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Resumo: Neste artigo, explora-se a contribuição que análises zooarqueológicas e
geoarqueológicas podem fornecer ao entendimento da sucessão deposicional de
sambaquis. Esta abordagem combinada é aplicada ao estudo de dois sambaquis
que representam parte da diversidade dos sítios da costa sul de Santa Catarina:
Jabuticabeira II, sambaqui-cemitério, cujas pesquisas tiveram papel decisivo para
uma compreensão mais detida do ritual funerário; e Encantada III, um sambaqui
pequeno que, apesar de sua aparente simplicidade, apresenta um desafio para a
definição de sua função. Em Encantada III, tanto a Zooarqueologia como a Geoarqueologia contribuíram para uma melhor caracterização do seu papel enquanto
depósito resultante de atividades de curto prazo, porém, de permanência duradoura.
Ambos os sambaquis, bem como suas atribuições práticas e simbólicas, são exemplos
da complexa dinâmica envolvida na construção antrópica da paisagem.
Palavras-chave: Sambaquis  Arqueologia costeira  Zooarqueologia 
Geoarqueologia  Micromorfologia.

O

s sambaquis são a evidência mais
conspícua e recorrente das populações
pré-históricas que habitaram a maior parte da
costa brasileira. Após o debate no século XIX
acerca da artificialidade dessas estruturas, visão
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que acabou prevalecendo no começo do século
seguinte, as preocupações sobre as origens dos
sítios deram lugar a um enfoque largamente
direcionado à dieta ou à saúde dos seus
construtores. Até meados de 1990, a maior
parte da literatura referia-se aos construtores de
sambaquis como pequenos grupos nômades
que percorriam a costa em busca de bancos de
moluscos, os quais  após certo período de
tempo  desenvolveram a pesca como estratégia
de subsistência (Beck 1972; Emperaire e Laming
1956a e b; Garcia e Uchoa 1981; Lima 1991).
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A visão das populações costeiras como
organizações sociais simples que possuíam uma
economia baseada na exploração de um único
recurso natural  moluscos ao longo de grande
parte de sua existência, e depois peixes quando
os bancos de moluscos foram supostamente
exauridos devido à superexploração  mudou
com a influência da Arqueologia Processual no
Brasil. Estimativas sobre o retorno energético
do consumo de moluscos mostraram que a
coleta é uma atividade de baixo benefício
indicando a baixa probabilidade de sociedades
caçadoras-coletoras terem baseado suas economias apenas no consumo de moluscos (Figuti e
Klökler 1996; Klökler 2001; Meehan 1982.
Com a incorporação de cálculos de quantidade
de carne a partir de ossos e conchas, essas
populações costeiras começaram a ser consideradas como principalmente pesqueiras e
altamente adaptadas à exploração dos recursos
do ecossistema que habitavam, que incluía uma
grande variedade de espécies de peixes, moluscos
e gastrópodes (Figuti 1992, 1993). Sob essa
perspectiva, os sambaquis passaram a ser
encarados como estruturas intencionalmente
construídas, e não locais resultantes do acúmulo
aleatório de restos alimentares. Sambaquis são
definidos como espaços sagrados e mundanos,
nos quais tanto atividades rituais como cotidianas eram desempenhadas e associação entre
contextos funerários e acumulação de vestígios
ósseos e malacológicos uma característica
intrínseca da sociedade sambaquieira (Gaspar
1994/1995). Atualmente, as populações que
construíram os sambaquis são consideradas
como organizações complexas e estáveis
(DeBlasis et al. 1998, 2007; Fish et al. 2000;
Gaspar 1998, 2000). Os locais escolhidos para
assentamento destacam-se pela sua riqueza de
recursos, com fácil acesso ao mar, lagoas,
estuários, mangues e florestas, o que permitia a
essas comunidades pescar, coletar , caçar e,
provavelmente, praticar uma forma incipiente
de horticultura (Gaspar e Klökler 2003; ScheelYbert et al. 2003).
No estado de Santa Catarina, onde a
ocupação costeira iniciou-se há aproximadamente 7.000 anos AP (DeBlasis et al. 2007), os
sambaquis são conhecidos por sua dimensão

monumental e grande visibilidade na paisagem.
O projeto multidisciplinar Sambaquis e
Paisagem, que concentrou seus estudos na costa
meridional do estado, chamou atenção para a
possibilidade de alguns desses sambaquis terem
tido a função exclusiva de cemitério (Fish et al.
2000). Na área piloto desse Projeto, dominada
por um sistema lagunar que evoluiu a partir de
uma grande paleobaía (Giannini 1993; Giannini
et al. 2010), mais de 70 sambaquis já foram
identificados. Pesquisas detalhadas foram
realizadas, especialmente em dois sítios 
Jabuticabeira II e Encantada III (Fig. 1).
Jabuticabeira II foi submetido a várias
intervenções arqueológicas, sendo um dos sítios
mais estudados da área (ver Bianchini et al.
2007; Boyadjian 2007; DeBlasis et al. 1998,
2007; Fillipini e Eggers 2005-2006; Fish et al.
2000; Gaspar et al. 2008; Klökler 2001, 2008;
Nishida 2007; Okumura e Eggers 2005; Storto
et al. 1999; Villagran 2008; Villagran et al.
2009, entre outros). Os resultados obtidos a
partir de estratégias combinadas de amostragem
para zooarqueologia e paleobotânica nesse
sambaqui (Scheel-Ybert et al. 2005-2006),
motivaram o desenvolvimento de abordagens de
campo e laboratório que integrassem estudos
zooarqueológicos com análises geoarqueológicas
e que pudessem ser implementadas em outros
sítios independentemente de localização ou
tamanho. Neste artigo, apresentam-se os
métodos aplicados e resultados obtidos em
Jabuticabeira II, onde a abordagem integrada
revelou a cadeia de atividades envolvida na
construção desse sítio; e em Encantada III,
exemplo de um tipo de sítio menos conspícuo
e, consequentemente, menos estudado.
Implementação das análises
Jabuticabeira II
O sítio Jabuticabeira II possui aproximadamente 320.000 m3 de volume e altura máxima
de 9 metros. Encontra-se parcialmente assentado sobre depósitos eólicos datados do prémáximo de transgressão holocênico (Giannini
1993; Giannini et al. 2007; Rodrigues 2009).
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Fig. 1. Área de estudo na costa meridional do estado de Santa Catarina com a localização e fotografias dos
sambaquis de Jabuticabeira II (A) e Encantada III (B). Mapa de autoria de Rafael Brandi, fotografias de Paulo
C.F. Giannini.

