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“Um pedacinho de terra, 

perdido no mar! 

Num pedacinho de terra, 

belezas sem par 

 Jamais a natureza 

reuniu tanta beleza 

               jamais algum poeta 

teve tanto para cantar!” 

 (trecho do Rancho de Amor à Ilha, hino oficial 

de Florianópolis, de  

autoria de Cláudio Alvim Barbosa-Zininho). 

 

 

Dedico esta tese a Florianópolis e a todos os “Manezinhos” da terra e do coração.  

A este lugar tão cheio de “magia” que seduz a todos, com suas belezas naturais e 

hospitalidade! 
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Resumo 

Os sítios arqueológicos do litoral de Santa Catarina, conhecidos como 

sambaquis, foram e ainda são, ao longo das últimas décadas, foco de interesse 

de diversas pesquisas na área. Os arqueólogos, na intenção de melhor 

compreender aspectos do modo de vida das populações destes pescadores-

caçadores-recolectores, que construíram os sambaquis, valeram-se de 

diferentes abordagens teórico-metodológicas. No princípio, eram descritas 

como possuidoras de uma organização social simples, com alta mobilidade, 

baixa densidade populacional e tendo uma dieta baseada no consumo de 

moluscos. No entanto, pesquisas recentes delineiam um outro viés 

arqueológico, mostrando que, em alguns sambaquis do litoral de Santa 

Catarina, as populações de pescadores-caçadores-recolectores, em processo 

de complexidade social, tinham uma alta densidade populacional. Outros, 

através de análises químicas (isótopo de oxigénio 18/16 O e colágenio 13/12C e 

15/14N) sugerem que aquelas possuíam baixa mobilidade e mantinham uma 

dieta baseada no consumo preferencial do peixe (DE MASI, 2001). 

A importância da ictiofauna para as populações dos sambaquis 

ultrapassou o aspecto dietário; para além das questões sociais, abrangeu a 

economia como um todo, nas suas técnicas de obtenção, consumo e 

preservação. O objectivo deste trabalho prima na identificação da diversidade 

da ictiofauna do sambaqui Porto do Rio Vermelho II (SC-PRV-02) e respectivos 

ambientes para geração de hipóteses das técnicas empregadas na exploração 

do pescado.  

O estudo do Homem pré-histórico, através de uma abordagem 

zooarqueológica, tem entre os seus objectivos perceber a arqueofauna como 

indicador da interacção do Homem com os demais animais (REITZ & WING, 

2008). 

 

Palavras-chave: sambaqui, zooarqueologia, ictiofauna, pescadores-

caçadores-recolectores e Ilha de Santa Catarina.  
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Abstract 

The archaeological sites on Santa Catarina's coast, known as 

"sambaquis", have been (and still are), all throughout the last decades, the 

focus of interest for several research in the area. Archaeologists attempting to 

better understand the aspects of the lifestyle of these populations of fishermen-

hunters-gatherers, who built the sambaquis, took different theoretical-

methodological ap.roaches. At first, were described as in possession of a 

simple social organization with very high mobility, low population density and 

dieting on mollusks. However, recent researches point out a different 

archaeological bias, showing that in some sambaquis on Santa Catarina's 

coast, these populations of fishermen-hunters-gatherers, in a process of social 

complexity, were quite dense. Others, through chemical analyses (oxygen 

isotope isótopo de oxigénio 18/16 O and collagen3/12C e 15/14N) suggest that had 

a low mobility and a diet mainly based on the consumption of fish (DE MASI, 

2001). 

The importance of the ichthyofauna to the populations from the 

sambaquis surpasses the diet aspect and social issues; it affects economy as a 

whole, in the techniques for fish obtention, consumption and preservation. The 

goal of this work is to identify the ichthyofauna diversity within the sambaqui 

Porto do Rio Vermelho II (SC-PRV-02), as well as its environments that might 

influence the possible techniques for acquisition of fish. 

The study of prehistoric man, in a zooarchaeological ap.roach, has 

among its aims to understand the archaeofauna, as an indicator of the 

interaction of Man with the other animals (REITZ & WING, 2008). 

 

Keywords: sambaqui, Zooarchaeology, ichthyofauna, fishermen-

hunters-gatherers and Ilha de Santa Catarina. 
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 A arqueologia desenvolvida no litoral de Santa Catarina desde a década 

de 50 destaca-se pelas pesquisas desenvolvidas em sítios do tipo sambaqui1. 

Os sambaquis2 são sítios arqueológicos que se estendem por boa parte da 

costa litoral brasileira e na paisagem são visíveis pelo seu formato e tamanho 

variado3. Erigido pelo acúmulo progressivo e intencional de grupos pescadores-

caçadores-recolectores entre os 6.000 e 1.000 B.P. São compostos por 

materiais faunísticos, líticos e também enterramentos humanos. Em Santa 

Catarina, os sambaquis encontram-se principalmente em áreas lagunares, de 

baía e ilhotas (OLIVEIRA, 2000).  

  As populações que construíram os sambaquis foram, por muito tempo, 

desde o século XVIII ao início da segunda metade do século XX, 

caracterizadas pelos investigadores como nómadas e mantendo uma dieta 

baseada na colecta de moluscos. Um dos referenciais para a compreensão da 

sua dieta foi baseado na abundância dos moluscos no registo arqueológico a 

partir do qual se propõe como a principal actividade desenvolvida em períodos 

recuados, sendo substituído posteriormente pela pesca (BECK, 2007).  

 Pesquisas recentes, no entanto, sugerem que aquelas populações 

apresentavam uma baixa mobilidade (DE MASI, 2001) e tinham a sua 

subsistência caracterizada pelo consumo predominante de peixes ; eram 

populações pescadoras-caçadoras-recolectoras (BANDEIRA, 1992; FIGUTI, 

1992; DE MASI, 2001; DE MASI, 2009 e KLÖKLER, 2001). 

O presente trabalho vai incidir sobre o sambaqui (SC-PRV-02). Este sítio 

arqueológico localiza-se na porção norte da Ilha de Santa Catarina, numa 

região chamada São João do Rio Vermelho4. As pesquisas arqueológicas 

realizadas neste sítio evidenciaram uma ocupação humana entre 1.735 B.P. à 

910 B.P. (DE MASI, 2001). Os dados de colagénio obtidos a partir da medida 

                                                                 
1
 Estampa I. 

2
 Sambaqui da língua indígena Tupi Tambaqui que significa acúmulo de conchas.  

3
 Entre as diversas formas que apresentam os sambaquis estão as semi -esféricas, cónicas, 

alongadas e achatadas. As dimensões variam de apenas alguns metros até s ítios com trinta 
metros de altura. (LIMA, 1999-2000:271).  
4
 Estampa II.  
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de isótopos estáveis 13/12 C e 15/14 N extraídos dos ossos humanos recolhidos 

daquele sambaqui indicaram uma dieta baseada no consumo de peixe (DE 

MASI, 2001).  

  

A partir da análise de uma amostra representativa da ictiofauna recolhida 

no sambaqui5, este trabalho vai desenvolver-se na premissa de que as 

populações de pescadores-caçadores-recolectores que o ocuparam mantinham 

uma dieta preferencialmente baseada no consumo de peixe.  

   O objectivo geral desta tese consiste em identificar a diversidade 

ictiológica presente no sambaqui e gerar hipóteses sobre a tecnologia de 

pesca. A análise da ictiofauna encontrada nas camadas arqueológicas permite 

também inferências associadas à exploração de diferentes ambientes, ao 

verificar a diversidade e a frequência de espécies e com isso, trazer 

informações para melhor compreensão de alguns aspectos comportamentais 

das populações de pescadores-caçadores-recolectores da Ilha de Santa 

Catarina. 

Objectivos específicos deste trabalho consistem em identificar e 

quantificar amostras de fragmentos ósseos da fauna ictiológica quanto ao seu 

número de espécies (NISP - number of identified specimens) e número mínimo 

de indivíduos (NMI  número mínimo de indivíduos em português e MNI – 

minimal number of individuals em inglês), verificar a diversidade de táxones6 

quanto à sua temporalidade e espacialidade no sambaqui, indicar os ossos e 

partes anatómicas mais fiáveis para identificação taxonómica dos peixes 

                                                                 
5
 O elevado volume de material ictiológico exigiu a análise de uma amostra parcial e aleatória. 

O sítio arqueológico apresenta 53 quadrículas escavadas e destas 37 foram analisadas (Q.01 à 
Q.16, Q.21 à Q.29, Q.59, Q.84, Q.111 à Q.120). Vale ressaltar ainda que durante o ano de 

2008 a análise da assembleia de peixes do sambaqui Porto do Rio Vermelho II (SC-PRV-02) 
contou com o auxílio de Manoel Ramos Júnior.  
6
 Utiliza-se o termo táxon para definir um grupo de organismos de qualquer categoria. O plural 

deste termo é “táxones” (em português de Portugal) e “táxones” (em português do Brasil. Esta 
forma aportuguesada da forma grega (taxa) é preferível para evitar possíveis confusões com a 
palavra taxa, substantivo do verbo taxar (FIGUEIREDO, 2010:41). 
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recolhidos no sambaqui, inferir técnicas de pesca e identificar marcas de 

queima nos ossos analisados. 

A estrutura deste trabalho consiste de cinco capítulos. O primeiro 

capítulo é descritivo, no qual há uma caracterização espacial da Ilha de Santa 

Catarina, salientando aspectos físicos, sua formação geológica e 

geomorfologia, hidrografia e aspectos climáticos, fauna e flora , sendo que a 

ênfase recaiu para a descrição de aspectos da Lagoa da Conceição. Esta 

lagoa que se encontra localizada próximo do sítio arqueológico e cujo 

desenvolvimento ao longo dos anos influenciou o estabelecimento das 

populações de pescadores-caçadores-recolectores em suas imediações.  

O segundo capítulo apresenta um levantamento da literatura pertinente, 

um breve histórico da trajectória da zooarqueologia e destaca as pesquisas 

realizadas em sambaquis no Brasil e em Santa Catarina. É um capítulo que 

trás os processos teórico-metodológicos das pesquisas anteriores, as 

descrições, análises zooarqueológicas e discussões relacionadas com a dieta 

alimentar das populações pescadoras-caçadores-recolectores.  

O terceiro capítulo é dedicado às informações sobre a área de estudo, a 

descrição do sítio arqueológico, as expedições anteriores, a cultura material, as 

datações e as análises realizadas.  

O quarto capítulo, constituído por duas partes, refere-se à componente 

metodológico-descritiva. Na primeira parte, a metodológica, serão 

apresentados os procedimentos de campo e laboratório para recolha e análise 

da ictiofauna. Na segunda, a descritiva, serão identificados os processos 

tafonómicos, os procedimentos de identificação e a quantificação da ictiofauna.  

O quinto capítulo empõe os resultados obtidos com a análise da 

ictiofauna, apresentando discursiva e graficamente a diversidade desta fauna e 

sua distribuição espacial e temporal no sítio. Levanta também questões para os 

elementos anatómicos fiáveis no diagnóstico de taxon e faz uma relação com o 

habitat. Estas informações servem de suporte na inferência de hipóteses 

interpretativas da tecnologia de pesca.  
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1.CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA, GEOLÓGICA E 

GEOMORFOLÓGICA DA ILHA DE SANTA CATARINA 

 

1.1 Aspectos gerais sobre a geografia, geologia e geomorfologia da 

Ilha de Santa Catarina ˗ Lagoa da Conceição. 

 

1.1.1 Localização Geográfica 

 

1.1.1.1 Ilha de Santa Catarina 

A Ilha de de Santa Catarina pertence ao estado com o mesmo nome. 

Localiza-se na região sul do Brasil, entre os estados do Paraná ao Norte, e do 

Rio Grande do Sul ao Sul. O litoral catarinense possui uma extensão de 

aproximadamente 531 km.   

A Capital de Santa Catarina situa-se na Ilha de mesmo nome e chama-

se Florianópolis, a uma latitude entre os paralelos 27°22´45´´ e 27°50´10´´ Sul 

e a uma longitude entre os meridianos 48°21´37´´ e 48°34´49´´ Oeste (HORN 

FILHO, 2006). É a maior ilha, com 438,90km² de extensão, comparada com as 

outras 15 que estão dispostas no seu entorno. Com uma extensão de 172 km 

de costa, 42 praias de areias, alguns manguezais, campos de dunas, rios e 

lagoas, com destaque para a Lagoa da Conceição.  

 

Ilustração 1 - Localização da Ilha de Santa Catarina. Fonte: COMERLATO, 2005.  
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Neste capítulo a ênfase recairá sobre as informações referentes à Lagoa 

da Conceição, pois foi a proximidade do sambaqui em relação à produtividade 

da lagoa o objectivo que levou De Masi (2001), ao realizar as primeiras 

intervenções arqueológicas no local.  

 

1.1.1.2 Lagoa da Conceição 

A bacia hidrográfica da Lagoa da Conceição localiza-se na costa centro-

oeste da Ilha de Santa Catarina. A sua forma alongada no sentido Norte-Sul 

possui uma extensão territorial de 70,05km2 para sua área total. É a maior 

lagoa da Ilha de Santa Catarina e sua origem é costeira. Apesar de chamá -la 

de lagoa, é na verdade uma laguna7, de águas salobras (aquelas que têm mais 

sais dissolvidos que a água doce e menos que a água do mar) e mantendo 

contacto com o mar através do canal situado na localidade da Barra da Lagoa 

(HAUFF, 1996).  

 

Ilustração 2 - Localização geográfica da Lagoa da Conceição (área em amare lo-

adaptação de Vania L. Sousa), Ilha de Santa Catarina , Brasil. Fonte: HAUFF, 1996. 

                                                                 
7
 Apesar de geomorfologicamente incorreto, no Brasil é comumente utilizada o termo lagoa 

para denominar os corpos de água costeiros-lagunas ou lagos costeiros (HAUFF, 1996). 
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Ilustração 3 A porção superior e esquerda da foto mostram a Lagoa da Conceição e a 
direita o mar. A esquerda da foto também aparece a localidade da Barra da Lagoa e o seu 

canal onde ocorre o contacto entre as águas da Lagoa e do oceano.  
Fonte:«http://professorpizarro.blogspot.com/2008/07/conheci-lagoa-da-conceio-e-barra-
da.html.» Acedido em 29 de Março de 2011. 

 

 

Ilustração 4 - Foto mostrando o encontro das águas da Lagoa da Conceição (na  
porção inferior da foto) com a do oceano (porção superior da foto), através do canal 
da Barra da Lagoa, localizado na região de mesmo nome. Fonte: 

«http://picasaweb.google.com/leobigrider/BluevolveSCTrekking#51224957725275443
70». Acedido em 29 de Março de 2011. 
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1.1.2 A Geologia da Lagoa da Conceição 

A Ilha de Santa Catarina tem sua formação geológica na depressão 

oriental do Brasil, mais pronunciada do Rio de Janeiro para o sul. Essa 

depressão é relacionada com os derrames basálticos pós-mesozóicos, quando 

as águas oceânicas invadiram os vales, os contrafortes que mais se projetaram 

para o oriente transformaram-se em cabos e as partes mais altas das 

montanhas foram rodeadas pelas águas transformando-se em ilhas 

(FRANZONI, LAPOLLI & MATTOS 2008:02). As feições geológicas da ilha são 

compostas pelo complexo cristalino granito-gnáissico com intrusões posteriores 

de lavas, no qual se depositaram as formações recentes de sedimentação 

marinha.  

Na Lagoa da Conceição, teve a sua origem caracterizada pela sua 

geologia8 durante o final do Proterozóico e é constituída, basicamente por três 

unidades graníticas: Granito Ilha ou Florianópolis, pelo Granito Itacorubi e pelo 

Granito São Pedro de Alcântara9. Entre as falhas e fracturas destes granitos, 

ocorrem diques de diabásio (HAUFF, 1996).   

