museu de Arqueologia – SP. 
 
Nomura, H. 1983. Usos, Crendices e Lendas sobre Peixes. Fundação Vingt-
Um Rosado. Coleção Mossoroense, Série “C”, vol. 882. Co-edição com 
ETFRN/UNED. Mossoró. Rio Grande do Norte. 
 
O’Day,S. 2002.” Past and present perspectives on secular ritual: food and the 
fisherwomen of the Laus Islands, Fiji” In: Behaviour Behind  the Bones. The 

 105



Bibliografia. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Zooarchaeology of ritual, religion, status and identity. Ed. O’ Day & Van Neer & 
Ervynck. Oxbow Books. Oxford. P.153-161. 
 
Pabst, E. 1991. “Critérios de Disatinção entre Terra Preta e Latossolo na 
Região de Belterra e os seus Significados para a Discussão Pedogenética.”In: 
Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Antropologia, vol 7, 1, , 
 pp. 6-19.  
 
Prous, A. 1991. Arqueologia Brasileira. Brasília, Universidade de Brasília. 
 
Prous, A. & Piazza, W. 1977.  “Documents pour la préhistoire du Brésil 
Méridional - 2. L’état de Santa Catarina”. In: Cahiers dÁrchéologie d’Amérique 
du Sud, n º 4, Paris. 

Reitz, E & Wing, E. 1999. Zooarchaeology. Cambridge Manuals in 
Archaeology. Cambridge, Cambridge University Press. 
 
Rios, E.C. 1975. Brazilian Marine mollusks iconography, Rio Grande, 
Fundação Universitária Rio Grande. 
 
Rohr, J.A.  1976/77. “Terminologia queratosteodontomalacológica.” In: Anais 
do Museu de Antropologia, Florianópolis, ano VIII-IX, n º 9-10. 
 
Sampson,C.1988. “Tortoise Remains from a Later Stone Age Rock Shelter in 
the Upper Karoo, South Africa”. In: Journal of Archaeological Science, vol 25, 
pp. 985-1000.  
 
Sandved, K & Abbot, R. 1976. Shells in Color. Penguin Books, New York. 
 
Sept, J. 1992. “Archaeological Evidence and Ecological Perspectives for 
Reconstructing Early Hominid Subsistence Behavior.” In: Archaeological 
Method and Theory, Tucson: University of Arizona Press. vol 4, 1-55.  
  
Shackleton, J.C. 1988. ”Reconstructing past shorelines as na approach  to 
determning factors affecting shellfish collecting in the prehistoric past.”In: The 
archaeology of prehistoric coastlines. Cambridge University Press. 
 
Scheel-Ybert, R., Kloker, D.,Gaspar, M.; Figuti L. 2005-2006. “ Proposta de 
Amostragem Padronizada para macro-vestígios bioarqueológicos: antracologia, 
arqueobotânica, zooarqueologia.” In: Revista do Museu de Arqueologia e 
Etnologia da USP. 139-136. São Paulo. 
 
Schiffer, M. 1987. Formation Processes of the Archaeological Record. 
University of New Mexico Press. Albuquerque. 
 
Schmitz, P; Veraldi, I; de Mais, M.; Rogge, J.; Jacobus, A. 1993 
“Escavações Arqueológicas do Pe. João Alfredo Rohr, S.J. O sítio da Praia das 
Laranjeiras II. Uma Aldeia da Tradição Ceramista Itararé.” In: Pesquisas, 
Antropologia, vol 49,. pp. 1-181.  
 

 106



Bibliografia. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Smith, N. 1980 “Anthrosols and Human Carrying Capacity in Amazônia.” In: 
Annals of the Association of American Geographrs, vol 70, 4, , pp. 553-566. 
 
_____________________1994. “Geologia do Quaternário”. In: Solos do Litoral 
de São Paulo. ABMS- Núcleo Regional de São Paulo. 
 
Sombroek, W.; Fearnside, P.; Cravo, M. 2000 “ Geographic Assesment of 
Carbon Stored in Amazonian Terrestrial Ecosystems and Their Soils in 
Partucular.” In: R. Lal, J. M. Kimble and B. A. Stewart (eds), Global Climate 
Change and Tropical Ecosystems. Advances in Soil Science, CRC Press, , pp. 
375-389. 
 
Tenório, M. 1999. “Os Fabricantes de Machados da Ilha Grande.” In: Pré-
História da Terra Brasilis.  Ed. UFRJ.  
 
Teixeira et all, 2004.”Haste intramedular de polipropileno, combinada ou não a 
biomateriais no tratamento de fraturas induzidas no úmero de pombos” In: 
Archives of Veterinary science. V.9 n 1. 67-72. 
 
Thomas, D.H. 1971. “ On Distinguishing Natural from Cultural Bone in 
Archaeological Sites.” In: American Antiquity. Vol. 36, Nº 3. 
 
Thomas, D.T. 1996. “Zooarchaeology: past, present and future.” In: World 
Archaeology. vol. 28, nº 1, 1-4. 
  
Yesner, D. 1980. ‘’Maritime Hunter – Gatheres : Ecology and Prehistory.’’ In: 
Current Anthropology, vol. 21, (6), 727-750.   
 
__________. 1987. ‘’Life in the Garden of Eden: Constraints of Marine Diets for 
Human Societs’’. In: Harris, M. & Ross, E. Food Preferences and Aversions. 
Filadelfia, Temple University Press.. Pp. 285-310 
 
__________. 1988. “Island Biogeography and Prehistoric Human Adaptation on 
the Southern coast of Maine (USA)” In: The archaeology of prehistoric 
coastlines. Cambridge University Press. 
 
Walters, I. 1989. “Intensified fishery prodution at MoretonBay, southeast 
Queensland, in the late Holocene”. In: Antiquity. 215-224. 
 
Waselkov, G.A. 1987. “Shellfish gathering and shell-midden archaeology.” IN: 
Advances in Archaeological Method  and Theory. Academic Press, New York, 
1:93-209. 
 
Wiessmer, P. 1982. “Beyond Willow Smoke and Dog’s Tails: a Comment on 
Binford’s Analysis of Hunter – Gatherer Settlement Systems.” American 
Antiquity. 47 (1): 171-179. 
 
Woods, W. ; McCann, J. 1999 “The Anthropogenic Origin and Persistence of 
Amazonian Dark Earths.” In: Yearbook of Conference of Latin Americanist 
Geographers, vol 25,  pp. 7-14.  

 107



Anexo 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Anexos. 
 
Anexos T-10 
 

 
 Foto 24. Machados. O machado menor estava associado diretamente ao sepultamento da camada 
120~130. 
 

 
 Foto 25. Estilhas (camada 120~130). 
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                 Foto 26. Detalhe das estilhas  (camada 120~130). 
 
 

 
 
                Foto 27. Ossículos. 
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ANEXO T-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fig 28. Ponta em osso de Ave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Fig.29  Argola em osso de Mamífero ou Ave. 
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                                   Fig 30. Vértebra de Condrícteo perfurada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fig. 31 Furador em osso de Mamífero. 
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                               Fig. 32. Ponta em osso de Peixe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fig.33  Lítico Polido. 
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