Ele é composto de dois depósitos estratificados
principais: um de conchas na parte inferior,

datado em 2880 ± 75 (DeBlasis et al. 2007)
(Fig. 1A), e um depósito preto, composto
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principalmente de ossos de peixe, queconstitui
a parte superior de quase todo o sítio. Portanto,
Jabuticabeira II é essencialmente um sambaqui
composto por um depósito conchífero coberto
por um depósito ictiológico (ou ictio-montículo).
A construção do íctio-montículo iniciou-se a
partir de aproximadamente 1.700 AP e continuou até o abandono do sítio, em torno de
1180 ± 40 anos AP (Villagran et al. 2009;
Villagran et al. 2010).
Uma característica notável do depósito
conchífero é a combinação sucessiva de camadas espessas (entre 10 cm e 1 m de espessura),
compostas de conchas soltas e areia que formam
montículos, e camadas centimétricas escuras (de
coloração preta a castanho-escura e cinza escura)
compostas de ossos de peixes, carvão e material
orgânico fino. As camadas de conchas geralmente
não possuem estruturas internas ou artefatos, ao
passo que as camadas escuras contêm numerosos
sepultamentos, fogueiras e buracos de estaca,
além de artefatos líticos e ósseos (Fig. 2A).
Foram identificadas relações espaciais e temporais
entre os componentes das camadas escuras, o que
levou à sua associação com atividades funerárias (99% dos sepultamentos em Jabuticabeira II
se encontram nestas camadas) (Fish et al. 2000;
Karl 2000). Assim, essas camadas foram denominadas áreas funerárias, que correspondem a
locais específicos de sepultamento de indivíduos pertencentes a grupos de afinidade. O termo
grupo de afinidade foi proposto por Gaspar
(DeBlasis et al. 2004) e define unidades sociais
negociadas através de ligações clânicas, políticas,
econômicas etc.. No íctio-montículo, nota-se
um arranjo semelhante de camadas, mas sem a
presença de camadas de conchas, que são
substituídas pela presença massiva de restos de
peixe. A mudança abrupta na composição levou
à hipótese de descontinuidade funcional
(Gaspar 1998), possivelmente relacionada à
chegada à costa de grupos do interior, que teria
motivado alterações dentro do sistema social
dos construtores de sambaquis.
Análise faunística do sambaqui
Uma vez que a matriz do sítio é composta
basicamente de restos faunísticos (valvas de

moluscos e ossos de peixes), considerou-se
apropriada a utilização de uma abordagem
zooarqueológica para compreender a sua
história deposicional. Assim, o primeiro
objetivo das análises faunísticas foi compreender a formação do sítio, ao invés de privilegiar
o estudo da subsistência do grupo construtor.
As pesquisas zooarqueológicas em Jabuticabeira
II incluíram tanto amostras de colunas retiradas
em perfis quanto de escavação. A amostragem de
colunas foi selecionada como estratégia de
coleta ao permitir verificar mudanças verticais/
temporais na deposição das camadas. Todas as
amostras tiveram um volume padronizado de
1,5 l, com exceção de estruturas específicas
(covas rasas, buracos de estaca, fogueiras), que
por vezes não possuíam material suficiente para
completar o volume necessário. Esta estratégia
de amostragem evita a seleção em campo de
elementos ou fragmentos pertencentes a
espécies conhecidas, exemplares maiores ou
melhor preservados, bem como vieses resultantes da experiência do pesquisador na identificação de materiais faunísticos.
Sete colunas de amostragem foram realizadas em três locais diferentes do sítio, tanto na
sua periferia como na área central. Seis colunas
foram coletadas no depósito conchífero e uma
coluna adveio do íctio-montículo. Durante a
escavação de uma área funerária, foram coletadas
amostras de covas rasas, buracos de estaca e
fogueiras.
Camadas soltas, espessas e de coloração
clara (branco a cinza claro), que dominam a
maior parte da estratigrafia do sítio, estão
compostas principalmente por conchas inteiras
(algumas delas articuladas e fechadas) de
Anomalocardia brasiliana, ou berbigão, além de
areia (Klökler 2001). Outros tipos de moluscos,
tais como mexilhões, mariscos e gastrópodes
diversos (Tabela 1), também estão presentes
embora com frequências menores, atingindo
no máximo 30% da composição das camadas.
As valvas não exibem evidências de abertura ou
quebra intencional, e apenas um pequeno
percentual  2.5% em média  exibe sinais de
queima. As camadas conchíferas também
contêm vestígios de espécies de peixes locais,
tais como: corvina (Micropogonias furnieri), bagre
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(Genidens sp), miraguaia (Pogonias cromis), sargode-dente (Archosargos probatocephalus), sendo que
todas as espécies identificadas poderiam ser
capturadas facilmente na laguna. As característi-

cas das camadas indicam que as mesmas não
resultam de um único episódio de deposição, mas
de várias deposições sucessivas no tempo, sem um
grande hiato temporal entre uma e outra.
Tabela 1

Material epigráfico del área I:
Nome
científico
Peixe

Jabuticabeira Encantada
III
II

Nome
popular

Archosargus probatocephalus
Cynoscion acoupa
Cynoscion leiarchus
Larimus breviceps
Pogonias cromis
Microponias furnieri
Ariidae (Genidens barbus e
Genidens genidens)
Mugil sp.
Pomatomus saltatrix
Conodon nobilis
Haemulidae
Lagocephalus laevigatus
Oligoplites sp.
Centropomus sp.
Rhinoptera bonasus
Selachimorpha sp.
Chaetodipterus faber

Sargo-de-dente
Pescada acoupa
Pescada-branca
Oveva
Miraguaia
Corvina
Bagre branco e bagre guri

x
x
x
x
x
x
x

Tainha
Anchova; enchova
Roncador
Roncador
Baiacú-ará
Guaivira; salteira
Robalo
Raia
Tubarão
Parú

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Anomalocardia brasiliana
Tagelus plebeius
Donax hanleyanus
Lucina pectinata
Ostrea sp. e Crassostrea sp.
Erodona mactroides
Macoma constricta
Nassarius vibex
Neritina virginea
Brachidontes sp.
Cyrtopleura costata
Crepidula sp.
Thais haemastoma

Berbigão
Dedo de moça
Moçambique
Ameijoa; lambreta
Ostras

x
x
x
x
x

Sacuritá, caramujo- liso

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Crustáceos

Calinectes sp.

Siri

x

x

Aves

Ardeidae
Spheniscus magellanicus
Aves indeterminadas

Socó, garça
Pinguim-de-magalhães

x
x
x

x

Equinodermos Encope emarginata

Bolacha-do-mar

x

x

Mamíferos

Capivara
Anta

x
x

Moluscos

Hydrochoerus hydrochaeris
Tapirus terrestris

Mexilhão dos tolos
Asa de anjo

x
x

x

x
x
x
x
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Tabela 1 (Cont.)