Do Jurássico ao Cretácico ocorre a presença da Formação Serra Geral,  

com diques de diabásio, ao longo de todo o embasamento cristalino da ilha, 

com espessura e comprimento variados, encaixados nos granitóides e 

preenchendo as falhas e fracturas. No Cenozóico formaram-se os depósitos de 

encosta, sob a forma de rampas moldadas nas encostas dos morros. Na bacia 
                                                                 
8
 Croqui com a geologia da Lagoa da Conceição na página seguinte.  

9
 Granito Ilha compõe a maior parte das rochas encontradas na Lagoa da Conceição. Ocorre 

no embasamento situado no Rio Vermelho até a Ponta dos Araçás , na parte do Canto da 
Lagoa até ao Rio Tavares, onde aflora o Granito São Pedro de Alcântara, no costão do 
Moçambique e nos morros da Galheta/Praia Mole e Joaquina. O Granito Ilha caracteriza-se 

Pela presença de granito maciço equigranular grosso, que geralmente possue textura 
heterogranular e coloração cinza rosada. Também por derrames e diques de riolito, e depósitos 
de rochas piroclásticas ácidas de idade neoproterozóica, são cortadas por grande enxame de 

diques com idade Jurásica. Granito Itacorubi ocorre na região central da ilha e, na bacia da 
Lagoa da Conceição; situa-se entre o Granito Ilha, na área que vai da ponta dos Araçás até a 
parte do Canto da Lagoa. Este granito apresenta contacto com as demais unidades graníticas, 

através de falhamentos e acompanhando os diques de riolito  de idade Jurássico. São granitos  
de textura equigranular predominantemente fina e coloração característica cinza clara, com 
tons esverdeados e avermelhados. Granito São Pedro de Alcântara foi registado em 

afloramentos localizados na região do Rio Tavares, ao sul da Lagoa da Conceição.  São 
granitos homogéneos com frequentes enclaves máficos e com textura porfirítica média a 
grossa (HAUFF, 1996:37).  
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da lagoa este depósito, segundo Hauff (1996) localizam-se entre o complexo 

cristalino e os depósitos marinhos praiais, geralmente recobertos por depósitos 

eólicos, nas regiões do Canto da Lagoa e do Rio Vermelho. Ocorrem ainda nos 

morros os Depósitos de Encostas recobrindo Dunas, formado por sedimentos 

finos e de origem eólica misturados a sedimentos grosseiros oriundos da 

encosta onde ocorrem (HAUFF, 1996).  

 

Ilustração 5 - Geologia da bacia hidrográfica da Lagoa da Conceição, Ilha de Santa 
Catarina, Brasil. Fonte: HAUFF, 1996 e adaptado Vania Leandro de Sousa. 

 

 

No Quaternário a ilha apresenta diversos depósitos na sua formação. O 

primeiro que se destaca são os Depósitos Marinhos Praiais, que geralmente 
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aparecem como cordões litorais, tendo a sua origem no Pleistocénico e no 

Holocénico. Os Cordões Pleistocénicos internos estão, geralmente, localizados 

entre o complexo cristalino (ou corpos lagunares) e o depósito praial actual. 

São compostos por areias de quartzito médias e grossas com algum silte; 

geralmente estão cobertas por depósitos eólicos. A sua superfície é ondulada 

na região do Rio Vermelho e sua formação iniciou o processo de surgimento e 

evolução da Lagoa da Conceição (HAUFF, 1996). Os Cordões Holocénicos 

margeiam boa parte da costa leste da bacia hidrográfica desta Lagoa e 

ocorrem sob a forma de praias ancoradas em pontais rochosos, compostos 

também por areias quartziticas médias e grossas e recobertas, em alguns 

pontos, por depósitos eólicos actuais. No Rio Vermelho ocorre depressões 

intra-cordões, que estão associados a depósito de turfa, os quais estão 

recobertos pelo cordão externo que migrou em direcção ao continente (MUEHE 

& CARUSO, 1989). O segundo depósito que ocorre na ilha é formado pelos 

Depósitos Transicionais Lagunares, que podem ser definidos como aqueles 

que temporariamente adquirem características lagunares com o processo de 

inundação e erosão, em função de uma oscilação positiva do nível relativo do 

mar. Aquando da seca nesta região formam-se depósitos de sedimentos 

arenosos marinhos, recobertos por outros mais finos e de origem lagunar. Para 

a bacia da Lagoa da Conceição, estes depósitos são encontrados nas margens 

do seu canal de ligação com o mar (HAUFF, 1996). Um terceiro depósito que 

ocorre na ilha é o dos Depósitos Eólicos, que pode estar relacionado tanto com 

o Pleistocénico como com o Holocénico. Os depósitos Pleistocénicos estão 

geralmente fixados e recobrem depósitos marinhos da mesma idade (HAUFF, 

1996). O quarto depósito é formado pelos Paludais e Turfáceos de origem 

Holocénia; encontram-se de maneira contínua ao longo da porção leste da ilha 

e estão dispostos nas depressões existentes entre os cordões litorâneos 

internos e externos; têm as suas características paludais nas zonas semi-

alagadas, ocorrendo como turfas quando sob o cordão externo. Além destes 

depósitos mencionados, ocorrem ainda outros relacionados ao Quaternário, na 

bacia da Lagoa da Conceição. São as Feições Deposicionais de Esporões 
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Arenosos, que se encontram submersos próximo das margens da lagoa, e as 

Feições Erosivas de Paleocanais Lagunares, que ocorrem em três locais nas 

suas margens: duas no cordão interno que margeia a laguna, nas proximidades 

do Rio Vermelho e da Barra da Lagoa, e uma na sua margem sul, na região do 

Rio Tavares. São feições que dão indicativos da existência de paleocanais 

(HAUFF, 1996). 

 

1.1.3 Geomorfologia da Ilha de Santa Catarina 

A geomorfologia da Ilha de Santa Catarina é caracterizada por uma 

planície sedimentar arenosa, de formação recente, onde afloram os blocos 

cristalinos.  

A paisagem litorânea catarinense é marcada primeiramente, 
pelo contraste entre os terrenos cristalinos antigos e as 
formações sedimentares cenozóicas (recentes), resultantes de 
complexos processos de acumulação (fluvial, flúvio-marinha, 
marinha, eóleo-marinha, etc (LAGO, 1968:31). 
 

Segundo Bigarella a formação do litoral catarinense seguiu os mesmos 

parâmetros do litoral meridional do Brasil. Este último: “[…] representa uma 

ingressão marinha, que penetrou profundamente nos vales de uma paisagem 

não bem determinada” (BIGARELLA, 1994:200). 

 

[…] um período de movimentos tectónicos, equilibrando 
tensões da crosta, relacionadas com a fase andina de orogenia 
alpina que produziu falhas na orla continental, submergindo no 
mar a atual faixa litorânea do Brasil Meridional. Assim, o 
oceano agrediu nos vales de uma paisagem cretáceo-terciário 
formando as atuais baías de ingressão entre Paranaguá e 

Laguna (BIGARELLA, 1994:201). 
 

De acordo com o Mapeamento Temático do município de Florianópolis, 

realizado por Herrmann & Rosa (1991) a geomorfologia da Ilha de Santa 

Catarina é constituída por dois domínios morfo-estruturais: (1) dos 

Embasamentos em Estilos Complexos e (2) das Acumulações Recentes  

(HERRMANN, & ROSA, 1991). O primeiro domínio compreende a unidade 
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geomorfológica Serra do Leste Catarinense, também denominada Serras 

Cristalinas Litorâneas e o segundo a unidade geomorfológica Planícies 

Costeiras.  

 

Ilustração 6 - Geomorfologia da bacia hidrográfica da Lagoa da Conceição, Ilha de Santa 
Catarina, Brasil. Fonte: HAUFF, 1996.  

 

 

Na primeira unidade geomorfológica, a constituição dá-se por uma 

sequência de elevações com disposição em forma sub-paralela e com 
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orientação predominante no sentido NE-SW, cuja altitude diminui em direcção 

ao mar (HERRMANN, 1989). Nas partes altas predominam os granitos, de 

idade pré-câmbrica, seguido por riolitos, sob forma de derrames e diques, e 

diques de diabásio (SCHEIBE & TEIXEIRA 1970 apud DUARTE, 1981). Os 

riolitos são considerados do final do Paleozóico e os diabázios estão 

vinculados à Formação Serra Geral, uma vez que sua altura varia de 88 à 

130m (TEIXEIRA, 1969 apud DUARTE, 1981). A elevação média nas partes 

altas da Ilha de Santa Catarina está em torno de 290m. A unidade 

geomorfológica dos Embasamentos em Estilos Complexos ocupa, na bacia da 

Lagoa da Conceição, 42,92% e apresenta modelados de dissecação em 

montanhas e em morrarias. As montanhas abrangem 34,19% da área, com 

interflúvios angulosos, vales encaixados com terraços alveolares ocasionais, 

vertentes com diversos graus de declividade e amplitudes altimétricas 

superiores a 200m (...). As morrarias (outeiros) ocorrem em 8,73% da bacia, 

caracterizados por vales pouco encaixados com vertentes convexa-côncavas e 

amplitude altimétrica inferiores a 200m (HAUFF, 1996) 

A segunda unidade geomorfológica corresponde à planície litorânea das 

Acumulações Recentes ou Planície Costeira. São formações sedimentares de 

origem marinha e também provenientes dos maciços cristalinos, que ao 

unirem-se, transformaram um arquipélago na Ilha de Santa Catarina (OLÍMPIO, 

1995). Estes depósitos estão relacionados com as oscilações climáticas do 

Quaternário que determinaram ambientes marinhos, lacustres, eólicos, fluviais 

e de leques aluviais, que ocorrem isolados ou justapostos A planície costeira é 

dividida nas oito classes diferentes que se seguem (HAUFF, 1996): 

1) planícies marinhas: são áreas planas e onduladas que se formam a 

partir de processos de deposição marinha; 

2) planícies fluviais: são áreas planas e sujeitas a inundações periódicas;  

3) planícies lacustres: são áreas planas com acumulações lacustres, que 

se situam nas margens da lagoa; 

4) planícies flúvio-lacustres: são áreas planas ou levemente dissecadas, 

formadas a partir de processos fluviais e lacustres; 
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5) cordões de restinga: alongados, estreitos e dispostos paralelamente à 

linha de praia actual. Formam-se em praia onde o fundo oceânico possui baixo 

grau de declividade e são resultantes do abaixamento do nível médio do mar;  

6) compartimento eólico: depósitos associados à acção eólica. Os seus 

sedimentos provém das areias das praias e da remobilização e/ou dissipação 

dos cordões eólicos. Diferenciam-se do compartimento praial pela sua 

diversidade de formas de relevo, bem como pelas condições de equilíbrio 

morfodinâmico, facilmente abaladas. Este compartimento abrange as porções 

leste, norte e sul da bacia hidrográfica da Lagoa da Conceição (HAUFF, 1996);  

O compartimento colúvio-aluvionar é caracterizado por um ambiente 

transicional entre as duas unidades geomorfológicas. 

 

Constitui-se de rampas com declividade variadas que se 
formam através de processos morfogenéticos gravitacionais 
e/ou pluviais decorrentes das flutuações climáticas do 
quaternário, podendo ser colúvio-eluviais ou de dissipação 
(HAUFF, 1996:52).  

 

7) rampas colúvio-eluviais: surgiram a partir da decomposição de rochas 

graníticas. Essas rampas avançam sobre a planície costeira, suavizando seu 

contacto com o complexo cristalino; 

8) rampas de dissipação: formado pelo deslocamento de sedimentos 

dunares sobre as encostas, juntamente com materiais deslocados da vertente, 

indicando a presença de argila e grânulos (HAUFF, 1996).  

 

1.2 A hidrografia da Ilha de Santa Catarina. 

 

A Ilha de Santa Catarina é constituída por bacias, lagoas e pequenos 

rios (FRANZONI, LAPOLLI, & DE MATTOS, 2008), sendo que alguns destes 

pequenos rios são gerados nas bacias sedimentares das terras baixas e outros 

nas montanhas; estes últimos têm o término do seu curso em lagoas (DE 

MASI, 2001).  
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As maiores lagoas da ilha são a Lagoa da Conceição (área de influência 

para as populações de pescadores-caçadores-recolectores do sambaqui Porto 

do Rio Vermelho II e a do Peri. A primeira é na verdade uma laguna, e ambas 

estão separadas do oceano por barreiras de areia de praia. (MASI, 2001:46-

47). 

A Lagoa do Peri constitui-se na actualidade de água doce, pois o seu 

contacto com o Oceano não é directo (DUARTE, 1981). A Lagoa da Conceição, 

por sua vez, localizada na porção centro-leste da ilha, ligada ao oceano por um 

canal chamado Canal da Barra, já mencionado anteriormente.  

 

O aporte de água doce na Lagoa da Conceição provém das 
precipitações pluviais regulares, de forma directa ou através do 
escoamento superficial das águas, da drenagem dos córregos 
situados na margem oeste e do rio João Gualberto, também 
denominado rio das Capivaras (DUTRA, 1990 apud HAUFF, 
1996:59).  

 

A Lagoa da Conceição apresenta salinidade nas suas águas que são 

diminuídas quando o rio da Barra está obstruído pelos sedimentos depositados 

por correntes litorâneas e acção das ondas, a partir da extremidade leste 

(DUARTE, 1981).  

É importante ainda trazer algumas informações sobre a evolução da 

Lagoa da Conceição. A geomorfologia da lagoa evoluiu tendo uma 

configuração diferente da actual. A sua origem remete para as variações 

relativas do nível do mar durante o Quaternário. O desenvolvimento de ilhas-

barreiras associada há i lhas graníticas costeiras isolara  a lagoa do oceano. 
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Ilustração 7 - Esquema evolutivo para a formação costeira e génese do sistema lagunar 
da Lagoa da Conceição, Ilha de Santa Catarina, Brasil. Fonte: CARUSO JÚNIOR, 1987 
apud HERRMANN, 1989.  

 

As oscilações do nível do mar foram o principal factor que remodelou a 

característica do litoral. Para Caruso Júnior (1989), a génese da Lagoa da 

Conceição teve início há aproximadamente 120 mil anos, no Pleistocénico, com 

a sedimentação de uma barreira denominada cordão interno. Na fase 

regressiva do mar, há 120 mil anos B.P., teria ocorrido a secagem da lagoa, e 

posteriormente com a transgressão marinha holocénica, há aproximadamente 
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5.500 anos B.P. (figura 10 refere-se ao estádio 1), a laguna teria voltado a 

existir.  

A segunda fase da evolução da Lagoa da Conceção também é marcada 

pela formação de uma barreira na sua laguna que se dá após o máximo 

transgressivo. Ocorre a formação de terraços marinhos na parte leste da lagoa, 

ligada às ilhas graníticas. O seu material sedimentar passa por uma 

remobilização eólica, formando dunas. É a partir desta fase que já caracteriza-

se a formação do sistema lagunas, decorrente do isolamento de um corpo 

d’água com a drenagem tomando o sentido leste, evidenciado por paleocanais 

(figura 10 refere-se ao estádio 2) (HERRMANN, 1989:13). 

A terceira fase é marcada pela transgressão holocénica, datada de 

3.600 B.P., em que ocorre uma remobilização dos antigos cordões, formando 

um complexo de ilhas com barreiras, denominado cordões externos. Aumenta 

o isolamento do corpo de água, formando áreas alongadas entre as ilhas com 

barreiras e o cordão interno (figura 10 refere-se ao estádio 3). 