Material epigráfico del área I:
Nome
científico
Mamíferos

Répteis

Tapirus terrestris
Tayassu sp.
Mazama sp.
Dasypus novemcinctus e
Euphractus sexcinctus
Alouatta sp.
Agouti paca
Erethizontidae
Mamíferos indeterminados
Chelidae
Caiman latirostris
Répteis indeterminados

As camadas centimétricas de coloração
escura possuem, no geral, baixa quantidade de
conchas Berbigões e mariscos representam
cerca de 15% do total. Parte dos moluscos
(53%) exibe sinais de intemperismo, tais como
coloração amarronzada ou avermelhada, e
indícios de dissolução de carbonato de cálcio,
assim como evidências de queima. Alteração
térmica foi igualmente observada nos ossos de
peixe que, além de exibirem vários graus de
queima, apresentam-se em frequências mais
altas nas camadas escuras que nas camadas de
conchas, o que sugere um processamento
diferenciado desses vestígios (Fig. 2B). Ossos e
otólitos também apresentam-se altamente
intemperizados (Klökler 2008, Nishida 2007)
em muitos casos dificultando sua identificação.
A análise das estruturas (covas, buracos de
estaca e fogueiras) mostrou que a sua composição
se assemelha muito às características das camadas
escuras, com pequenas diferenças como maior
grau de queima nos materiais recuperados das
fogueiras e presença de animais exóticos nas
covas (considerados oferendas), o que indica
que as estruturas foram escavadas dentro da
matriz de lentes escuras, não afetando as camadas
de conchas abaixo. Cabe lembrar que apesar do
uso do termo cova, os enterramentos em
Jabuticabeira II foram realizados em pequenas
depressões, com tamanho suficiente para acomodar o corpo, ou seja, com concavidade mínima.

Jabuticabeira Encantada
III
II

Nome
popular
Porco-do-mato
Veado
Tatu-galinha e tatu-peba
Bugio
Paca
Porco-espinho

x
x
x
x
x
x
x
x

Tartaruga
Jacaré-de-papo-amarelo

x
x
x

Análises de fragmentação foram realizadas
para verificar possíveis áreas de pisoteamento.
Os resultados não indicaram espaços com
diferenças significativas de fragmentação, mas
permitiram verificar uma distinção entre as
camadas conchíferas e escuras. As camadas
conchíferas possuem ocorrência escassa de
valvas de moluscos quebradas, em oposição às
camadas escuras que, em geral, apresentam
maior compactação e material fragmentado
(Klökler 2001). Além disso, as camadas escuras
incluem todas as estruturas encontradas no
sítio. Estes resultados podem ser interpretados
como possíveis indicadores de pisoteamento,
sem que, contudo, tenham afetado as camadas
conchíferas subjacentes. Sugere-se, portanto,
que a preparação e organização das atividades
associadas à deposição das camadas escuras
ocorriam em área próxima ou adjacente ao
sítio.
Como mencionado anteriormente, a
ausência de artefatos fora dos contextos
funerários, bem como de áreas para o preparo
diário de comida, assim como a recorrente
presença de estruturas associadas aos sepultamentos, como fogueiras e buracos de estaca, são
indícios da função eminentemente funerária do
sítio. Neste sentido, a grande quantidade de
ossos de peixe entre os quais eram sepultados
os membros da comunidade (Klökler2001)
poderia corresponder aos remanescentes de
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festins funerários realizados em homenagem
aos mortos. As camadas de conchas representariam episódios de coleta e transporte de
quantidades imensas de conchas de moluscos,
em particular de uma espécie específica:
berbigão, para cobrir as áreas funerárias e
outorgar volume à estrutura. A. brasiliana é um
pequeno molusco (raramente maior que 4 cm)
bastante comum, que ocorre nos estuários da
região e pode ser recolhido facilmente em
grandes quantidades. As conchas teriam sido
usadas para cobrir covas individuais ou uma
série delas, ao mesmo tempo em que aumentavam o tamanho do sítio horizontal e verticalmente.
Para articular as atividades envolvidas na
configuração das camadas escuras a fim de
compreender o ritual funerário dos
construtores desse sambaqui, a segunda fase da
análise zooarqueológica teve por intuito
compreender os comportamentos que
originaram os dois conjuntos de camadas, com
ênfase nas características das camadas escuras,
que permitiriam interpretar a natureza e a
escala dos festins, verificar possíveis diferenças
entre os eventos e complementar a análise dos
processos de formação (Klökler2008).
O objetivo foi comparar os itens servidos
durante os banquetes e suas quantidades,
investigando a possibilidade de que grupos
tivessem acesso desigual aos recursos e/ou às
preferências alimentares para o ritual. Além
disso, a investigação de diferenças no que
concerne à escala dos eventos poderia indicar
maiores investimentos no banquete em função
do status ou do número de participantes.
Amostras de onze áreas funerárias foram
analisadas, além de materiais de preenchimento
de covas, buracos de estaca e fogueiras. Nesta
etapa, o volume recuperado foi de 8 litros de
material por amostra.
As espécies de peixe mais comuns encontradas foram: bagre (Genidens sp), corvina
(Micropogonias furnieri), sargo de dente (Archosargus
probatocephalus), miraguaia (Pogonias cromis) e
tainha (Mugil sp). Juntos, bagres e corvinas