A quarta e última fase da formação da lagoa ocorre em pequena escala, 

a partir de 2.500 B.P. O nível do mar volta a subir, denotando a configuração 

actual da planície costeira adjacente à laguna (figura 10 refere-se ao estádio 4).    

Além das lagoas, estão presentes na Ilha de Santa Catarina alguns rios: 

o Rio das Capivaras, o Rio do Quinca Antônio e o Rio Vermelho. Estes tem o 

seu curso inicial na bacia sedimentar e desaguam na Lagoa da Conceição. Na 

porção ocidental estão os rios mais longos da ilha e com cursos influenciados 

pelos ciclos das marés. São os rios Tavares, Itacorubi e Pau do Barco 

(HERRMANN, 1989).  

 

 

1.3 Aspectos climáticos 

 

 A Ilha de Santa Catarina está localizada na costa subtropical do Brasil, 

abaixo do Trópico de Capricórnio. As suas características climáticas são 
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inerentes à sua posição geográfica e à influência amenizadora da maritimidade 

(HAUFF, 1996 e NIMER, 1979).  

 NIMER (1979) caracteriza a região como possuíndo um clima tropical, 

temperado e superhúmido, com verões quentes e invernos amenos, sub-secos, 

e com temperatura média mensal no meses mais frios oscilando entre 15ºC e 

18ºC e nos meses mais quentes entre 24ºC e 26ºC. No entanto, pela 

classificação de Köppen, o clima é mesotérmico húmido (Cfa), precipitação 

suficiente entre todos os meses e temperaturas médias, durante os meses 

mais frios entre 18ºC a -3ºC e nos meses mais quentes com valores acima dos 

22ºC (HAUFF, 1996). 

 Ao abordar o clima da ilha deve levar-se em consideração também os 

factores estáticos (latitude, longitude, topografia, marés e o continente) e os 

factores dinâmicos que compõem os sistemas atmosféricos que actuam na 

região (temperatura, precipitação, humidade, vento e insolação), os quais são 

influenciados pelas massas de ar (HERRMANN, 1989). 

 O sistema atmosférico que controla o clima da ilha, bem como, a bacia 

da Lagoa da Conceição é composto pelas massas de ar Tropical Atlântico (TA) 

e Polar Atlântico (PA), que actuam o ano inteiro. A massa de ar Tropical 

Atlântico (TA) actua com uma incidência de 80% na primavera e verão e tem a 

sua origem no oceano. Essa massa de ar é identificada pelos ventos quentes e 

húmidos do norte, nordeste e noroeste, que determinam a elevação da 

temperatura e transformam a região em encontro de baixa pressão, sujeito a 

instabilidade. A massa de ar Polar Atlântica (PA) forma-se em altas latitudes no 

hemisfério sul, partindo em direcção a norte, pela América do Sul. É 

responsável pela queda térmica e ascensão barométrica; caracteriza-se pelos 

ventos de sul e sudeste, com ventos de até 60km/h, em especial nos meses de 

outuno e no inverno (NIMER, 1979) quando suas incursões aumentam e 

deslocam-se para o Norte onde adquirem humidade.  

 Além da TA e PA, outras massas de ar chegam à Ilha de Santa Catarina; 

uma dessas é a Frente Polar Atlântica (FPA), que resulta do encontro das duas 

massas de ar acima referidas. A FPA desloca-se sobre a região sul em 
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frontogéneses10, alcançando a ilha como frente fria, e retrocede em forma de 

frente quente. A FPA é responsável pelo controle do ritmo das chuvas na 

região. Outras massas de ar que aparecem, no entanto, com menor destaque 

são: a massa Polar Velha (PV), que é uma massa polar em tropicalização,  

aquando do seu trajecto para o Norte, em que sofre aquecimento, e a Frente 

Polar Reflexa (FPR), que actua mais no litoral da região sudeste e no verão 

ocasiona ventos de oeste e noroeste, trazendo chuvas pesadas e rápidas 

(HERRMANN, 1989).  

 As massas de ar são responsáveis não apenas pelas mudanças do 

clima, mas também pela pluviosidade. Na ilha a pluviosidade tem um índice 

anual de precipitação de 1600mm ao Norte e 1400mm no Sul, produzida pelo 

contacto entre a massa de ar (TA) e a (PA) (HERRMANN, 1989). Durante o 

verão (Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março), as chuvas costumam ser diárias 

e de curta duração. Já as chuvas de inverno (Julho, Agosto e Setembro) são 

provocadas pela acção directa das frentes polares e costumam ser 

intermitentes durante dois dias ou mais (HERRMANN, 1989). 

 

1.4 A Flora e a Fauna 

1.4.1 Flora 

A vegetação tem um importante papel nos processos de intempéries e 

na evolução da paisagem como um todo. No Quaternário11 as formações 

vegetais passaram por um deslocamento espacial em função das flutuações 

paleoclimáticas, enquanto a fauna, durante o Pleistocénico, enfrentou 

mudanças bruscas, com a extinção de várias espécies; o mesmo não ocorreu 

com os grandes tipos de cobertura vegetal, que permaneceram semelhantes 

aos actuais (BIGARELLA, 1994).  

                                                                 
10

 Frontogénese é o processo de formação ou intensificação de uma frente.  
11

 O Quaternário (2.6 Ma - actualidade) é o último período da era cenozóica, está dividido em 
duas épocas (o Pleistocénico e o Holocénico). Ficou marcado pelas variações climáticas e o 
aparecimento do Homem.  
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Anterior à última grande glaciação Pleistocénica (Würm), o paleoespaço 

geográfico apresentava características iguais ou semelhantes às actuais. Nas 

formações vegetais abertas intertropicais e subtropicais, houve um aumento na 

sua extensão, consequência da expansão compartimentada dos climas secos 

sazonais, determinados pelos avanços das correntes frias, até latitudes bem 

mais baixas do que as suas extremidades actuais (BIGARELLA, 1994). 

 

Na Ilha de Santa Catarina a vegetação pode ser dividida em duas 

regiões botânicas: a Vegetação Litoral, também chamada de Formações 

Vegetais Pioneiras (KLEIN, 1991apud HAUFF, 1996) e Floresta Pluvial da 

Encosta Atlântica (CARUSO, 1990 e HAUFF, 1996).  

E apesar das alterações antrópicas nas características biológicas da 

ilha, bem como, na bacia da Lagoa da Conceição, essas ainda apresentam 

aspectos da maioria de seus ecossistemas, como os ambientes de florestas, as 

restingas, as dunas, as praias, os estuários constituídos na própria lagoa, os 

cursos de água doce e o ambiente marinho (HAUFF, 1996). 

A Vegetação litoral compreende uma faixa costeira de largura variável, 

sob influência directa ou indirecta do oceano e é caracterizada por ser 

constituída por espécies com alto grau de tolerância e grande poder de 

adaptação às condições desfavoráveis ao seu desenvolvimento, como a 

natureza do solo, a salinidade, os ventos, a acção das ondas e marés. “São as 

“formações vegetais edáficas” (mais influenciadas pelas condições do solo e 

menos pelo clima) que ocorrem nas planícies da ilha, nos terrenos arenosos ou 

nos solos lodosos das desembocaduras dos principais rios (OLÍMPIO, 1995). 

Incluiu naquelas vegetações edáficas, os manguezais, as restingas, dunas, 

praias e florestas das planícies quaternárias.  
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Ilustração 8 - Distribuição fitogeográfica da bacia hidrográfica da Lagoa da Conceição, 
Ilha de Santa Catarina, Brasil. Fonte: HAUFF, 1996 e adaptado: Vania Leandro de Sousa.  

 

 

A primeira vegetação edáfica descrita corresponde aos manguezais, um 

ecossistema importante que ocupa as áreas das terras baixas de solos lodosos 

da região estuarina, na foz das baías Norte e Sul. A vegetação de dunas e 

restingas ocupa o restante das planícies de solo arenoso da ilha (OLÍMPIO, 

1995). “Os manguezais constituem parte típica da vegetação litorânea 

intertropical, situadas em partes planas, inundáveis na maré alta e emersas na 
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maré baixa, acompanhando as margens das baías e desembocaduras de rios” 

(SOUZA SOBRINHO; BRESOLIN & KLEIN, 1969). Os manguezais 

desempenham uma relação com o ecossistema marinho e toda a fauna 

aquática, como aporte de nutrientes para o sistema marinho e de áreas de 

alimentação e reprodução de várias espécies (CARUSO, 1990; OLÍMPIO, 

1995).  

Os manguezais são ecossistemas encontrado também na Ásia, América 

e África Atlântica. No Brasil estão distribuídos desde o município do Amapá até 

Araranguá, em Santa Catarina (LACERDA, 1984 apud OLÍMPIO, 1995).  

Na ilha ocorrem três espécies de árvores, nos manguezais: a siriúba 

(Avicennia schaueriana), o mangue-branco (Laguncularia racemosa) e o 

mangue-vermelho (Rhizophora mangle). Entre as gramíneas, conta-se a 

presença de Spartina alterniflora e S. densiflora. A siriúba é a espécie que 

predomina na ilha e o mangue-vermelho é uma espécie rara. (SOUZA 

SOBRINHO; BRESOLIN & KLEIN, 1969). Segundo Caruso (1990:104). 

A Vegetação Litoral abrange ainda a vegetação de praia, também 

denominada de Formações Pioneiras com Influência Marinha (HAUFF, 1996), 

que ocupam uma longa faixa após a zona das marés. A sua vegetação é 

caracterizada por plantas psamófitas-halófitas, seguidas de psamófitas, à 

medida que avança para o interior. As plantas psamófitas-halófitas estão 

sujeitas à acção da salinidade e às ondas do mar; e as psamófitas são plantas 

adaptadas à excessiva exposição aos raios de sol, à seca e à pobreza do solo. 

A espécie predominante é a capotiraguá Phyloxerus portulacoides. Esse tipo 

de espécies ocupa toda a faixa do litoral arenoso, geralmente bastante húmida, 

tanto pela preamar12 como pelos constantes pingos de água salgada trazidos 

pelos ventos que sopram do mar para o interior. Fora da zona das marés, 

desenvolvem-se as plantas psamófitas, cujas espécies mais frequentes na ilha 

são: a batateira-da-praia Ipomoea pés-caprae, a tiririca-da-praia Heleocharis 

geniculata, a beldroega-da-praia Sesuvium portulacastrum, o Senecio 

                                                                 
12

 Nível máximo das marés. 
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crassiflorus, a Ipomoea stolonifera e, com raridade, a grama-da-praia (Panicum 

racemosum) (CARUSO, 1990).    

A Vegetação de Duna, outro tipo de Formações Pioneiras de Influência 

Marinha, encontra-se após a zona de praia, já distante da área das marés; e 

podem ser divididas em dunas móveis, semi-fixas e fixas. As dunas móveis, na 

ilha, encontram-se no litoral leste, tendo entre alguns exemplos, a praia da 

Joaquina e Campeche, onde a vegetação é escassa e muitas vezes ausente. 

As dunas móveis e semi-fixas estão distribuídas nas praias do Pântano do Sul, 

Lagoinha do Leste, Rio Vermelho, Ingleses e Jurerê. Caruso (1990) lembra que 

as dunas do norte devido à sua vegetação são rapidamente fixadas, enquanto 

no sul da ilha cinturões de areia desnudos são formados e chegam a penetrar 

até 2km em direcção ao interior. Tanto nas dunas móveis como nas semi-fixas, 

ocorrem as plantas psamófitas-heliófias e entre as suas espécies estão: o 

capim-da-praia Spartina ciliata, o Panicum racemosum, o mangue-da-praia 

Scaevola plumieri, a campainha-branca Ipomoea stolonifera, a Canavalia 

maritima, o Polygala cyparissias, o Oenothera mollissima, o Oxypetalum 

parviflorum, entre outras (Ibdem).     

A última vegetação edáfica que faz parte das Formações Pioneiras com 

Influência Marinha é a de restinga. A restinga são formações litorâneas que se 

situam na linha de costa e resultam da deposição de sedimentos marinhos nos 

ambientes protegidos por ilhas ou pontais rochosos, cujo processo 

normalmente se origina lagoas e lagunas (HAUFF, 1996.68) 

A restinga pode ocorrer tanto na linha de praia, mais próxima do mar, 

como na parte continental. Na linha de praia a restinga é formada por espécies 

herbáceas e em geral rasteiras. É uma vegetação praial, ou seja, mais 

adaptada às condições adversas, que junto à praia são mais rigorosas, como a 

salinidade, o solo pobre e arenoso, uma grande insolação e forte acção dos 

ventos. Entre as espécies que predominam em todo o litoral catarinense estão 

presentes a capotiraguá Philoxerus portulacoides que é a que domina a faixa 

da restinga e tem como espécie acompanhante a acariçoba Hydrocotyles 

bonairensis (BRESOLIN, 1979). 
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Além das Formações de Vegetais Pioneiras de Influência Marinha há 

também aquelas de Influência Fluvial. São formações que correspondem a 

uma vegetação que se desenvolve especialmente em planícies aluviais ou 

margens de lagoa. Também são conhecidas como campos de inundação ou 

brejos. Esse tipo de vegetação tem como característica natural a saturação do 

seu solo o que contribui para a heterogeneidade vegetal, em função das 

diferentes frequências, intensidades e duração com que ocorrem e da 

quantidade e qualidade dos sedimentos que são carregados (KOZERA et al, 

2008). A constante presença de água nesta vegetação inibe o desenvolvimento 

de uma cobertura vegetal mais heterogénea. O solo inundado durante todo o 

ano ou apenas em alguns meses, acaba por criar um ambiente anaeróbico ou 

com baixa oxigenação, no qual apenas certas espécies conseguem sobreviver. 

Por exemplo, as espécies de Poaceae (gramíneas), Cyperaceae, 

Lentibulariaceae, Droseraceae, Lycopodiaceae, Mayacaceae, Eriocaulaceae e 

Juncaceae (KOZERA et al, 2008).  

A segunda região botânica encontrada na ilha é a Floresta Pluvial da 

Encosta Atlântica ou genericamente denominada Mata Atlântica13, ou ainda de 

Floresta Ombrófila Densa. Este tipo de vegetação está inserido nas “formações 

vegetais climáticas” (vegetação mais influenciadas pelo clima do que pelo 

solo).  

Encontra-se distribuída sobre as terras dos maciços cristalinos antigos 

(morros) da Ilha de Santa Catarina e partes das planícies quaternárias em 

contacto com as formações litorâneas, a Floresta Ombrófila Densa Atlântica 

(CARUSO, 1990). É uma floresta caracterizada principalmente pela sua grande 

pujança, elevada densidade e extraordinária heterogeneidade, quanto às 

espécies de árvores altas, médias e arbustos (CARUSO, 1990:71).  

                                                                 
13

A Mata Atlântica distribuía-se originalmente do Rio Grande do Norte até o nordeste do Rio 
Grande do Sul, na região de Osório, acompanhando o litoral, numa faixa que podia penetrar no 

interior numa extensão maior ou menor, conforme a localização e principalmente o relevo,  
acompanhando a cadeia de montanhas que segue a costa brasileira ao longo desta 
distribuição (FERRI, 1980).  
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Na Floresta Ombrófila Densa diversas formas biológicas constituem a 

sua vegetação, com destaque para as fanerófitas, as quais, no sul do Brasil, 

compreendem três grupos: Macrofanerófitas, Mesofanerófitas e 

Nanofanerófitas. As Macrofanerófitas são formadas por árvores frondosas- 

algumas na Ilha de santa Catarina alcançaram mais de 30m de altura-; entre 

essas estão a canela-preta Ocotea catharinensis, a peroba Aspidosperma 

pyricollum, a canela-papagaio ou garuva Ginnamomum glaziovii, o garapuvu 

Schizolobium parahybum, a caxeta-amarela ou aguai Chrysophyllum viride, a 

guaça-micieli Trichilia schumanniana, o baguaçu Talauma ovatta, o guaraparim 

Vantanea compacta, a figueira-de-folha-miúda Ficus organensis, a bicuíba 

Virola Oleifera, entre outras (OLÍMPIO, 1995). As Mesofanerófitas são 

formadas por árvores medianas, entre 6 a 10m de comprimento, e por uma rica 

diversidade de espécies. Entre as mais abundantes e frequentes contam-se: 

palmiteiro ou içara Euterpe edulis, bacopari Rheedia guardneriana, guamirim-

de-folha-miúda Eugenia kleinii, cortiça Guatteria autralis, canela-pimenta 

Ocotea teleiandra, guaraparim-miúdo Ouratea parviflora, pixirica Miconia 

rigidiuscula, guaramirim-vermelho Gomidesia spectabilis, ipê-amarelo Tabebuia 

umbellata, entre outras de menor abundância e frequência.O último grupo 

corresponde as Nanofanerófitas, as quais são formadas pelos arbustos que 

vivem em ambientes sombrios e com elevada humidade. As mais abundantes 

são: Mollinedia schottiana e triflora conhecidas como pimenteira ou capixim, 

Psychotria leiocarpa, P. suterella e kleinii grandiuva d’anta e Rudgea 

jasminoides pimenteira-de-folha-larga, entre outras (CARUSO, 1990).   

 

1.4.2 Fauna 

O processo de colonização é acelerado na contemporaneidade pelo 

crescimento económico e demográfico, que trouxe como resultado a extinção 

de muitas espécies da fauna existentes na Ilha de Santa Catarina. Animais 

como os veados das espécies Mazama americana e Mazama gouazoubira, a 

anta (Tapirus terrestris), roedores como o Hydrochaeris hidrochaeris, o 
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Myocastor e o Agouti paca, gatos grandes: o Felis pardalis, o Pecaris pecaris, 

lontra (Lutra longicaudis), tatu (Dasypus novemcinctus) e a jaritataca (Didelphis 

sp.) foram dizimados. (DE MASI, 2001). É possível que outras espécies de 

fauna tenham sido extintas, ainda durante o processo de colonização, e não 

são actualmente conhecidas. 

Na bacia da Lagoa da Conceição, constituída por vários ambientes 

aquáticos: o marinho, o lagunar e o fluvial, a presença de espécies aquáticas é 

abundante. A alta produtividade aquática de que dispõe a Lagoa da Conceição 

permite o desenvolvimento tanto da ictiofauna como da malacofauna.  

No entanto, o crescimento económico desenfreado ocorrido ainda no 

século passado trouxe uma série de problemas para a lagoa, como por 

exemplo, a poluição de parte da sua bacia. O despejo de poluentes orgânicos 

nas suas águas trouxe a ameaça de extinção e a própria extinção de espécies, 

que no passado abundavam a região. A lontra (Lutra longicaudis), um 

mamífero de hábitos aquáticos, frequentou, no passado, constantemente a 

lagoa à procura de alimento (principalmente peixe), mas na actualidade já não 

é mais encontrado na região (HAUFF, 1996).     

José Olímpio (1995), na sua tese de mestrado, realizou a identificação 

das espécies da fauna existentes e extintas na Ilha de Santa Catarina 

(entrevistas com moradores antigos, animais presos em armadilhas, 

identificação de pegadas de animais) e associou-os com dados arqueológicos 

e fontes históricas como a intenção de melhor cobrir a trajectória de 

determinadas espécies da fauna silvestre (OLÍMPIO, 1995). 

A extinção de animais, para Olímpio, pode ser dividida em duas 

modalidades: a primeira é a ocupação e exploração antrópica dos ambientes 

naturais da ilha e a segunda a exploração directa da fauna como recurso, seja 

pela caça de subsistência ou comercialização (OLÍMPIO, 1995). 
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2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

2.1 Pesquisas em sambaquis no Brasil: uma abordagem 

zooarqueológica. 

 

2.1.1 Breve história da zooarqueologia. 

Uma das perspectivas da zooarqueologia consiste no interesse em 

observar os restos faunísticos encontrados em sítios arqueológicos como 

indicativos da dinâmica populacional dos grupos humanos com o ambiente-

biótico e abiótico, em especial na identificação de traços culturais e métodos 

adaptativos adoptados pelas populações (DAVIS, 1987; REITZ & WING, 2008). 

Outro é o interesse também voltado às questões biológicas dos animais 

recuperados em sítios arqueológicos, bem como informações necessárias para 

inferir dados a respeito da distribuição espacial de determinadas espécies, 

exploração e extinção, domesticação, características morfológicas, entre 

outros. Busca contribuir também, na reconstrução dos paleoambientes dos 

assentamentos arqueológicos (KLEIN & CRUZ-URIBE, 1984; DAVIS, 1987; 

REITZ & WING, 2008). 

No entanto, as respostas àquelas indagações só são possíveis a luz dos 

estudos, em sua grande maioria, dos restos da fauna encontrados em sítios 

arqueológicos, como partes duras de ossos e outras estruturas ósseas 

(escamas), dentes e conchas de animais que foram utilizadas pelos homens do 

passado e que formam em sua maioria, o descarte, o qual ganha relevância, 

uma vez que este is a socially determined concept, subject to considerable 

cross-cultural variability, it has provided in ethnoarchaeological research to be a 

relatively robust measure of behavior […] of groups of people (HESSE & 

WAPNISH 1985:18 apud LABARCA, 2005:34). Além de restos de alimentação 

deixados pelos povos antigos, a arqueofauna pode associar-se ao recurso 
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medicinal, matéria-prima para a confecção de ferramentas e/ou vestimentas, 

força-motriz ou elemento simbólico.  

Reitz e Wing (2008:06) acrescentam ainda, que o objectivo da 

zooarqueológica consiste em compreender as relações entre o Homem e os 

demais animais.  

 

[…] and the consequences of this relationship for both humans 
and their environments. Most animal remains are the result of 
complex human and nonhuman behaviors with resources in the 
environment, cultural perceptions of those resources, and the 
technological repertoire used to exploit them (REITZ & WING, 
2008:06). 

 

A análise dos restos faunísticos, quer em de alimentação ou como 

matéria-prima de artefactos, ultrapassa os limites do quantitativo-classificatório. 

Avança para outras questões, como a identificação funcional dos sítios 

arqueológicos (armazenamento, assentamentos permanentes ou temporários, 

processamento, etc) (REITZ & WING, 2008) e na definição de quais os restos 

efectivamente são produto de actividades culturais e quais correspondem a 

depósitos naturais.  

No entanto, a visão mais antropológica e sistemática da zooarqueologia 

foi conquistada apenas no século XX, ao superar um longo período descritivo- 

classificatório, apregoado pela escola histórico-cultural (DAVIS, 1987; REITZ & 

WING, 2008 e TRIGGER, 2004) e marginalizada frente aos demais vestígios 

recuperados em sítios arqueológicos (cerâmica, material lítico e 

enterramentoss).  

A instauração da escola de pensamento denominada ecologia cultural, 

tendo como figura central o etnógrafo norte-americano Julian Steward, 

preocupou-se em compreender o Homem e o meio ambiente, a partir de suas 

interacções e adaptações. Steward acreditava que as sociedades humanas 

sobreviviam e reproduziam-se por meio da adaptação cultural e social ao meio 

ambiente. O meio imporia limites e também abriria possibilidades a essas 

sociedades. Assim, a sua diversidade, decorrente da diversidade ambiental ou 
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antrópica (modificadas pelo Homem) combinada com a possibilidade de 

escolhas pelos mesmos, levaria também a uma evolução cultural múltipla e 

complexa (LABURTHE-TOLRA & WARNIER, 2003).  

A ecologia cultural legou uma contribuição importante para o 

desenvolvimento sistemático da análise faunística, ao abranger nos seus 

estudos temas como as estratégias de subsistência e economia (STEWARD, 

1972; VIERTLER, 1988; NEVES, 2002; TRIGGER, 2004).  

Se a ecologia cultural abriu caminho para o início de análises da 

arqueofauna, foi na década de 60, com o advento da new archaeological ou 

arqueologia processual que ocorre um aumento considerável do número de 

investigações da arqueofauna, ao perceberem que esses vestígios poderiam 

fornecer tantas informações quanto qualquer outro artefacto. A zooarqueologia 

surge, de facto, deste “novo” potencial interpretativo que é delegado à 

arqueofauna (KLEIN & CRUZ-URIBE, 1984; BUTZER, 1989; TRIGGER, 2004).  

A nova arqueologia nasceu da insatisfação de arqueólogos britânicos e 

norte-americanos frente ao paradigma histórico-cultural vigente que se baseava 

em descrições e em definições indutivas (RENFREW & BAHN, 1993). O corpus 

teórico-metodológico da nova arqueologia, tendo entre as suas figuras centrais 

Lewis Binford, assentava as indagações nos processos culturais decorrentes 

de factores internos, que condicionariam ou estimulariam o comportamento 

humano e se reflectiriam nos artefactos. A arqueologia então é vista como o 

caminho para conhecer a organização de sociedades do passado e interpretar 

dados referentes a aspectos sociais, regime alimentar, tecnologia, entre outros 

(RENFREW, 1985). 

A new archaeological recorreu também à etnologia – posteriormente 

denominada de etno-arqueologia. Consistia no uso de métodos etnográficos de 

populações actuais que permitissem ao arqueólogo observar determinados 

aspectos do comportamento humano, com a pretensão de reconhecer padrões 

arqueológicos e, desta forma, saber que actividades produziram esse 

resultado. (BINFORD, 1983).  
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O próprio Binford foi um dos arqueólogos a enfatizar a promissora 

importância dos estudos etnológicos, dos comportamentos culturais de 

sociedades viventes, para estabelecer correlações para a cultura material 

arqueológica (BINFORD, 1980; BINFORD, 1983; TRIGGER, 2004).  

Para Binford o uso de analogias etnográficas na interpretação 

arqueológica serviria apenas na aproximação do contexto passado ao 

observador do presente. Não bastava a simples analogia, mas o 

desenvolvimento de métodos que permitissem relacionar os fenómenos 

arqueológicos observados às variáveis que, embora observadas de diferentes 

formas entre as populações vivas, possuem valor explanatório (BINFORD, 

1968 apud SILVA, 2009).  

Ainda sobre os estudos que impulsionaram as análises faunísticas, é de 

recordar, que na década de 70, o surgimento das teorias de médio alcance e 

as discussões em torno dos processos de formação do sítio arqueológico 

(SCHIFFER, 1987). Através do estudo da arqueofauna percebeu-se que era 

possível observar uma série de agentes (naturais e antrópicos) responsáveis 

por alterações nos remanescentes da cultura material e, desta forma, não 

seriam um reflexo fiel das actividades ocorridas no passado. Perceber as 

alterações que ocorrem no registo arqueológico, e neste caso específico, na 

arqueofauna, é trazer discussões também em torno da tafonomia14, tema que 

será discutido com maior afinco em subtítulo específico.  

A tafonomia entre as décadas de 60 e 70 ganhou maior destaque na 

arqueologia com os trabalhos de Brain (1967-1979), Behrensmeyer (1975) e 

Hill (1979) em contextos paleoecológicos e de diferenciação entre 

concentração de contextos fósseis gerados por acção humana e não humana 

(BISSARO, 2008). Bissaro (2008) esclarece que a tafonomia e a 

zooarqueologia devem ser entendidas como disciplinas complementares , que 

compartilham técnicas de quantificação e observação. Para ambas, os 

                                                                 
14

 Tafonomia é o estudo dos processos de alteração que afectam os restos ósseos aquando da 
morte do animal. A passagem dos restos orgânicos da Biosfera para a Litos fera (LAWRENCE, 
1971).  



Estudo zooarqueológico: a diversidade ictiológica no sambaqui Porto do Rio Vermelho II 

(SC-PRV-02), Ilha de Santa Catarina-Brasil.  

VANIA LEANDRO DE SOUSA 

 

39 

 

fenómenos do presente teriam ocorrido de modo análogo em eras geológicas 

passadas (BISSARO, 2008).  

Na actualidade, os estudos da arqueofauna tendem para as análises 

totais, independentemente do grau de integridade óssea, fragmentação e taxon 

(Lyman, 1994). Em relação a este último observa-se uma desvantagem dos 

demais táxones, para as pesquisas com a ictiofauna, apesar de algumas 

poucas investigações na área (COLLEY, 1990; BENECKE, 1996; 

MAKOWIECKI & van NEER, 1996; SOARES, & TAVARES DA SILVA, 1998; 

BEAREZ, 2000); talvez isso se deva quer à diversidade taxonómica quer à 

fragilidade esqueletal. Procurando contribuir para as análises da ictiofauna, 

este trabalho tem a intenção de perceber a sua importância para as populações 

de pescadores-caçadores-recolectores do sambaqui Porto do Rio Vermelho II 

(SC-PRV-02).  

 

2.1.2 As pesquisas zooarqueológicas com ênfase nas análises da ictiofauna. 

A relação do Homem com o meio aquático remonta aos primórdios da 

hominização. Na Europa, alguns exemplos, são os sítios de Isernia-la-Pineta, 

em Itália, e Aridos 1, em Madrid-Espanha onde foram recolhidos restos de 

espécies marinhas (SOARES, & TAVARES DA SILVA, 1998). Ainda na 

Europa, no Vale do Sado e do Rio Tejo, em Portugal encontram-se os sítios 

arqueológicos conhecidos como “concheiros”, que correspondem a ocupações 

humanas entre 7.000 e 6.000 anos B.P. (SOARES, & TAVARES DA SILVA, 

1998). Estas ocupações pré-históricas inserem-se no período denominado de 

Mesolítico15, que é caracterizado na Europa, pelas mudanças climáticas do 

                                                                 
15

 O termo “Mesolítico” empregue pela primeira vez pelo arqueólogo irlandês H. M. Westropp, 
em 1866, generalizou-se no meio académico apenas na primeira metade do século XX, no 
caso das escolas britânica e alemã. Em Espanha e França passou recentemente a ser utilizado 

o termo “Mesolítico”, mesmo na região da Cantábria; o termo utilizado até à década de 90 do 
século passado era o “Epipaleolítico”. Este termo corresponderia ao período de alto grau de 
continuidade de conjuntos arqueológicos com respeito ao final do Paleolítico Superior. No 

Litoral Atlântico português, os sítios arqueológicos ocupados durante o período Mesolítico, são 
conhecidos como “concheiros” – há evidências de concheiros ainda no Epipaleolítico e de 
reocupação destes sítios por grupos do Neolítico. (FANO MARTÍNEZ, 2004:338).   
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pós-glaciário as quais trouxeram como consequência alterações em sua 

cobertura vegetal e nas espécies da fauna. O aumento do nível médio das 

águas com o degelo dos glaciários criou um clima húmido e grandes áreas 

foram inundadas abrindo espaço aos lagos e pântanos. É um período em que 

as populações de caçadores-recolectores disporam de um ecossitema mais 

rico em biomassa (MEDINA, 2004). Ocupando o interior dos antigos estuários 

dos rios e a actual linha da costa; e exploraram intensivamente os meios 

marinho-estuarino. Uma das consequências da exploração destes ambientes 

foi a formação de “montes de conchas”, devido o acumular excessivo destes 

moluscos (SOARES, & TAVARES DA SILVA, 1998 e BARANDIARÁN, MARTÍ, 

ÁNGELUS DEL RINCÓN, & MAYA, 1998).  

As ocupações mesolíticas em Portugal demonstram um padrão de 

assentamento no litoral e margens de rios. São zonas amplas e abertas, juntas 

a pequenas praias, uma estratégia certamente com o objectivo de optimizar a 

exploração dos recursos marinhos (MEDINA, 2004).   