representam 70% dos restos de peixe recuperados. As medições dos otólitos dessas duas
espécies demonstraram que a maioria dos
espécimes é jovem, a faixa etária mais comum
encontrada nos estuários. Os resultados
demonstram que a maior parte da pesca era
empreendida na laguna vizinha , com o uso de
redes (Klökler 2008). As espécies em todas as
áreas funerárias são geralmente as mesmas e
possuem frequências similares. Isto sugere que
grupos de afinidade distintos tinham acesso a
áreas de pesca semelhantes.
Cálculos para estimar a biomassa de peixes
e moluscos foram realizados utilizando valores
introduzidos por Figuti (1992, 1993), respectivamente 20 e .34, para determinação de
quantidades de carne em relação aos ossos e
conchas. Estimativas indicam que peixes foram
a mais importante fonte de alimento, tanto nas
camadas de cobertura quanto nas áreas funerárias, não obstante a grande diferença nas
quantidades de valvas de moluscos. As áreas
funerárias estudadas possuem uma média de
281 kg de carne de peixe disponível por metro
cúbico. Este valor representa uma quantidade
de comida tal que poderia ter sido usada em
eventos com um número elevado de participantes (Fig. 2C). No ictio-montículo, os mesmos
padrões observados para a fauna ictiológica na
camada conchífera são verificados, o que sugere
a utilização das mesmas áreas e técnicas de
pesca ao longo de todo o período de construção de Jabuticabeira II. Em termos específicos,
três áreas funerárias exibem quantidades
notáveis de restos de ossos de peixe, o que foi
interpretado como três grupos com festins mais
abastados, ou seja, com um montante de peixe
maior à disposição dos convidados.
Geoarqueologia do íctio-montículo
Com o intuito de explorar a dinâmica
construtiva associada à formação do ictiomontículo, duas trincheiras (10 e 11) foram
abertas na área onde este depósito alcança 2 m
de altura. Perfis estratigráficos das trincheiras
foram descritos de acordo com identificação de
fácies arqueológicas (ver Villagran 2008 e
Villagran et al. 2009 ) (Fig. 3). Recolheram-se
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Fig. 2. (A) Seleção do perfil de Jabuticabeira II, com indicação de: 1. camada conchífera; 2. camada escura; 3. Fogueira; 4. buraco de estaca e 5. cova rasa.
(B) Frequências de materiais com indicação de queima. (C) Estimativas de matéria comestível de peixes por m3 em camadas e estruturas.
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amostras de todas as fácies para determinação das
suas propriedades físicas, químicas, mineralógicas
e micromorfológicas. Sete sondagens externas
foram abertas fora do sítio  nas partes adjacentes a este, para fins de comparação dos sedimentos geogênicos com os antropogênicos.
Amostras de sedimento total foram coletadas
do horizonte superior (horizonte A) de cada
sondagem externa.
A composição mineralógica da fração argila
foi determinada por difractometria de raios-x
(DRX) com difractômetro Siemens D500.
Amostras inalteradas foram coletadas nas
trincheiras 10 e 11, secadas em estufa e impregnadas sob vácuo com uma mistura de resina
epóxi, catalisador e acetona, de acordo com de
Paula et al. (1991). Seções finas foram analisadas sob o estereomicroscópio e microscópio
ótico em luz polarizada plana (PPL) e luz
polarizada cruzada (XPL), em aumentos de 2.5
x a 40 x. A descrição seguiu as diretrizes de
Bullock et al. (1985), Courty et al. (1989),
Fitzpatrick (1993) e Stoops (2003). Análises de
microscopia eletrônica de varredura (MEV),
com espectrometria de energia dispersiva
(sistema MEV-EED) foram realizadas em seções
finas recobertas com ouro e/ou carbono.
As sondagens externas ao sítio mostraram
uma sucessão de fácies arenosas, amarelo claro,
sob uma fácies de lama arenosa preta. Esta
sucessão foi interpretada como fácies de
margem paleolagunar, de praia e brejo, respectivamente (Fig 5). A avaliação macroscópica das
trincheiras analisadas (10 e 11) demonstrou que
o ictio-montículo é formado por uma sucessão
de unidades arqueológicas com estrutura
granular, limites abruptos (menos de 2 cm de
espessura), compostas de fragmentos de ossos
de peixes não selecionados e areia terrígena de
granulometria fina a muito fina. Fragmentos de
carvão também são observados, e a sua proporção varia de acordo com as diferentes unidades.
Apesar da complexidade da sua composição, a
geometria monticular descrita para o depósito
malacológico também pode ser observada no
ictio-montículo (Villagran et al. 2009; Villagran
et al. 2010).
A análise química multi-elementar mostrou
que a estratigrafia complexa do ictio-montículo

pode ser simplificada em sete fácies arqueológicas (Fig. 3), três das quais representam episódios discretos, porém recorrentes, de deposição
na construção do depósito (Villagran et al.
2009). Estas são: unidade superior de ambas as
trincheiras, de coloração marrom escuro (10YR
3/2), mais compactada e com elementos
intrusivos modernos, tais como tijolos e
plástico (fácies 1); unidades centimétricas pretas
(10YR 2/1) compostas de carvão e fragmentos
de ossos queimados (10-15%) (fácies 2);
unidades decimétricas de coloração marrom
(10YR 4/2) com ossos de peixes fragmentados e
intemperizados (10-30%) (fácies 3); camadas
centimétricas de coloração cinza (10YR 3/1)
compostas de carvão, cinzas e ossos queimados
(10-15%) (fácies 4); camadas decimétricas de
coloração marrom claro (10YR 4/2) com ossos
de peixes muito fragmentados (30-50%),
queimados e intemperizados, com lentes de
areia e cinzas (fácies 5); fogueira in situ (fácies
6); e lâmina de areia solta (10YR 6/2) (fácies 7).
A porosidade e fragilidade aumentam próximo
à base das trincheiras, bem como a frequência
de cinzas.
A análise microscópica corroborou o fato
de as unidades se diferenciarem apenas na
frequência de fragmentos de ossos queimados e
na composição da fração fina que os acompanha (Villagran et al. 2009; Villagran et al. 2010).
Sob polarizadores cruzados (XPL), a maioria dos
fragmentos de ossos mostra baixa birrefringência,
o que indica a deterioração do colágeno
(Schoeninger et al. 1989), por dissolução ou
como resultado da queima. A alteração tanto
da fração orgânica, quanto da fração mineral
dos ossos observada da base ao topo dos perfis,
indica períodos de exposição intempérica
(Trueman et al. 2004). A alta porosidade do
depósito, chuvas sazonais, atividade microbiana
e liberação de ácidos pela decomposição de
matéria orgânica teriam favorecido o processo
de alteração após o enterramento.
Além dos fragmentos de ossos distribuídos
aleatoriamente (30-50 %), a fração grossa é
dominada por grãos de quartzo (15-30 %) e
fragmentos de carvão (5-10 %). Apenas os grãos
de quartzo são arredondados e bem selecionados (100-200 ìm). Sua possível origem foi
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Fig. 3. Seções colunares em Jabuticabeira II, Trincheiras 10 e 11, com arqueofácies identificadas e fotomicrografias
correspondentes (PPL). A unidade escura na base da trincheira 11 foi agrupada na arqueofácies 5, já que possui
a mesma composição e arranjo desta fácies, embora tenha sofrido alterações pós-deposicionais advindas de
combustão na arqueofácies 6, acima, que corresponde a uma fogueira in-situ.

determinada por análises granulométricas, que
verificaram a correspondência com os depósitos
paleolagunares das proximidades do sítio. Isto
significa que as areias terrígenas que compõem
o depósito não foram trazidas pelo vento, e sim
transportadas por agentes antrópicos (Fig. 3). A
hipótese de transporte é corroborada pela
grande quantidade de diatomáceas, típicas de
ambientes estuarino-lagunares (Paula G.C.
Amaral, comunicação pessoal), identificadas em
ambas as trincheiras do ictio-montículo. Além
desses componentes biogênicos, também se
identificou uma série de resíduos silicificados
produzidos após a queima de material vegetal,
tais como fitólitos fundidos e escória vítrea
(frequência de 5-10 %) (Villagran et al. 2010).
Micro-análises e mapeamento elementar
com sistema MEV-EED mostraram que os
componentes da fração grossa estão distribuídos aleatoriamente em duas frações finas
diferentes, de acordo com a fácies de deposição
onde ocorrem: uma de composição fosfática