Na região de Astúrias, em Espanha, por sua vez, os concheiros 

mesolíticos datam de 9.000 e 6.000 B.P. e encontram-se distribuídos em 

cuevas e também a céu aberto, próximo a linha de costa (FANO MARTÍNEZ, 

1997). Tanto nas Astúrias como em Portugal, as pesquisas arqueológicas 

naqueles sítios indicam de que os recursos explorados seriam 

predominantemente marinhos (FANO MARTÍNEZ, 1997).  

Na região do Báltico, sítios arqueológicos entre 3.000 a 1.700 B.P 

mostram que os homens pré-históricos tinham nos recursos marinhos, e 

principalmente na pesca, uma actividade largamente explorada. Um dos sítios 

referidos é atribuído à cultura Rzucewo, na Polónia16, de 3.000 a 2.000 B.P. a a 

ictiofauna predominante permitiram inferir as estações e local de pesca, bem 

como, técnicas praticadas para a exploração de pescado. O bacalhau, uma das 

espécies predominante, possivelmente foi adquirido com barcos utilizando linha 

                                                                 
16

 Localizado entre o sudeste Báltico a Oeste da baía de Puck, e a Leste na costa da Sambia.  
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e anzol, em alto mar ou em águas costeiras com menos de 10m de 

profundidade (MAKOWIECKI, & van NEER, 1996).  

A exploração dos recursos marinhos pelas populações humanas, no 

entanto, não foi um fenómeno ocorrido exclusivamente em período recuado e 

limitado a uma parcela territorial da Europa; na verdade, esteve presente 

também como estratégia de subsistência em diferentes períodos e em diversos 

continentes. 

 Na região sul do Mar do Norte (abrange a costa da Dinamarca, 

Alemanha, Bélgica, e leste da Inglaterra), sítios arqueológicos datados em 

torno de 5.000 a 1.500 B.P. e com predomínio da ictiofauna permitiram, a partir 

de suas análises, inferir sazonalidade, tecnologia e o comércio pesqueiro 

(ENGHOFF, 2000).   

Nas Américas, como na Europa, as pesquisas ictiológicas priorizam a 

identificação taxonómica para inferir processos tecnológicos. Próximo ao lago 

Simcoe, em Ontario, no Canadá, três sítios pré-históricos iroqueses estudados, 

(NEEDS-HOWARTH, 1996) agregaram informações zooarqueológicas com 

etnohistóricas e entrevistas com pescadores locais. A identificação da espécie 

predominante, o esturjão (Acipenser fulvescens Rafinesque, 1817), permitiu 

obter informações sobre as estações de captura e técnicas de pesca.  

Na América do sul, algumas análises da ictiofauna tem o objectivo 

centrado na tecnologia, a partir de medidas ósseas. Na região sul do Peru, por 

exemplo, o sítio arqueológico Quebrada de los Burros, datado em torno de 

7.000 anos B.P. tem os seus estudos métricos baseados a partir do otólito17, 

para determinar o tamanho do pescado e assim inferir as possíveis técnicas de 

captura empregues (BÉAREZ, 2000). Os otólitos do peixe também são usados 

para identificar as épocas da captura e estimar as estações de ocupação pré-

históricas (HIGHAM & HORN, 2000).  

                                                                 
17

 Otólitos são concreções de carbonato de cálcio e depositadas no fluído endo-linfático do 

labirinto. Têm a função de audição e equilíbrio, e crescem de tamanho, conforme o 
desenvolvimento do peixe (WHEELER, & JONES. 1989:114). A identificação do otólito permite 
obter informações sobre a espécie e a reconstrução de tamanho do peixe.  
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Sarah M. Colley (1990), no artigo “The analysis and Interpretation of 

Archaeological Fish Remains”, traz diversos contextos arqueológicos onde a 

identificação taxonómica de peixe permitiu, agregada a outras informações 

como as etnográficas, identificar padrões de assentamento e técncias de 

pesca. No entanto, a autora relembra que o uso de dados etnográficos, 

históricos e da pesca moderna, devem ser tratados com cautela, pois 

normalmente descrevem os métodos de pesca preferidos e usuais. Para a 

autora alguns destes métodos poderiam, em outras regiões ter sido marginais 

(COLLEY, 1990:222). 

Um exemplo de pesquisa arqueológica que agregou dados 

arqueológicos com modelos etnográficos para inferir a divisão de trabalho, foi 

realizada num sítio arqueológico da cultura Jomon, no Japão. Essa cultura 

refere-se a sítios arqueológicos caracterizados pelo acumular de moluscos, 

conhecidos como shell-mounds e que remontam a ocupação humana entre 

10.000 a 300 B.P. São grupos horticultores, que tiveram na pesca uma 

actividade fundamental para o desenvolvimento de um modo de vida 

sedentário (HONGO, 1989). As primeiras investigações priorizaram as análises 

artefactuais e medidas osteológicas. Apenas no final de década de 60, com 

Akasawa, é que as análises da ictiofauna estenderam os seus interesses para 

o padrão de distribuição espacial, mudanças ambientais, técnicas de pesca e 

sazonalidade (HONGO, 1989). Akasawa abrangeu nas suas análises 

(malacológica e ictiológica), realizadas num dos sítios arqueológico da cultura 

Jomon, em Nittano, no Japão, as questões sociais de divisão sexual do 

trabalho (AKASAWA, 1980).  

Para trazer outro exemplo de pesquisa arqueológica em que as análises 

ictiológicas abrangem indagações para as questões sociais, retomam-se as 

discussões de Colley, que expressa a importância de inferir questões sociais a 

partir das análises ictiológicas. No entanto, relembra que, em alguns casos, 

questões ligadas à estratificação social, produção de excedente e à natureza 

dos sistemas de crença, tornam-se improváveis arqueologicamente (COLLEY, 
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1990). Neste caso, quando possível, torna-se necessário recorrer a outras 

áreas; no caso de sítios históricos, às fontes documentais. 

No Monastério de Santa María de El Paular, da ordem dos Cartuxos, 

construído no final do século XIV, na Serra de Guadarrama, Madrid, pesquisas 

arqueológicas puderam contar com o auxílio de documentos escritos, que 

davam conta de informações sobre o abastecimento de pescado, no mosteiro. 

O peixe era um alimento importantíssimo para aqueles religiosos, já que a sua 

ordem proibia veementemente o consumo da carne de outros animais (BIELZA, 

1996:65). O livro de “Becerro”18, o de contas e as procurações concedidas 

permitiram aos arqueólogos obter informações sobre a exploração do pescado 

(quantificação, peso, valores pagos, espécies adquiridas e sua procedência). 

Outros documentos continham informações sobre as técnicas utilizadas para 

conservar o pescado, visto que nas estações de inverno era maior que no 

verão, quando as espécies diminuíam (BIELZA, 1996:74). 

É possível perceber, com a breve exposição de trabalhos arqueológicos 

centrados em análises ictiológicas, o seu desenvolvimento sistemático e 

principalmente a gama de informações que estas análises permitem oferecer. A 

pesca comercial (VAN NEER, & LENTACKER, 1994; BIELZA, 1996; COY, 

1996; PERDIKARIS, 1996; ENGHOFF, 2000), os aspectos ambientais 

(LÕUGAS, 1996; MAKOWIECKI, & VAN NEER, 1996) e principalmente as 

estratégias de pesca (WING, 1994; LÕUGAS, 1996; NEEDS-HOWARTH, 1996; 

MAKOWIECKI, & VAN NEER, 1996; BÉAREZ, 2000; ENGHOFF, 2000), 

associados em alguns casos, aos dados etnológicos (NEEDS-HOWARTH, 

1996), são questões basilares que permeiam a maioria dos trabalhos 

ictiológicos.  

No Brasil as pesquisas arqueológicas voltadas exclusivamente para as 

análises da ictiofauna em sítios arqueológicos, no intuito de compreender o 

comportamento de populações humanas do passado, tema discutido com mais 

                                                                 
18

 O livro de Becerro foi escrito em 1565 e contém bulas, privilégios, alvarás, entre outros 
documentos escritos por papas, reis e nobres, senhores concedendo ao Monastério de Santa 
María de El Paular benefícios para o abastecimento do pescado.  
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afinco no decorrer deste capítulo, são quase ausentes, com excepção dos 

esforços isolados de alguns investigares (GARCIA, 1969; RICKEN, 2002; 2009 

e GONZALEZ, 2005 e 2007).  

No entanto, um problema maior margeia a questão da ictiofauna e 

estende as suas fronteiras para além da quantificação de pesquisas 

arqueológicas. Julga-se que um dos pontos centrais naquelas análises está em 

compreender as causas que levaram esta mesma fauna a ganhar relevância no 

quotidiano dos grupos de caçadores-recolectores. Que acontecimentos teriam 

ocorrido em diferentes espaços geográficos para que estes mesmos grupos 

passassem a explorar intensamente a costa e o ambiente aquático, deixando 

os recursos terrestres em segundo plano. 

Alguns modelos gerais foram desenvolvidos na tentativa de explicar o 

fenómeno da exploração de recursos aquáticos pelos grupos pré-históricos. 

Erlandson (1994), Osborn (1977), Perlman (1980), e Yesner (1984), entre 

outros autores expuseram a investida aos recursos aquáticos como um 

fenómeno relacionado com ocupações costeiras ocorridas entre o final do 

Pleistocenio Superior e o início do Holocenio19. Para Yesner (1984), no 

entanto, apesar da utilização dos recursos aquáticos pelas populações de 

caçadores-recolectores remonta a uma data anterior a 5.000 B.P., a sua 

intensa exploração deu-se apenas neste período, pois é quando o nível do mar 

se tornou estável. A sua exploração, no entanto, não estaria relacionada com 

desenvolvimento tecnológico da pesca, pois, relembram Perlman (1980) e 

Yesner (1984), essa já existia entre várias populações humanas, antes mesmo 

da estabilização do nível do mar.  

                                                                 
19

A transição entre o Pleistocénio Superior e o Holoceno foi marcada pelas mudanças 

climáticas resultantes da última grande glaciação. O recuo das geleiras e as flutuações 

climáticas acabaram por modificar o meio ambiente. Espécies da fauna de determinadas 
regiões do planeta, principalmente os animais de grande porte e de clima frio, como o 
rinoceronte lanoso e o mamute são extintos. Os animais menores e velozes, como foi o caso 

das renas, passaram a habitar as florestas, as quais ampliaram a sua extensão com o recuo 
das tundras. Estes factores levaram gradativamente as populações humanas, outrora 
realizando uma caça especializada, a perceber a necessidade de intensificar a exploração de 

outros recursos e a desenvolver novas tecnologias para a sua obtenção (BRAIDWOOD, 1988).  
Também acreditando que o pós -glaciário t rouxe uma aumento na produtivi dade marinha 
(ERLANDSON 1994).  
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Osborn, explica o início da utilização dos recursos aquáticos, através do 

modelo geral de DENSIDADE-DEPENDÊNCIA. O modelo consiste na premissa 

do controle da densidade populacional para evitar a escassez de alimentos e a 

inacessibilidade aos recursos (OSBORN, 1977). Para Osborn e Erlandson, as 

primeiras ocupações humanas na costa seriam resultantes da pressão 

populacional do interior, que empurraria uma parte do grupo para a costa 

(OSBORN, 1977 e ERLANDSON, 1994). Essa expansão territorial e o reajuste 

demográfico para os recursos disponíveis do local teriam forçado uma 

mudança na ênfase das suas estratégias de subsistência do terrestre para o 

aquático (OSBORN, 1977).  

 

The explanatory model for the initial utilization of marine 
resources is based on the assumption that these resources are 
either low-return or high-investment energy sources. 
Subsistence strategies involving such food resources are, 
therefore, selected only in those contexts in which alternative 
low-investment, high-return foods are inadequate for human 
population (OSBORN, 1977:164).  

 

Factores ambientais (mudanças climáticas, extinção da megafauna e 

redução das grandes manadas, elevação do nível do mar e estabilização das 

planícies costeiras) associados ao aumento da demografia orientaram as 

justificativas dos investigadores na tentativa de explicar o início das adaptações 

humanas em ambientes costeiros (OSBORN, 1977; YESNER, 1984 e 1988 e 

ERLANDSON, 1994). Yesner, pensava que aqueles factores produziram 

efeitos que ele denominou de “puxa e empurra”. O primeiro efeito teria incluído 

um declínio na produtividade terrestre que ajudaria a empurrar (o segundo 

efeito), as populações em direcção à costa onde os recursos aquáticos eram 

mais abundantes que os terrestres (YESNER, 1984).  

Em relação ao padrão de assentamento apresentado pelas populações 

adaptadas a costa, também não há um consenso entre os autores. Para 

Yesner, o padrão era determinado pelo grau de diversidade ambiental: quanto 

maior a diversidade, menor a mobilidade do grupo. A complexidade social, 
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produto da pressão populacional, seria a responsável pelo desenvolvimento da 

agricultura e do comércio. Assim, essas populações teriam um alto grau de 

desenvolvimento tecnológico e cooperativo na exploração de recursos 

(YESNER, 1984). Perlman caracterizou-as como organizadas socialmente, de 

maneira atípica aos bandos, com baixa mobilidade, elevada densidade 

populacional e associadas a regiões de alta produtividade. A complexidade 

social seria uma resposta oportunista ao ambiente de maior produtividade 

(PERLMAN, 1980).  

Para a costa meridional brasileira, e especificamente para a Ilha de 

Santa Catarina, as populações de pescadores-caçadores-recolectores que 

ocuparam o sambaqui Porto do Rio Vermelho II (SC-PRV-02) pressupõem-se 

tendo recorrido constantemente ao ambiente aquático, devido à abundância e 

disponibilidade destes recursos durante o ano todo, o que os terá levado a uma 

baixa mobilidade. 

 

2.1.3 A ictiofauna em sítios costeiros do Brasil, tipo sambaqui. 

As primeiras informações sobre estudos da fauna em sítios 

arqueológicos no Brasil remontam à vinda da família real portuguesa, em 1807. 

A corte portuguesa, com o anseio de promover o desenvolvimento do Brasil, 

traz diversos naturalistas. Entre estes, o paleontólogo dinamarquês Peter 

Wilhelm Lund. 

Lund realizou as primeiras pesquisas sistemáticas de restos de fauna no 

Brasil. A descoberta de uma grande quantidade de ossos fossilizados e de 

várias espécies de animais extintos, no começo do século XIX, em Lagoa 

Santa, Minas Gerais rendeu-lhe o título de “pai da paleontologia brasileira”. 

Lund também aí descobriu sítios arqueológicos, entre os quais cavernas onde 

encontrou ossos humanos a que chamou de “Homem de Lagoa Santa” 

(LEROI-GOURHAN, 1981 e PROUS, 1992).  
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As pesquisas de Lund estão inseridas num período em que as 

informações sobre a arqueofauna permanecem centradas apenas na descrição 

da sua presença. A identificação dos remanescentes arqueofaunísticos como 

indicativo de fontes de alimentação ocorrerá apenas no início do século 

seguinte.  

O final do século XIX e a primeira metade do XX ficaram marcados 

também pelos debates acalorados em torno da origem dos sambaquis. A 

corrente naturalista, contando entre os seus defensores Von Lhering, Rath, J. 