(Fig. 4B); e outra composta basicamente de
micro-carvão (Fig. 4A). A primeira teria sido
produzida após a dissolução e re-precipitação da
matriz mineral dos ossos, sob a forma de
fosfatos de cálcio neo-formados (ver Berna et al.
2004; Lima et al. 2002; Linse 1992; Simpson et
al. 1996; Smith et al. 2007; Trueman et al.
2004), também detectados por DRX; ao passo
que a segunda adveio da formação e deposição
de micro-carvões. Entretanto, ambas são
extremamente ricas em sílica e parecem estar
misturadas com os resíduos silicificados da
queima e decomposição de material vegetal.
Isso significa que, apesar de os fragmentos de
ossos serem o componente mais relevante no
ictio-montículo, as plantas  queimadas ou
decompostas  também são componentes
importantes, embora menos visíveis, do
depósito. Merecem destaque as gramíneas,
cujos fitólitos são comuns e cujas cinzas foram
identificadas em grande abundância na base de
ambos os perfis estudados.
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Fig. 4. Imagens obtidas com o sensor de elétrons secundários, retroespalhados e mapeamento micro-químico das arqueofácies 2 (A) e 3 (B) do ictiomontículo em Jabuticabeira II. Micromassa rica em sílica e carbono na fácies carbonácea 2 e micromassa cálcio-fosfática na fácies 3. Note-se o pseudofragmento de osso no canto esquerdo de B, composto, na verdade, de sílica, possivelmente um agregado silicificado oriundo de combustão vegetal.
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Os pedo-carateres identificados, texturais e
excrementais, indicam que o ictio-montículo foi
formado em um período de tempo relativamente curto de deposição e não-deposição, em
clima úmido, com maior bioturbação na
camada superior, mais exposta ao intemperismo
(Villagran 2010; Villagran et al. 2010).
A mistura de fragmentos de ossos queimados e alterados que caracteriza o ictio-montículo
em escala tanto macroscópica e microscópica,
juntamente com as suas propriedades estruturais, tais como a porosidade elevada e a falta de
um substrato queimado para cada unidade,
sugerem que as partículas não foram queimadas
in situ, e sim trazidas ao sítio de outro local
(Villagran 2008, 2010; Villagran et al. 2009;
Villagran et al. 2010). Esta hipótese de transporte é apoiada pela alta frequência de areias
paleolagunares e pela variedade de espécies de
diatomáceas estuarinas que compõem o
depósito. Isso provavelmente significa que cada
camada representa momentos discretos de
remobilização de material descartado e termicamente alterado oriundo de fogueiras ou de um
depósito secundário de tipo midden. Esse
depósito teria estado originalmente situado
sobre substrato arenoso, que teria servido de
fonte de areia terrígena e diatomáceas, tal como
a praia paleolagunar que existiria nas proximidades do sítio quando este foi construído
(Giannini 1993; Kneip 2004).
Assim, o ictio-montículo estaria estruturado
de acordo com um padrão que intercala fácies
decimétricas de ossos alterados com micromassa fosfática e fácies centimétricas de ossos
queimados com micro-massa carbonácea. Tal
padrão indica uma sequência uniformizada de
episódios deposicionais nos quais itens alimentícios descartados e resíduos de fogueira eram
usados na construção dos montículos funerários.
Na Fig. 5, apresentam-se a sucessão
deposicional da área de localização de Jabuticabeira II e uma reconstrução do seu contexto de
localização há aproximadamente 3.000 anos
AP. No bloco diagrama superior, observa-se a
geometria monticular que conforma o sambaqui
e a relação entre depósito antrópico e substrato
natural (formado por paleodunas de geração
eólica 2, embaixo do sítio, e sedimentos

paleolagunares, nas imediações). No bloco
diagrama inferior, apresenta-se uma reconstrução hipotética da formação do sítio com
localização da área de acumulação e queima de
resíduos, sobre uma possível praia lagunar, da
qual teriam provindo os materiais constituintes
do ictio-montículo.
O Sítio Encantada III
O sítio Encantada III está localizado a
aproximadamente 4 km de Jabuticabeira II e a
cerca de 1.200 m da costa (Fig. 1B). Trata-se de
um pequeno sambaqui, de aproximadamente 2
m de altura (34 m de comprimento e 15 m de
largura). Apesar do seu volume reduzido,
possui datas radiocarbônicas bastante antigas
de 4.420 ± 50 AP, em concha (Fish et al. 2000),
e 4.320 ± 40 anos AP, em carvão (DeBlasis et
al. 2007). Uma amostra de carvão coletada no
topo do sítio forneceu a data recente de 740 ±
40 anos AP (Scheel-Ybert et al. 2010) que pode
ser atribuída a uma ocupação muito posterior,
sem relação direta com a construção do
sambaqui.
Encantada III é um exemplo de sambaqui
que aparece frequentemente como estrutura
satélite em torno de sambaquis monumentais,
porém, apresentando uma estratigrafia muito
mais simples (Peixoto 2008). Este foi o primeiro
sítio de pequenas dimensões a ser foco de
investigação multidisciplinar na região. Análises
faunísticas e paleobotânicas (Scheel-Ybert et al.
2010), além de sedimentares e geofísicas
(Rodrigues 2009), foram realizadas no sítio,
gerando uma ampla gama de dados para o seu
estudo. No caso de Encantada III, as análises
geoarqueológicas serão apresentadas antes dos
resultados da zooarqueologia. Isto demonstra a
maneira em que ambas as abordagens não se
subordinam mas se complementam mutuamente.
Geoarqueologia
A estratigrafia de Encantada III caracterizase por um núcleo arenoso amarelo-claro de até
1,5 m de altura coberto por uma camada
decimétrica areno-argilosa preta rica em
material orgânico e conchas, com espessura
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Fig. 5. Modelo de reconstituição da sucessão deposicional atual, e há aproximadamente 3.000 anos, em Jabuticabeira II, baseado na bibliografia (Giannini 1993; Rodrigues 2009) e nas sucessões observadas no sítio e nas
sondagens externas.

entre 25 e 40 cm (Fig. 6A). Essas duas camadas
foram identificadas como arqueofácies 1
(núcleo arenoso) e arqueofácies 2 (camada
areno-argilosa preta, com conchas ). A arqueofácies
2 possui arcabouço composto principalmente
por conchas, exibe escasso conteúdo de ossos
de peixes e não contém nenhum sepultamento
humano. Estudos paleobotânicos realizados a
partir de fragmentos de carvão da arqueofácies
2 revelaram a presença de vegetação de mangue
no sítio (Scheel-Ybert et al. 2010).
Para análise geoarqueológica, duas trincheiras foram abertas em etapa de campo realizada
em 2006: uma no centro do sítio e outra em
seu lado sudeste, que cobre o contato do

sambaqui com o substrato natural. A sucessão
observada embaixo do sítio, na segunda
trincheira, corresponde a uma fácies arenosa
amarela sobre uma fácies areno-argilosa preta.
As fácies foram interpretadas, com base em
descrições e datações radiocarbônicas e por
luminescência, como fácies possivelmente
marinha, correspondente à barreira arenosa,
sobre uma fácies de margem paleolagunar,
respectivamente (Fig. 7). Esta sucessão demonstraria o avanço ao interior (transgressão) das
areias do sistema barreira por sobre os sedimentos paleolagunares. Assim, o sambaqui teria
sido construído na margem retrobarreira da
paleolaguna. Amostras de sedimento total
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Fig. 6. Análises geoarqueológicas em Encantada III. A) Seção colunar com identificação de arqueofácies. B)
Fotomicrografia (PPL) da arqueofácies 2 com conchas na micromassa granulosa, amorfa e preta. B1) Detalhe da
quebra in-situ de uma concha. B2) Detalhe de concha com sinais de queima (escurecimento e fissuras longitudinais na sua superfície). C) Composição química multi-elementar da arqueofácies 2 e da fácies de margem
paleolagunar. D) Carbonato de cálcio (CaCo3), matéria orgânica (MO) e percentuais totais de carbono (C) na
arqueofácies 2 e na fácies de margem paleolagunar.

foram extraídas da arqueofácies 2 e da fácies de
margem paleolagunar, que serviu como amostra
de controle exterior ao sítio. As amostras foram
processadas seguindo os mesmos procedimentos descritos para Jabuticabeira II.
Com base no tamanho e orientação do
sítio, o seu núcleo arenoso (arqueofácies 1)
poderia estar relacionado a uma paleoduna
parabólica alongada ou imbrincada, como as
que ocorrem na região de localização do sítio,

posteriores ao máximo de inundação holocênico
(Giannini 1993; Giannini et al. 2007) (Fig. 7).
Contudo, nem a forma dômica pronunciada,
nem a estrutura interna sem resquícios de
estratificação gerada por dinâmica dunar, nem
o contexto de localização, isolado, sem associação com outras feições eólicas, permitem
vincular este depósito com as dunas eólicas
identificadas na região por Giannini (1993),
Giannini et al. (2007), Martinho (2004) e
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Fig. 7. Modelo de reconstituição da sucessão deposicional atual, e há aproximadamente 4.500 anos, em Encantada III, baseado na sucessão observada na trincheira aberta no lado sudeste do sítio. No diagrama superior,
observa-se a localização do sambaqui sobre a barreira arenosa, junto com paleodunas eólicas de geração 3 (pósmáximo de transgressão holocênico). No diagrama inferior, apresenta-se a reconstituição hipotética da situação
há 4.500 anos, momento em que o sítio teria alcançado a sua configuração final.

Martinho et al. (2006). Isto levou a considerarse o núcleo arenoso como uma estrutura
arqueológica construída. O mesmo tipo de
constatação foi realizado no sambaqui Carniça
III, localizado na região de Campos Verdes,
que, apesar de ultrapassar em pelo menos 2 m a
altura de Encantada III, teve seu núcleo
arenoso igualmente associado à deposição
antrópica (Tanaka 2007).
As análises granulométricas da fração areia
da arqueofácies 2 e da fácies de margem
paleolagunar mostraram uma forte proximidade em diâmetro médio, desvio padrão e

assimetria. A fração dominante de ambas as
fácies é areia média. Análises químicas multielementares mostraram percentuais elevados de
cálcio e carbono no sambaqui, relacionados ao
carbonato de cálcio das conchas (Fig. 6C). Uma
concentração ligeiramente mais elevada de
fósforo também foi observada, quatro vezes maior
que a concentração da margem paleolagunar, mas
ainda baixa se considerada a massa total. Os
fosfatos na arqueofácies 2 são definitivamente
de origem antrópica, possivelmente relacionados ao conteúdo de ossos de peixe. Além do
conteúdo de conchas, a arqueofácies 2 possui
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fortes semelhanças físico-químicas com a fácies
de margem paleolagunar, com percentuais
quase idênticos de matéria orgânica (Fig. 6 D).
Menezes (2009) identificou o mesmo sinal
isotópico para a matéria orgânica em ambos os
depósitos, o que corrobora esta semelhança.
Essa composição similar sugere que materiais
do sambaqui podem ter sido retirados de
depósitos paleolagunares das redondezas do
sítio, uma vez que Encantada III, assim como
Jabuticabeira II, também teria estado próximo à
margem paleolagunar na época de sua construção.
Em seção delgada, a arqueofácies 2 possui
uma micro-estrutura de microagregados
intergranulares, e fração grossa composta de
conchas (20%) e grãos de quartzo (40%), além
de micromassa granulosa amorfa e preta (Fig.
6B). A maioria das conchas exibe orientação
horizontal a sub-horizontal, não possui perióstraco
preservado, e exibe indícios de fratura in situ
(Fig. 6B1), além de sinais de queima a temperaturas médias (cerca de 500° C), na forma de
fissuras, rachaduras, superfícies ásperas e
coloração escura (Fig. 6B2).
Em resumo, análises geoarqueológicas
mostraram que a camada conchífera de Encantada III é composta por uma mistura de
sedimentos de margem paleolagunar com
conchas queimadas e carvão, além de alguns
fragmentos de ossos. A ausência de estruturas
de combustão e a presença de material queimado indicam que os componentes teriam sido
queimados em outro local e transportados para
o sítio, ou fortemente trabalhados repetidas
vezes sobre o montículo arenoso (arqueofácies
1) após a combustão. Contudo, a segunda
hipótese parece menos provável devido à
orientação sub-horizontal das valvas de molusco
e indícios microscópicos de quebra in situ, o que
indica que o retrabalhamento pós-deposicional
foi provavelmente baixo.
Zooarqueologia
As análises zooarqueológicas em Encantada
III seguiram o protocolo proposto por SchellYbert et al. (2005-2006). A coleta de amostras foi
realizada na camada conchífera (arqueofacies 2)
em níveis arbitrários de 10 cm. Tal coleta