B. Lacerda e Backheuser, considerava aqueles sítios arqueológicos obras 

exclusivas da acção de agentes naturais. A outra corrente, denominada de 

artificialista defendida por Hartt, Ricardo Krone e Löefgren, por sua vez, 

acreditava que aqueles amontoados de moluscos eram resultado da 

construção humana (PROUS, 1992; LIMA, 1999-2000). A discussão foi 

encerrada na segunda metade do século XX, quando a intensificação das 

pesquisas científicas acabaram por confirmar a artificialidade daqueles sítios 

arqueológicos. Um período marcado, infelizmente também, pela continuidade 

das acções destrutivas dos sambaquis, devido à utilização das conchas para a 

fabrico da cal, na correcção de solos e pavimentação de estradas. Esta 

destruição foi apenas desacelerada com a instauração da Lei N.3924/61, que 

passava os sítios arqueológicos a propriedade da União, devendo ser 

protegidos pela esfera federal e sendo passível de aplicações penais 

(BASTOS, 1994). 

Além da instauração da Lei N.3924/61, a década de 60 foi palco também 

das primeiras pesquisas, no Brasil na zooarqueologia, especificamente com a 

análise da ictiofauna. Caio del Rio Garcia pode ser considerado o pioneiro 

nesta área, quando em 1969 publicou um artigo enfatizando a importância das 

colecções de referência para identificação da ictiofauna em sítios costeiros. 

Deu prioridade aos otólitos nas suas comparações e trouxe a lume indagações 

sobre o regime alimentar e as actividades predominantes das populações pré-
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coloniais20, partindo da comparação de quantidade de carne comestível 

produzida pelo peixe em relação ao molusco. Também elaborou inferências 

sobre o ambiente explorado e as técnicas de pesca (GARCIA, 1969). Garcia 

abordou a subsistência das populações, com o intuito de inferir comportamento 

humano (BANDEIRA, 1992; LIMA, 1999-2000; UCHÔA, 2007) e a variabilidade 

cultural dos sítios arqueológicos foi compreendida dentro de uma perspectiva 

adaptativa ambiental.  

Os estudos zooarqueológicos realizados em sítios costeiros, 

especificamente nos sambaquis de Santa Catarina, não se diferenciavam no 

resto do Brasil, permaneciam marginalizados. Na década de 70, as publicações 

arqueológicas, na sua maioria, dedicavam maior atenção às indústrias líticas e 

aos enterramentoss humanos. As discussões sobre a fauna eram pouco 

realizadas e quando abordadas, eram centradas numa ortodoxia descritivo-

classificatório. Eram dedicadas páginas as grandes listas taxonómicas, às 

descrições de hábitos alimentares e matéria-prima de alguns artefactos, com 

alguma abordagem ampla dos grupos taxonómicos e dos táxones mais 

explorados (BECK, 2007; PIAZZA, 1974; ROHR, 1977 a, b). 

 A arqueologia brasileira, mesmo quando esteve sob forte influência do 

PRONAPA21, guiou os estudos de sambaquis numa linha da ecologia cultural, 

nos estudos da adaptação cultural ao meio ambiente, resultando em mudanças 

na alimentação das populações pré-coloniais. A partir da abordagem do 

                                                                 
20

 Ao referir-me a grupos humanos que viveram antes da chegada dos europeus nas Américas 
adopto o termo “pré-colonial”, em linha com Fossari, Wüst, Meneses, Bandeira, entre outros  
arqueólogos brasileiros. Estes concordam com Young (1988), quando o mesmo argumenta que 

os documentos escritos ou artefactos preservados do passado constituem produtos do 
pensamento humano. A ausência de registos escritos não deve constituir um divisor entre 
História e Pré-História. A exemplo do território brasileiro os povos nativos (denominação  

referente àqueles que viviam neste território antes da chegada dos europeus) registam e 
transmitem a sua história através da linguagem, corpo, objectos, etc. 
21

 Com o apoio financeiro também do Smithsonian Institution, em Washington, em meados da 

década de 60, criou-se o PRONAPA – Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas. Este 
tinha o objectivo de estabelecer um quadro cronológico da ocupação humana em território 
nacional, desde os primeiros indícios até ao desaparecimento dos complexos culturais 

indígenas, pós contacto com os europeus. O PRONAPA manteve filiações teóricas histórico-
culturalistas e funcionalistas, tendo entre as figuras representativas o casal norte-americano 
Betty Meggers e Cliff Evans (DIAS, 1994).  
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PRONAPA uma série de fases22 culturais foram criadas, tendo como base a 

presença ou ausência de determinados vestígios, elaborando tipologias de 

sambaquis, aliando dados sobre a localização dos sítios e inferindo prováveis 

mudanças (PIAZZA, 1966; KNEIP, 1987; BECK, 2007). Em Santa Catarina, por 

exemplo, o professor Walter Piazza estabeleceu fases para sítios do litoral 

Norte, a partir de restos malacológicos, das indústrias líticas e cerâmica.   

 

[…] a partir dos restos malacológicos, das indústrias lítica e 
cerâmica, [estabeleceu] quatro fases para o litoral norte do 
estado,  […] A presença de cerâmica em seis sambaquis 
prospectados conduziu o autor à hipótese de reocupação 
daquele por grupos ceramistas, visto o litoral ser considerado 
com “ótimas condições de subsistência e habitabilidade” em 
oposição às áreas de relevo abrupto. Assim, o estabelecimento 
das fases (mantendo a concepção de que a cultura é um 
processo adaptativo), teve por base “[...] a variabilidade 
ecológica […] resultante das modificações da linha da costa [...] 
(PIAZZA, 1974:62). 

 

A necessidade de classificar os sítios arqueológicos em fases e 

tradições23, através da ausência ou presença de material arqueológico, 

caminhou paralela à determinação da dieta das populações pré-coloniais. 

Assim, ao utilizarem os mesmos critérios de ausência/presença, o acumular 

excessivo de conchas, levou a que fossem caracterizadas como o principal 

alimento consumido nos sambaquis (PIAZZA, 1974; ALVES, 1992; PROUS, 

1992; BECK. 2007). No entanto, estudos estratigráficos nestes sítios 

evidenciaram intercalações entre o predomínio de moluscos e da ictiofauna. 

Neste caso, as explicações adaptativas passaram a assumir o cenário da 

arqueologia, tanto para as questões de mudança de subsistência, outrora 

colector de moluscos e passando a pescador; como na tecnologia dispendida 

para obtenção de novas necessidades (BECK, 2007). A mudança da dieta 

alimentar também foi associada ao crescimento populacional e ao 
                                                                 
22

 A definição de “fase” corresponde a uma rotulagem de elementos (tipos de habitação, 
implementos, manifestações artísticas, etc.), associados entre eles no tempo e no espaço 

(KERN, 1991:08). 
23

 O termo “tradição”, na arqueologia brasileira, corresponde à persistência, através do tempo e 
de uma certa localização geográfica, de elementos culturais (KERN, 1991:08). 
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aperfeiçoamento da técnica de pesca (HEREDIA; GATTI; GASPAR; 

BUARQUE, 1984).  

A identificação da principal dieta alimentar dos grupos pré-coloniais dos 

sambaquis foi, na verdade, um grande problema a ser resolvido. Havia uma 

dificuldade em estabelecê-la (GARCIA 1970 apud BECK, 2007) e se recorreu, 

como no passado às análises de proporção entre a quantidade de carne 

comestível obtida por cada classe animal (peixe versus molusco). 

Os sambaquis eram vistos como produto de populações nómadas, que 

formavam uma sociedade de “bandos” de colectores de alta mobilidade 

territorial, baixa demografia, com um padrão de organização social simples e, 

com o passar do tempo, teriam “evoluído” para uma economia pesqueira 

(GARCIA & UCHÔA, 1980; LIMA, 1991; 1996 e 2005). Outros acreditavam 

numa substituição de grupos pescador-caçador-recolector especializados na 

colecta de moluscos por possuidores de cerâmica e tendo na pesca a sua 

actividade característica (ALVES, 1992; BANDEIRA, 1992; FOSSARI, 2004 e 

BECK. 2007).  

 

O consumo intenso de moluscos teria levado pràticamente à 
extinção da fauna malacológica, que vivia nas águas da lagoa, 
praias e embocaduras de rios, provocando a retirada das 
populações, aproximadamente por volta de 1.000 B.P. Êsse 
período teria coincidido com a expansão dos Guarani, no Sul 
que de acôrdo com autores como Serrano, teriam ocupado a 
parte superior dos sambaquis, onde deixaram remanescentes 
de sua cerâmica (BECK, 1971:75).  

 

Para Mariland Goulard, essas populações humanas que construíram os 

sambaqui buscavam áreas propícias para as suas necessidades. Coincidindo 

com áreas de maior concentração de recursos naturais, sobretudo os 

marinhos. Dedicaram-se então à pesca e coleta de moluscos, suplementando 

sua dieta alimentar com a caça, frutos e raízes silvestres (GOULARD, 

1980:98). 

Na década de 80, os estudos da arqueofauna, principalmente 

provenientes de sambaquis, no Brasil e em Santa Catarina, apesar de 
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desenvolvidos em pequena escala, assumem uma perspectiva própria da 

zooarqueologia. No entanto, foi na década de 90 que ganharam maior 

desenvolvimento e passaram, com mais ênfase a importância do peixe na dieta 

dos grupos pré-coloniais (LIMA, 1984; PARDI, 1985; KNEIP, 1987; BANDEIRA, 

1988; LIMA, 1989; LIMA, 1991; BANDEIRA, 1992; ROSA, 1996; LIMA, 1999-

2000). 

Destacam-se entre as pesquisas realizadas na década de 90, Lima 

(1991), Franco (1992), Figuti (1992) e Bandeira (1992). Lima, estudou três 

sambaquis, no Rio de Janeiro: Sambaqui do Algodão, Baía da Ribeira e 

Santana, com o objectivo de comprovar momentos distintos de ocupação e 

identificar a dieta destas populações, que segundo a autora foi baseada no 

consumo de peixe (LIMA, 1991). Franco, por sua vez, apresentou um relevante 

trabalho histórico e que tem seu valor na zooarqueologia brasileira, ao realizar 

um extenso levantamento bibliográfico na literatura nacional e europeia sobre a 

actividade da pesca entre as populações pré-coloniais (FRANCO, 1992). 

Franco delineia um amplo panorama ambiental da Europa e Brasil e evidencia 

a exploração humana do ambiente marinho como associado as flutuações 

climáticas do final do Pleistocénico e início do Holocénico. A actividade 

pesqueira e os diferentes artefactos encontrados em sítios arqueológicos 

serviram de subsídios para Franco inferir os táxones ictiológicos capturados 

pelas populações pré-coloniais (FRANCO, 1992). 

Outro trabalho de grande importância no cenário da zooarqueologia 

brasileira foi realizado por Figuti, em 1992, nos sambaquis do COSIPA, 

localizados no município de Cubatão, São Paulo. Figuti estabeleceu 

definitivamente uma nova visão sobre a subsistência das populações pré-

coloniais. A partir da comparação da disponibilidade de carne e “carcaça” 

presente no molusco e no peixe, também denominada de matéria consumível 

versus a matéria descartável, exemplificando a relação custo-benefício do 

consumo entre esses animais, assim como sugeriu Garcia (1969), no final da 

década 60. A pesca era uma actividade mais compensadora que a colecta de 

molusco. Agregando dados ambientais, etnológicos e arqueológicos, Figuti 
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chegou à conclusão que a dieta consumida no sambaqui do COSIPA era 

constituída predominantemente de peixe; eram ocupações de pescadores-

caçadores-recolectores (FIGUTI, 1993, 1994 e 1999).   

 

[…] numa ostra em seu peso bruto teremos de carne apenas 
20% dos seus 80% de concha. No peixe ocorre o inverso, 
consumimos mais de 70% do seu peso bruto. Tendo como 
resultado uma quantidade enorme de conchas em relação a 
alguns poucos ossos (FIGUTI, 1999:201) 

 

Figuti esclareceu que havia sim o consumo de moluscos; no entanto, 

esse era secundário, devido o baixo rendimento nutricional e energético. As 

populações humanas antes descritas como colectoras de moluscos passavam 

a ser entendidas como exímias pescadoras, sendo o peixe a sua principal fonte 

alimentícia, e que no caso do sambaqui do COSIPA eram capturados, na sua 

maioria em ambientes de manguezais (FIGUTI, 1993 e 1994).  

No cenário catarinense, as pesquisas realizadas dentro de uma 

perspectiva zooarqueológica em sambaquis contaram com o pioneirismo de 

Dione da Rocha Bandeira (1992), ao estudar o sambaqui Enseada I, no 

município de São Francisco do Sul, litoral norte de Santa Catarina, sítio 

escavado anteriormente, na década de 70, por Anamaria Beck e também pelas 

pesquisas desenvolvidas pelo Instituto Anchietano de Pesquisas, do Rio 

Grande do Sul, numa revisão do material arqueológico escavado por João 

Alfredo Rohr.  

Bandeira procurou comparar, através do estudo dos restos faunísticos, 

as estratégias de obtenção para os dois grupos humanos distintos que 

construíram o sítio arqueológico Enseada I. Uma ocupação formada pelos 

grupos pescador-caçador-recolector e outra pelos grupos Itararé24, os quais 

teriam explorado recursos naturais distintos do seu ambiente. Bandeira 

concluiu que apesar da quantidade elevada de moluscos em relação às demais 

classes de animais, o peixe foi um alimento tão importante como estes ou 

                                                                 
24

 Refere-se arqueologicamente às ocupações pré-coloniais Jê (Tronco linguístico Macro-Jê), 
principalmente nas zonas do litoral catarinense (FOSSARI, 2004:20).   
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mesmo mais, para as populações de pescadores-caçadores-recolectores 

(BANDEIRA, 1992).  

No final da década de 90 e início do ano 2000, as pesquisas 

zooarqueológicas em Santa Catarina limitaram-se ao litoral Sul do estado 

(abrange os municípios de Tubarão, Jaguaruma e Laguna; além do área 

circundante às lagoas do Camacho e Santa Marta). Um projecto que se iniciou 

em 1995 e segue na actualidade, sob a coordenação do Doutor Paulo Antônio 

Dantas DeBlasis, e que conta com o apoio financeiro de instituições de 

pesquisa nacionais e estrangeiras (Universidade de São Paulo – USP, 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP e The 

University of Arizona). O projecto, intitulado Sambaquis e Paisagem: 

Modelando a inter-relação entre processos formativos, culturais e naturais no 

litoral sul de Santa Catarina, centra os seus estudos no conjunto de sambaquis, 

dispostos naquelas regiões, num contexto ambiental e paisagístico, e parte da 

premissa que estes sítios arqueológicos não correspondem a locais de simples 

descarte dos subprodutos das actividades de subsistência. Na verdade, são 

estruturas construídas intencionalmente por populações com grau de 

complexidade maior do que se pensava anteriormente. A hipótese é que 

haveria uma alta densidade populacional, certa permanência territorial e uma 

intensa actividade compartilhada pelas populações de pescadores-caçadores-

recolectores para a construção do sambaqui, enquanto uma edificação 

intencional de demarcação. Uma ideia construída, pelo menos para a região do 

litoral Sul de Santa Catarina (FIGUTI & KLÖKLER 1996); (GASPAR, 

BARBOSA & BARBOSA 1994); (KLOKLER, 2001 e 2008); (PEIXOTO, 2008); 

(GASPAR, DEBLASIS, FISH & FISH, 2008) e (OLIVEIRA, 2000). Os sambaqui 

de grandes proporções teriam a função centralizadora, onde preferencialmente 

ocorreria a moradia e os enterramentoss, enquanto os pequenos seriam locais 

periféricos, de descarte de restos alimentares, de artefactos abandonados e 

enterramentoss desarticulados (GASPAR, BARBOSA & BARBOSA, 1994). A 

dieta destas populações era baseada no pescado, contudo a concentração de 

ossos de peixe em determinadas camadas arqueológicas evidenciaria também 
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rituais funerários (NISHIDA, 2007; VILLAGRÁN, 2008; KLOKLER, 2001e 2008), 

tanto pela concentração, mas principalmente pela presença de espécies 

faunísticas determinadas como raras em relação à sua localização e do 

material mais recorrente no registo arqueológico, além da presença de 

mobiliário funerário acompanhando os enterramentoss (NISHIDA, 2007). 