resultou em quatro amostras de 100 litros cada,
que abrangem toda a extensão vertical da
camada conchífera do sítio. Após o processamento
das amostras para recuperação dos carvões para
análises antracológicas, todas as conchas foram
descartadas, entretanto decidiu-se utilizar os
materiais mesmo sem os moluscos para uma
primeira avaliação do conjunto faunístico do
sítio. Para complementar as informações da
amostragem sem moluscos, utilizou-se uma
amostra de aproximadamente 1,5 litro advinda
da coleta para análises geoarqueológicas, na
qual se incluem todos os componentes.
As quatro amostras de 100 litros analisadas
exibem frequências similares das três categorias
de animais  peixes, siris e bolachas do mar. A
exceção mais notável é o aumento dos restos de
peixes na amostra mais inferior (30-40 cm).
Esta última contém quatro vezes a quantidade
de ossos contabilizados através do NISP
(número de espécimes identificados) encontrada nas outras amostras. Entretanto, devido à
alta porosidade da matriz sedimentar, é possível
que tenha havido deslocamento vertical de
pequenos ossos de peixes.
Estes resultados confirmam o caráter
peculiar do sítio, com altas frequências de
bolachas do mar (17%) e siris (9%) (Fig. 8A).
Os restos de peixes são provenientes, em sua
maioria, de pequenos espécimes e encontram-se
muito fragmentados, e respondem por 63% do
total de restos, com base no NISP. Assim como
em Jabuticabeira II, as espécies de peixe mais
comuns são a corvina (40%) e o bagre (20%)
(Klökler 2006).
Quanto à presença de bolachas do mar,
cabe ressaltar que em Jabuticabeira II foram
quantificados oito vezes menos fragmentos de
bolachas do mar (descontando-se as diferenças
de tamanho da amostra) que em Encantada III.
Os equinodermos recuperados deste último
estão altamente fragmentados, e mais de 85%
exibem sinais de queima (Fig. 8B), uma frequência
muito mais alta do que outros componentes
faunísticos do sítio. As bolachas do mar não
são comestíveis, e a literatura arqueológica até o
momento não identifica seu uso como adorno
por esses grupos pescadores-coletores, o que
sugere que foram transportadas e queimadas
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provavelmente de maneira acidental junto com
os moluscos.
É importante mencionar a escassa presença
de vertebrados entre as amostras de Encantada
III. O sítio tem aproximadamente apenas 2%
do valor do NISP de peixes recuperados de
uma camada de conchas de Jabuticabeira II
com o número mais baixo de restos de peixes
(Fig. 8C). Encantada III assemelha-se mais à
porção basal do sítio Espinheiros II  localizado
em Joinville, SC  construída para formar uma
plataforma (Figuti e Klökler 1996).
Na amostragem de 1,5 litro, Anomalocardia
brasilianaé o molusco mais comum (87% a
partir do NISP), mesmo padrão verificado em
outros sítios de grande porte das redondezas e
em proporção similar à encontrada no depósito
paleolagunar de Encantada localizado próximo
ao sítio. Além de A. brasiliana, foram identificados os seguintes moluscos: Lucina pectinata,
Thais haemastoma, Nassarius vibex, e outras
diferentes espécies de mariscos e gastrópodes
(Tabela 1). As valvas em geral têm indícios de

intemperismo, na forma de coloração amarelada na superfície, traços de dissolução e alta
fragilidade. Evidências de queima foram
obervadas em 40% das conchas analisadas,
como coloração acinzentada nas valvas.
A presença de sedimentos paleolagunares
em Encantada III permite cogitar a possibilidade de uma proveniência semelhante para os
elementos faunísticos no sítio. Para verificar
essa hipótese, amostras de conchas do depósito
paleolagunar foram analisadas em relação à
composição taxonômica e características
tafonômicas, para comparação com o material
no sambaqui. Pesagens das valvas demonstram
que Anomalocardia brasiliana predomina e tem
frequências similares em ambos os depósitos
(86% no depósito paleolagunar, 89% no
sambaqui) (Figura 8D). Gastrópodes, como
Thais haemastoma e Nassarius vibex, perfazem 4%
da amostra do sambaqui (versus 2% no depósito lagunar). Lucinas (Lucina pectinata) apresentam-se em quantidades similares nos dois tipos
de depósitos (4%). A diferença principal refere-

Fig. 8. (A) Número de espécimes identificados (NISP) e número mínimo de indivíduos (NMI) de diferentes
taxas recuperados de Encantada III. (B) Frequências de materiais afetados pela queima. (C) Comparação de
valores NISP de peixes entre Encantada III  valor NISP de peixes total  e Jabuticabeira II  camada 26; (D)
Porcentagem de moluscos em Encantada III, Jabuticabeira II e depósito paleolagunar.
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se à presença de mariscos, especialmente Tagelus
sp., em Encantada III (aproximadamente 1%) e
ausência completa de quaisquer mariscos no
depósito natural. Mariscos são raramente
mencionados em estudos sobre taxa encontrados em depósitos lagunares da região (ver
Caruso 1995).
Em geral, as conchas no depósito natural
estão melhor preservadas, enquanto no sambaqui
apresentam maior friabilidade, sinais de
dissolução, manchas amareladas e película de
coloração escura nas superfícies interna e
externa. Quanto à quantidade de conchas
articuladas, até o momento, Encantada III é o
sítio com maior presença de berbigões fechados
dentre os sambaquis estudados na região.
A camada conchífera de Encantada III
poderia ter sido depositada com propósito
construtivo, com o intuito de criar um montículo
ou plataforma para realização de atividades
específicas (Peixoto 2008). No entanto, não há
indícios claros do caráter dessa atividade, já que
nenhuma estrutura foi identificada dentro ou
nas redondezas. Uma outra possibilidade referese ao uso das conchas como elemento que
outorga estabilidade ao núcleo arenoso e
mantém a sua forma.
A estratigrafia do sítio, bem como as
análises zooarqueológicas e geoarqueológicas,
indicam sua formação por deposição contínua,
e não por episódios deposicionais separados no
tempo. De fato, este sambaqui parece ter sido
construído de maneira rápida, com a deposição
de materiais em curtos intervalos de tempo. O
fato de Encantada III estar localizado próximo
a sambaquis monumentais ativos à época da
construção do sítio (ver mapas em Giannini et
al. 2010) chama a atenção para a provável
relação entre sambaquis grandes e pequenos.
Teria existido um vínculo entre a função de
Encantada III e os sítios funerários? Seria
possível admitir seu uso como fonte de materiais que seriam posteriormente depositados nos
sambaquis maiores?
A ausência de estruturas e presença de
apenas uma lasca em Encantada III (Peixoto
2008) sugere que a ocupação foi de curta
duração e que atividades principais não
ocorreram no sítio. Muito provavelmente,

Encantada III atuou como marcador territorial,
além de servir como espaço para atividades
específicas de processamento. Em uma área
plana, tal como a planície costeira da região de
estudo, até mesmo um pequeno acúmulo de
conchas como Encantada III poderia funcionar
como um indicador do domínio de um grupo.
Integração das abordagens
Os processos de formação de sítios conchíferos
tem sido alvo de pesquisas desde o início da
década de 90 (Stein 1992; Stein et al. 1992).
Esses trabalhos foram fundamentais para
expandir o conhecimento da multiplicidade de
processos culturais e naturais que contribuíram
para a formação deste tipo particular de registro
arqueológico. Na literatura brasileira, os
processos de formação de sambaquis tornaramse foco de pesquisas mais tardiamente. O
trabalho de Klökler e Figuti (1996), ao ir além
do estudo da subsistência, foi a primeira
tentativa de compreender a formação de um sítio
conchífero através do uso da zooarqueologia.
Os estudos geoarqueológicos recentes
fornecerem novas técnicas e métodos para
analisar e interpretar as estratigrafias de
sambaquis, e complementar os resultados das
análises faunísticas. Segundo essa perspectiva,
os sambaquis  tanto os monumentais como os
de pequeno porte  são concebidos como outro
produto deposicional dentre os muitos que
configuram uma paisagem, porém, o único que
resulta da intervenção humana, com seus
propósitos e significados particulares. Nesse
sentido, tanto as variáveis naturais quanto
antrópicas devem ser consideradas na análise e
interpretação dos múltiplos agentes e sequência
de eventos envolvidos na formação dos sítios.
As análises faunísticas realizadas em
Jabuticabeira II enfocaram a compreensão da
coleta, utilização e deposição dos restos faunísticos
que compõem a matriz. Através do estudo dos
dois materiais básicos de construção  peixes e
conchas  forneceram-se dados e interpretações
acerca da construção do sítio através de sepultamentos episódicos. A deposição de camadas
maciças de conchas teria como objetivo cobrir
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covas e grandes áreas funerárias, nas quais eram
depositados restos de festins celebrados em
homenagem aos mortos. A escolha de valvas de
moluscos como material construtivo estaria
relacionada, provavelmente, às suas características físicas, como espessura, tamanho e coloração. Os dois primeiros elementos garantiram a
elevação rápida da estrutura, ao passo que o
último enfatizava a distinção entre camadas de
sepultamento e de cobertura. As análises
geoarqueológicas, por sua vez, descreveram o
histórico pré-deposicional e pós-deposicional do
sítio e mostraram a sequência complexa de
práticas construtivas, que envolveu a reciclagem
de material faunístico e vegetal, antes de sua
deposição final como matriz dos montículos
funerários.
Embora a maioria dos sambaquis tenha
sido formada por meio de atividades organizadas, existe uma grande variedade de estratégias
de coleta e deposição de conchas que podem
ter sido utilizadas pelas populações pré-históricas. O estudo dessas estratégias pode conduzir a
um novo exame da formação desses sítios,
assim como auxiliar na compreensão dos
comportamentos humanos e do sistema social
dos construtores de sambaquis.
No caso de Jabuticabeira II, pode-se afirmar
que o sítio foi construído por meio da realização de rituais, cuja matéria prima possui uma
história que precede o evento final de deposição.. Assim sendo, o estudo da sua formação
possibilitou trabalhar com um nível diferente
de informações e assim conectar os grupos às
suas crenças. As áreas funerárias teriam sido
formadas através de festins, com grandes
banquetes que marcavam comemorações em
homenagem aos ancestrais. Os restos animais e
vegetais que conformam a matéria prima
construtiva do sítio , depositada acima dos
sepultamentos para outorgar volume à estrutura,
passaram por uma sequência de processamentos,
vinculadas à queima e acumulação, que
definem uma história pré-deposicional mais
complexa que o inicialmente imaginado. Esta
história envolve a ritualização dos componentes
da vida cotidiana dos sambaquieiros (Villagran
et al. 2010), e se materializa na configuração
final do sambaqui, O sítio Encantada III, por

outro lado, foi construído com propósitos menos
duradouros. As atividades de processamento de
conchas eram executadas sobre uma plataforma
antrópica de areia. Estas atividades envolviam a
coleta de moluscos da laguna vizinha (juntamente com a sua matriz sedimentar) e a queima
de ítens faunísticos, com uso de espécies locais
de madeira como combustível (Scheel-Ybert et
al. 2009). As atividades em Encantada III não
corresponderiam a um local de moradia ou
sítio funerário, e sua ocupação  ou sequência
de ocupações  teria sido efêmera.
Em ambos os casos, existe uma dinâmica
inerente relacionada ao transporte e transformação antrópica de componentes naturais e
culturais em um elemento arquitetônico da
paisagem (Villagran 2010). No litoral sul
catarinense, verificaram-se indícios de uma
verdadeira manipulação ou domesticação da
planície costeira. Diferentes propósitos e
significados estão associados a essas ações, e
estes poderiam ser aproximados através da
combinação de análises faunísticas e sedimentares
em uma abordagem arqueológica integrada
capaz de transcender a associação tradicional da
fauna com a subsistência e dos sedimentos com
processos naturais.
Conclusão
O projeto multidisciplinar Sambaquis e
Paisagem, que focou seus estudos no litoral sul
de Santa Catarina, forneceu grande apoio aos
esforços descritos aqui, realizados conjuntamente por zooarqueólogos e geoarqueólogos.
Embora, em muitos casos, não se tenha
trabalhado com as mesmas amostras, os
resultados das análises faunísticas e sedimentares
se complementaram. Informações e interpretações semelhantes foram atingidas acerca das
atividades que deram origem aos sítios Jabuticabeira II e Encantada III.
Nos últimos anos, análises zooarqueológicas,
geoarqueológicas, geofísicas, paleobotânicas,
bem como arqueológicas propriamente ditas,
foram realizadas na área de estudo as quais
forneceram dados para a interpretação da
ocupação da costa. No entanto, as pesquisas
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podem alcançar resultados ainda mais profícuos, e as interpretações podem tornar-se mais
robustas, quanto mais os pesquisadores de
diferentes especialidades trabalhem conjuntamente, e não de maneira isolada, como foi a
regra até muito recentemente.
Acredita-se que as abordagens desenvolvidas no sítio Jabuticabeira II podem servir como
parâmetro para investigações futuras em outros
sambaquis do litoral brasileiro. A associação de
métodos analíticos contribuirá para as comparações futuras entre sítios e inclusive na análise
intra-sítio. Planejam-se, em um futuro próximo,
intervenções no sambaqui Cabeçuda, localizado
na mesma região, onde estudos paleobotânicos
serão executados em conjunto com as análises
descritas neste artigo.
Na costa sul de Santa Catarina, os sambaquis
são componentes ativos de uma paisagem
altamente domesticada. As estruturas de grande
porte, pela sua dimensão e visibilidade, são
elementos ativos no controle dos movimentos dos
indivíduos e suas relações com a paisagem. Por
outro lado, as estruturas menores representam
os marcos duradouros de práticas de pequena

escala, e expressam o vínculo diário das comunidades costeiras com o seu ambiente construído.
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analyses of southern Santa Catarina coast sambaquis. Revista do Museu de
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Abstract: This paper explores the contribution that zooarchaeological and
geoarchaeological analyses can bring to the study of shell sites depositional history.
combined approach is applied for the study of two sites that represent part of
the diversity of shell deposits in the southern coast of Santa Catarina State:
Jabuticabeira II, a monumental cemetery; and Encantada III, a smaller shell
deposit that, besides its apparent simplicity, presents a challenge for the definition
of its function. In Encantada III, zoo and geoarchaeology contributed to a better
characterization of its role as short-term deposit of long lasting permanence.
Both shell sites, and their practical and symbolical attributions, represent
examples of the complex dynamics of the anthropic construction of a landscape.
Keywords: Shell middens  Coastal archaeology  Zooarchaeology 
Geoarchaeology  Micromorphology.
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