Paralelo às pesquisas desenvolvidas no litoral de Santa Catarina, na 

actualidade alguns pesquisadores ao dedicarem-se aos estudos dos 

sambaquis daquela região não depositam a carga de monumentalidade (DE 

MASI, 2001); e guiam principalmente os estudos da arqueofauna distante dos 

conceitos de ritualização (CASTILHO, 2005; TORQUATO, 2008 e RAMOS, 

2008). Estes investigadores entendem que o acumular de restos faunísticos, na 

sua maioria, releva o descarte destes animais utilizados, pelas populações de 

pescadores-caçadores-recolectores como fonte alimentar e evidenciam a 

produção de actividades específicas realizadas naqueles sítios arqueológicos. 

As mudanças ocorridas na composição estratigráfica seriam decorrentes, na 

verdade, da acção das actividades culturais imediatas e repetitivas, 

principalmente da obtenção, processamento e uso de recursos (DE MASI, 

2001; CASTILHO, 2001 e 2005; RAMOS, 2008). 

No Brasil, as pesquisas com a arqueofauna vêm sendo desenvolvidas 

tanto a partir de análises totais como de amostras parciais (CASTILHO, 2001; 

CASTILHO, 2005; GONZALES, 2005; GONZALES, 2006; RAMOS, 2008; 

TORQUATO, 2008). A análise total ou de determinadas classes da 

arqueofauna decorre da intenção de perceber mudanças comportamentais e/ou 

da importância da fauna específica para as populações de pescadores-

caçadores-recolectores. 

Castilho (2001 e 2005) tem salientado em seus estudos 

zooarqueológicos, a importância dos mamíferos marinhos para as populações 

pré-coloniais. Os resultados de Castilho convergem para a inferência de que 

aquelas classes de animais complementariam a sua dieta e ressalva a 

dificuldade em associar a presença dos mamíferos marinhos em sítio pré-

colonial com uma conotação social e/ou religiosa. Porém relembra a presença 
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de alguns zoólitos (representações de animais em rochas) em sambaquis 

contendo entre a sua representação, golfinhos e baleias. E enterramentos 

humanos (Laranjeiras II-SC e Ilhote Leste-RJ) que continham ossos de 

cetáceos associados (CASTILHO, 2005). Castilho conclui que o reduzido 

número de mamíferos marinhos encontrados em sítios pré-coloniais deve-se ao 

facto de que eram consumidos ocasionalmente; serviam de matéria-prima na 

confecção de alguns artefactos e de óleo combustível (CASTILHO, 2005:27). 

Outro investigador, Gonzalez (GONZALEZ, 2005) com atenção 

específica as análises zooarqueológicas dos elasmobrânquios (tubarões e 

raias) percebeu a relação entre esta classe de animais e as populações de 

pescadores-caçadores-recolectores, permitindo a inferência de técnicas de 

captura e algumas associações com rituais funerários (GONZALEZ, 2005 e 

2007).  

As análises da arqueofauna recolhida de sambaquis no litoral de Santa 

Catarina também têm trazido informações sobre a reconstrução do 

paleoambiente, para perceber mudanças comportamentais de subsistência. A 

análise da arqueofauna do sambaqui Armação da Piedade I, localizado no 

município de Governador Celso Ramos – SC, litoral Norte, por exemplo, 

evidenciou, entre as classes de animais identificadas, o predomínio do peixe, 

contabilizando um valor de 66% (TORQUATO, 2008).  

Outra pesquisa zooarqueológica em sambaqui com evidência do 

predomínio dos peixes em relação às demais classes de animais foi realizada 

em 2008 (RAMOS, 2008), no sambaqui (SC-PRV-02). As análises parciais da 

arqueofauna desse sítio estão inseridas no projecto Mobilidades dos grupos 

caçadores-colectores do litoral de Santa Catarina, desenvolvida pela equipa do 

Laboratório de Antropologia Cultural e Arqueologia da Bussiness School da 

Universidade do Sul de Santa Catarina –UNISUL, e tem como coordenador o 

professor Dr. Marco Aurélio Nadal De Masi (este projecto é melhor comentado 

em capítulo específico). A análise zooarqueológica realizada por Ramos, 

permitiu chegar ao resultado da predominância da ictiofauna sobre as demais 

classe (RAMOS, 2008). Um resultado que veio ao encontro das conclusões de 
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De Masi para o mesmo sítio, em que a dieta das populações humanas era 

constituída essencialmente por peixe (De Masi, 2001).  

As pesquisas zooarqueológicas realizadas até o momento em 

sambaquis no litoral do Brasil evidenciam a necessidade de projectos que 

abordem as análises ictiológicas. As maiorias dos sambaqui localizam-se em 

regiões propícias para a pesca, próximo a estuários, enseadas e até do mar, o 

que favorece esta actividade pelas populações pré-coloniais.  

A proposta desta tese é compreender aspectos do modo de vida das 

populações de pescadores-caçadores-recolectores relacionados com as 

técnicas de pesca, a partir da identificação da diversidade da ictiofauna do 

sambaqui (SC-PRV-02). Ao remeter a discussão para a questão das técnicas 

de exploração do recurso ictiológico, tona-se necessário abordar sucintamente 

a temática “tecnologia”.  

 

 2.1.4 Tecnologia: alguns esclarecimentos. 

Dias (2003) lembra que os estudos antropológicos nos últimos tempos 

têm abordado o tema “tecnologia”, a partir de duas abordagens. Uma sob a 

vertente materialista, em que os sistemas tecnológicos são o resultado de 

estratégias adaptativas, inter-relacionando com as limitações e possibilidades 

do meio natural e as demandas da organização sócio-econômica das 

populações (DIAS, 2003:41). O interesse nesta vertente está no entendimento 

das inter-relações entre os sistemas tecnológicos e aspectos relacionados com 

a matéria-prima utilizada (disponibilidade, localização, características físicas, 

funcionalidade a que se destinam e sua eficiência na exploração do meio 

natural).  

  

[…] tecnologia la suma total de las tecnicas poseidas por los 
miembros de una sociedad, es decir, la totalidad de sus modos 
de comportasse con respecto a la obtención de materias 
primas del medio circundante y al tratamiento de estos pára 
fabricar instrumentos, recipientes, alimentos, vestidos, 
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albergues, medios de transporte y otras muchas exigencias 
materiales (BEALS & HOIJER, 1969:293)  

 

A outra vertente caminha para o estruturalismo e concebe os sistemas 

tecnológicos como uma construção social, vistos como recurso e produto de 

criação e manutenção de um ambiente natural e social, simbolicamente 

constituído. Cabe a esta vertente entender as relações entre os sistemas 

tecnológicos e os demais sistemas de representação social. Assim, a 

tecnologia é compreendida como um corpus de artefactos, comportamentos e 

conhecimentos transmitidos de geração em geração e utilizadas nos processos 

de uti lização e transformação do mundo material (SCHIFFER & SKIBO, 1987 

apud DIAS, 2003). Cabe ao artesão detentor do conhecimento tecnológico 

transmiti-los aos demais membros do grupo ou apenas a parte desse. Se a 

tecnologia aplicada para a fabricação de um artefacto funciona, essa 

continuará a ser replicada até ao momento em que alguém ou um grupo decida 

a sua substituição por outra mais eficiente (SKIBI & SCHIFFER, 2008). Sendo 

assim, a tecnologia normalmente tem correlações ideológicas e está integrada 

a estruturas sócio-político-económicas, podendo ser transferida entre diferentes 

comunidades ou dentro das mesmas (SCHIFFER, 2002).  

O conhecimento tecnológico possui ainda três integrantes essenciais: as 

receitas para a acção, as estruturas de ensino e a técnica-social. As receitas 

para a acção referem-se às regras que delineiam o processo da matéria-prima 

num produto final (SCHIFFER & SKIBO, 1987). As estruturas de ensino 

remetem para uma variedade de práticas, que podem incluir imitações, 

instruções verbais e apreendimento autodidacta. A transmissão tecnológica 

exige normalmente a constante prática e auxílio de mestres na execução da 

mesma para o desenvolvimento eficiente. Por fim, a técnica social refere-se 

aos princípios que delineiam as operações tecnológicas, a execução da função 

de um produto depois de manufacturado.   

O processo tecnológico envolve uma sequência de comportamentos que 

resultam em escolhas técnicas específicas; essas, por sua vez, determinam as 
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propriedades formais (atributos) dos artefactos . As escolhas técnicas são as 

decisões feitas durante a manufatura de um produto, determinando as 

propriedades formais do artefato  (SKIBO & SCHIFFER, 2001:143). Estes 

autores acrescentam que por trás de cada escolha técnica encontra-se um 

indivíduo ou grupo que tomou decisões entre as opções possíveis (SKIBO & 

SCHIFFER, 2001). O termo “escolha” presume que , para cada actividade 

desenvolvida, houvera alternativas que não foram escolhidas. Qualquer 

actividade realizada sobre um artefacto leva a mudança na natureza e na 

sequência das escolhas do artesão, que passam também pelas etapas de 

procura de matéria-prima, manufactura, uso, transporte, manutenção, 

reutilização, até ao descarte ou perda e posterior formação do registo 

arqueológico. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Antecedentes da investigação no sambaqui Porto do Rio 

Vermelho II (SC-PRV-02) 

 

3.1.1 Área de pesquisa 

Na porção NE da Ilha de Santa Catarina distante 50m ao sul da 

localidade de Rio Vermelho e aproximadamente 1.000 metros da Praia do 

Moçambique, encontra-se o sítio arqueológico sambaqui Porto do Rio 

Vermelho II (SC-PRV-02), entre as latitudes 27° 31’ 24.25’’ e longitude 48° 25’ 

25.38’’ O sítio localiza-se dentro de um parque florestal do Estado de Santa 

Catarina, facto que auxilia em sua preservação, no entanto, a única intervenção 

antrópica pela qual passou foi a alteração do canal, nas proximidades da área, 

o qual abarcou uma pequena extensão, na sua porção Norte (DE MASI, 

2001)25.  

 

 

Ilustração 9 - Planta baixa do sambaqui Porto do Rio Vermelho II (SC-PRV-02),  

evidenciando a distribuição das quadrículas (centro e periferia) e o corte na porção Norte 
do sítio, para a construção de um canal artificial. Fonte: DE MASI, 2001.  

                                                                 
25

 Estampa III.  
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3.1.2 Histórico das pesquisas anteriores 

Os antecedentes de investigação do sítio arqueológico remetem para a 

década de 40, quando foi descrito (BIGARELLA, 1949), e estenderam-se pelas 

décadas seguintes (DUARTE, 1971), com outros interesses. Todavia, a 

primeira expedição arqueológica ocorreu apenas no final do século XX.  

Entre os anos de 1996-1999, o arqueólogo Doutor Marco Aurélio Nadal 

De Masi, desenvolveu o projecto “Mobilidade dos grupos caçadores-coletores 

pré-históricos da Costa Sul brasileira”, para obtenção do grau de doutor. O seu 

objectivo era analisar a mobilidade desses grupos pré-coloniais da costa 

brasileira meridional, especificamente da Ilha de Santa Catarina. Para isso 

realizou as primeiras intervenções arqueológicas sistemáticas em três sítios 

arqueológicos: Porto do Rio Vermelho I e II, e Costa da Lagoa I (DE MASI, 

2001). Neste capítulo será dado ênfase apenas ao sambaqui Porto do Rio 

Vermelho II (SC-PRV-02). Ao referido projecto foi dada continuidade ao longo 

de 1999-2004, com diferentes intervalos temporais, no intuito de recolher um 

número maior de dados, para melhor compreender o comportamento daquelas 

populações. 

 

3.2 Cultura material e cronologia do sítio 

 

3.2.1 Cultura material 

As escavações arqueológicas não abrangeram a sua totalidade. A 

estratégia adoptada consistiu na divisão do sítio em duas áreas, periferia 

(unidades 1 e 2) e centro do sítio (DE MASI, 2001).  

A área do sítio é de aproximadamente 768m2, dos quais 37m2 foram 

escavados; deste total, a área central do sambaqui corresponde a 17m2, sendo 

recolhidos esqueletos humanos, estruturas de argila, artefactos líticos, ósseos 

e conchíferos. A estrutura de argila, de cor vermelha (processo de oxidação), 

foi encontrada próxima de um enterramento humano e no seu interior havia 
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conchas de Lucina pectinata, Donax hanleyanus e um seixo. Também foram 

encontrados artefactos líticos, como machados, bifaces, lascas, polidores, 

pesos de rede, núcleos, fusiformes, percutores e pedras de fogueira; estas 

últimas foram as que predominaram nesta área. São artefactos confeccionados 

em diabásio, quartzo leitoso, granitos, calcedónias, arenitos, óxidos de ferro e 

xistos verdes (DE MASI, 2001). Alguns dos artefactos líticos e ósseos 

encontrados na área central do sambaqui estão associados aos enterramentos, 

exclusivamente os masculinos. Os femininos e infantis, por sua vez, continham 

ornamentos em conchas.  

Outra área escavada no sambaqui foi a periferia, que compreendeu há 

duas áreas, uma com 1m2 e outra com 13m2 e onde havia um chão de argila de 

coloração amarela sob recipientes de argila não queimados26. A literatura 

arqueológica da década de 50 já menciona este tipo de estrutura de argi la em 

escavações arqueológicas. A composição do chão de argila consiste em 

concha moída, argila e areia branca. Os recipientes contabilizaram um total de 

quatro com forma circular, diâmetro em torno dos 45cm e profundidade entre 

10 a 25cm. Um destes recipientes continha no seu interior ossos articulados de 

capivara (Hydrochaeris hidrochaeris), um artefacto lítico, fragmentos de concha 

marinha, uma concha de molusco terrestre (Megalobulinus oblongus) e carvão 

(datado de 1.067 B.P.), um disco intervertebral de baleia e fragmentos ósseos 

em redor, nas proximidades. Os demais recipientes apenas continham 

fragmentos de conchas.  

Ao contrário da área central, onde foi encontrado uma concentração de 

enterramentos humanos, na periferia não houve qualquer evidência. Também 

foram encontrados artefactos líticos semelhantes aos da área central, no 

entanto, em menor quantidade e diversidade (DE MASI, 2001).  

Para De Masi, a diferença de diversidade e quantidade artefactual 

encontrada nas áreas central e periférica sugere o desenvolvimento de 

actividades distintas para cada uma delas. Enquanto no centro os artefactos 

                                                                 
26

 Estampa IV. 
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descartados estão associados à construção de fogueiras, na periferia remetem 

para estruturas de armazenamento (recipientes de argila não queimados) (DE 

MASI, 2001:62). 

Em relação à exploração de matéria-prima para o fabrico de artefactos 

líticos, De Masi observou que as matérias-primas uti lizadas se encontravam 

dispersas, num raio de 500m a 5km. A escolha da matéria-prima para o fabrico 

de artefactos dá-se por uma série de propriedades e características físicas. 

Bicho (2006) esclarece que muitas destas características para o fabrico de 

determinados artefactos não são visíveis a olho nu do artesão que as utiliza; a 

sua escolha ocorre “em virtude do conhecimento empírico sobre a qualidade de 

cada uma dessas fontes de matéria-prima, possivelmente na sequência de 

experiências sucessivas e da informação oral passada de geração em geração” 

(BICHO, 2006:398).  

Além dos artefactos líticos, outros foram feitos em moluscos e ossos, 

como mencionado anteriormente. Anzóis e arpões compostos, feitos de ossos 

de aves e possivelmente uti lizados na actividade de pesca, bem como conchas 

utilizadas como ornamentos, estavam presentes principalmente nos 

enterramentos femininos27 (DE MASI, 2001:62).  

 

3.2.2 Cronologia do sítio 

Foram recolhidas 29 amostras para datação pela técnica de AMS 

(Acelerator Mass Spectrometer), realizada no Lawrence Livermore National 

Laboratory, CA nos Estados Unidos da América. Entre as amostras usadas 

para datação estavam fragmentos de carvão, conchas e colagénio retirado de 

ossos.  

As amostras recolhidas para datações correspondem tanto aos níveis 

superiores – a última ocupação humana na área (níveis estratigráficos do topo) 

– como, nos níveis inferiores, ao início da ocupação (níveis estratigráficos da 

base). De Masi pretendeu, com este procedimento, levar em consideração as 

                                                                 
27

 Estampa IV. 
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alterações naturais que ocorreram no local, saber a duração de cada ocupação 

humana. 

Lawrence Livermore National Laboratory Center for Accelerator Mass Espectrometry 

Amostra Nome da 

amostra  

14C 

idade 

Material 

amostrado 

Calibração Datação Área do 

sítio 

48544 SC-PRV-

02 Sep.  

Nº04 

2040 colágenio 1590 B.P. 1690-1535 Centro 

48545 SC-PRV-

02 Q.09 

N.07 

920 carvão  910 B.P. 925-670 Centro 

42118 SC-PRV-

02 Q.11 

N.02 

1690 concha 

lagoa 

1237 B.P. 1290-1168 Centro 

42119 SC-PRV-

02 Q.11 

N.02 

1590 carvão 1505 B.P. 1528-1408 Centro 

42116 SC-PRV-

02 Q.13 

N.19 

1840 carvão 1735 B.P. 1826-1706 Centro 

42117 SC-PRV-

02 Q.15 

N.19 

1880 concha 

lagoa 

1399 B.P. 1478-1343 Centro 

42122 SC-PRV-

02 Q.16 

N.06 estr.9 

1180 carvão 1067 B.P. 1164-994 Periferia 

Tabela 1 - Informações retiradas da tabela de datações do sambaqui  Porto do Rio 
Vermelho II (SC-PRV-02), DE MASI, 2001:81. 
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Das datas obtidas por C14 no sambaqui, a de 1.735 B.P. corresponde à 

mais antiga ocupação humana e 910 B.P. à mais recente (DE MASI, 2001:57). 

 

3.3 Objectivos e análises nas investigações arqueológicas. 

 

3.3.1 Padrão de assentamento e medida de sazonalidade no sambaqui Porto 

do Rio Vermelho II (SC-PRV-02).  

A selecção dos sítios arqueológicos Porto do Rio Vermelho I e II, e 

Costa da Lagoa I, por De Masi, decorreu com base nas suas localizações em 

relação à produtividade da Lagoa da Conceição. A maior produtividade da 

Lagoa da Conceição alterna-se do subsistema Norte para o Central, de acordo 

com as mudanças do ano. O subsistema Sul da Lagoa é o de menor 

produtividade. Assim, foram escolhidos dois sítios localizados no subsistema 

Norte (Porto do Rio Vermelho I e II, sob as siglas SC-PRV-01 e 02) e um no Sul 

(Canto da Lagoa I, sob a sigla SC-CL-01) (DE MASI, 2001), como estrátegia de 

melhor estudar a mobilidade dos grupos pescadores-caçadores-recolectores 

pré-coloniais da costa brasileira meridional, a partir de duas análises. A 

primeira correspondendo ao padrão de assentamento, fazendo uso das 

categorias de Lewis Binford (1980), de bases residenciais e acampamentos. 

Estas bases residenciais são caracterizadas por locais onde a produtividade 

marinha primária é maior. Ao contrário dos acampamentos, onde a 

produtividade marinha é restrita e os sítios arqueológicos produzidos 

apresentam essa funcionalidade específica: acampamentos A segunda análise, 

a da medida de sazonalidade, decorreu de três técnicas: isótopos estáveis de 

oxigénio, cor das conchas e análise de colágenio, a qual mede os isótopos 

estáveis de 13/12 C e 15/14N, extraídos dos ossos humanos e de animais (DE 

MASI, 2001).  

A análise de isótopos estáveis permite inferir a sazonalidade humana 

com referência às estações do ano. Esta foi realizada a partir da colecta 

mensal de amostras de água (na lagoa e no oceano aberto, próximo da praia) e 
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conchas actuais de Anomalocardia brasiliana (berbigão)28, durante um ano 

(Junho de 1996 / Julho de 1997), criando assim também uma colecção de 

referência para as conchas. 

 

A variação isotópica sazonal registrada nas águas modernas e 
conchas de Anomalocardia brasiliana fornece uma excelente 
coleção de referência para testar variação sazonal “seca” e 
“húmida”, a partir de conchas pré-históricas de uma única 
espécie, permitindo assim determinar as estações de ocupação 
do sítio arqueológico com uma precisão de seis meses (DE 
MASI, 2001:89).  

 

Uma outra análise, realizada para medir o grau de sazonalidade e 

contrastar com aquelas análises de isótopos de oxigénio, foi referente à 

coloração das conchas de Anomalocardia brasiliana (cinza no Verão e Outono, 

e branca no Inverno e Primavera). A partir da colecção de referência de 

conchas, De Masi observou o padrão de coloração referente às estações do 

ano (seco – Inverno e Primavera – e húmido – Verão e Outono), e pode assim 

aplicá-los para as conchas pré-históricas recolhidas no sambaqui e inferir o 

período de captura dos moluscos pelas populações de pescadores-caçadores-

recolectores.  

De Masi chegou à conclusão, nas análises, principalmente a partir da 

coloração das conchas de que as ocupações humanas no sambaqui ocorreram 

durante todo o ano, desde 1.735 B.P. até 910 B.P. (DE MASI, 2001). 

Medidas de sazonalidade foram observadas também a partir das 

análises de colagénio. Este é a principal proteína que forma os ossos e 

mantém gravado informações das fontes isotópicas de carbono e nitrogénio 

dos recursos consumidos pelo indivíduo (STENHOUSE & BAXTER, 1979 apud 

DE MASI, 2001). Em arqueologia, as análises de colágenio além de trazerem 

informações sobre a sazonalidade das populações pré-históricas, também 

                                                                 
28

 De Masi escolheu na recolha de amostras de conchas, as espécies de Anomalocrdia 

brasiliana, pois são os moluscos predominantes em sítios arqueológicos caracterizados pelo 
acumular de conchas, na costa meridional brasileira e pela precocidade de maturação sexual 
(DE MASI, 2001).  
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podem ser utilizadas como um indicativo indirecto da sua dieta. No entanto, De 

Masi (2001) esclarece que as análises de isótopos de carbono isoladas não 

respondem adequadamente à distinção de uma dieta marinha à base de 

plantas C4, pois ambos apresentam porções iguais de carbono 29. Há a 

necessidade de conjugar análises de isótopo de carbono com as de nitrogénio, 

para tornar possível a distinção dos tipos de recursos utilizados pelas 

populações humanas. No caso do sambaqui Porto do Rio Vermelho II (SC-

PRV-02), as análises de colágenio recolhidas dos ossos humanos pretenderam 

definir a dieta das populações pré-coloniais do litoral e daqueles que viveram 

no planalto catarinense. Porém, para estabelecer os valores médios dos 

recursos terrestre e marinhos locais, foi necessário recolher também amostras 

de colágenio de restos arqueofaunísticos do sítio arqueológico e modernos, 

além de amostras de plantas. As proporções isotópicas de carbono para os 

recursos terrestres em média são de -25,5% enquanto para os recursos 

marinhos são de -12, 3% (DE MASI, 2001). As análises de colagénio realizadas 

por De Masi, trouxeram como resultado, para as populações pré-coloniais do 

litoral, uma dieta baseada em recursos marinhos e tendo o peixe seu principal 

alimento, desde o início da ocupação do sambaqui Porto do Rio Vermelho II 

(SC-PRV-02), de 1.735 A. P. até ao seu abandono em 910 B.P. As populações 

do planalto, no entanto, apresentaram, na sua dieta, um consumo 

essencialmente terrestre.  

 

Os recursos consumidos normalmente apresentam uma 
proporção isotópica de carbono de ± 2% acima do valor do 
consumidor, e a proporção isotópica de nitrogênio 2-4% mais 
alto, que os valores das proporções isotópicas dos animais que 
consomem tal recurso (…). Dos recursos marinhos analisados, 

                                                                 
29

 Plantas C
4
 são basicamente vegetais cujo primeiro composto orgânico estável da 

fotossíntese é uma molécula de quatro átomos de carbono que pode se um malato ou 

aspartato. A enzima responsável por essa reacção (carboxilação) chama -se PEP-carboxilase.  
As plantas C

4
 são:  milho (Zea mays ), cana-de-açucar (Saccharum officianale) e o sorgo 

(Sorgium vulgare) 

Fonte:http://www.webartigos.com/articles/37610/1/Plantas-C4/pagina1.html#ixzz1KmWEOwDR 
Acedido em 27 de Abril de 2011.  
 

http://www.webartigos.com/articles/37610/1/Plantas-C4/pagina1.html#ixzz1KmWEOwDR
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peixe são os que apresentam as proporções isotópicas 
similares às mencionadas acima, estabelecidas para as 
diferenças dos valores entre recursos e consumidores. A 
distinção da dieta entre ambas as populações, uma utilizando 
essencialmente recursos marinhos na costa e outra utilizando 
essencialmente recursos terrestres nas terras altas [planalto] 
indica que não havia nenhum movimento populacional entre as 
duas áreas durante a ocupação dos sítios estudados (DE 
MASI, 2001:112). 

 

Nas amostras de colagénio recolhidas dos enterramentos foram 

encontrados dois indivíduos (RA-01 e RA-05 oriundos de Urubici-Planalto 

catarinense), cujas análises da dieta alimentar revelaram o consumo de plantas 

C4, possivelmente milho (Zea mays). O esqueleto humano RA-01 foi datado de 

1.182 B.P., período que se sugere tenha visto o início do cultivo do milho no 

planalto catarinense (DE MASI, 2001). 

 Os resultados finais obtidos com a diversidade de técnicas de análises 

empregues por De Masi para o sambaqui (SC-PRV-02) revelaram que as 

populações que ocuparam este sítio eram grupos com baixa mobilidade e com 

uma dieta baseada no consumo de peixe (DE MASI, 2001).  

 

Moluscos provavelmente foram consumidos em uma 
quantidade muito pequena, se consumidos, sem afetar os 
valores isotópicos indicativos de peixes. Em vez de serem 
alimentos, moluscos eram usados como iscas na pesca de 
camarões. A preservação dos ossos de peixe é muito pobre se 
comparada com a preservação das conchas de moluscos, a 
qual é maior, produzindo uma reconstrução da dieta enganosa 
baseada somente nos restos arqueológicos (DE MASI, 

2001:120).  
 

As análises isotópicas permitem identificar movimentos migratórios e o 

início do consumo de plantas C4 e associadas à identificação da arqueofauna, 

possibilitam um melhor panorama do comportamento humano do passado, ao 

esclarecer contradições sobre a subsistência e aspectos do comportamento 

social e económico. Os resultados obtidos com a análise de colagénio humano, 

no sambaqui (SC-PRV-02), permitiram levantar indagações sobre a 

importância do pescado na vida das populações pescador-caçador-recolector, 
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que se fixaram nas proximiades da Lagoa da Conceição, local que propiciou a 

investida aos recursos marinho-estuarinos e o estabelecimento de uma base 

residencial, bem como o desenvolvendo de uma estratégia de baixa mobilidade 

(DE MASI, 2001). 

 

3.4 Processos tafonómicos  

 

As alterações que ocorrem nos restos, desde a morte do organismo, 

passando pelo seu soterramento até o momento em que são descobertos, 

passam pela que é chamado de tafonomia. O termo tafonomia (do grego 

taphós =  enterramento, sepultura; nomos = leis) surgiu na década de 40, com 

paleontólogo russo Iván Antónovitch Efrémov, definindo-a como uma ciência 

que estuda as leis de enterramento (em todos os seus detalhes), os princípios 

de transição dos restos de vestígios orgânicos da biosfera para a litosfera 

(LYMAN, 1994 e 2010).  

A tafonomia inicialmente foi desenvolvida pela paleontologia e despertou 

o interesse de diversas áreas. Na arqueologia o facto ocorreu principalmente 

durante a década de 70 com trabalhos como os de BEHRENSMEYER (1978), 

dando ênfase a contextos paleoecológicos da evolução humana e meios para a 

determinação dos agentes responsáveis (antrópicos ou biológicos) pelas 

alterações ocorridas nos restos arqueológicos. Motivo esse que despertou o 

interesse particular da zooarqueologia e levou posteriormente à ampliação do 

conceito de tafonomia. Era necessário, nos estudos tafonómicos relacionados 

com contextos arqueológicos, considerar os processos culturais, associados às 

actividades de descarte e enterramento, e do momento da recuperação da 

amostra faunística em sítios arqueológicos (REITZ & WING, 2008; e LYMAN, 

2010). A importância dos estudos tafonómicos e processos culturais, para a 

zooarqueologia, está na possibilidade de determinar o verdadeiro grau de 

interacção do Homem com a fauna do passado (DAVIS, 1987); a interpretação 
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dos padrões de mobilidade, subsistência e ocupação do espaço (BICHO, 2006 

e BISSARO, 2008). 

 

Os controles tafonômicos permitem estudar as variáveis 
naturais ou não-culturais que afetam a composição do registro 
faunístico, tendo em vista esclarecer com maior precisão 
determinados aspectos de formação do conjunto de 
remanescentes. Em suma, é necessário investigar o grau de 
influência dos agentes antrópicos e/ou naturais para entender 
melhor a constituição do material arqueológico (ROSA, 
2009:138).  

 

A identificação e distinção dos agentes (naturais ou culturais) 

responsáveis pelas alterações que ocorrem e, neste caso referindo-se a 

amostra arqueofaunística, desde o momento da sua morte até à sua 

recuperação em campo. Salienta-se que a tafonomia, até a década de 80, 

mantinha uma visão de que a acção de agentes e processos tafonómicos 

levariam à perda de informações biológicas, dos restos ósseos. Behrensmeyer 

e Kidwell trouxeram um novo viés aos estudos tafonómicos; a preocupação não 

se limitava à perda de informação, mas também ao ganho. Para essas autoras, 

a acção de outros animais sobre os restos ósseos, por exemplo, acabava por 

registar informações e até a identidade do predador sobre aqueles restos 

(BEHRENSMEYER & KIDWELL, 1985 apud LYMAN, 2010). 

A identificação dos agentes que agiram sobre os restos 

arqueofaunísticos, aquando da sua deposição no sítio até ao momento em que 

são recolhidos, permite distinguí-los e perceber o seu grau de incidência dentro 

do conjunto arqueológico (LYMAN, 1994). Deve esclarece-se ainda que alguns 

comportamentos (fragmentação, quebra, etc) podem produzir alterações 

similares, havendo assim uma maior dificuldade em determinar os agentes 

transformadores responsáveis pelas características morfológicas da 

arqueofauna (REITZ & WING, 2008).  

Se por um lado a tafonomia contribuiu e vem auxiliando as análises 

zooarqueológicas, percebe-se nesta última uma prevalência nas análises dos 

restos de mamíferos, principalmente os de grande porte. A ictiofauna, por sua 
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vez, manteve-se num profundo abismo, em que poucos estudos focaram a 

temática (COLLEY, 1990; LYMAN, 1994 e REITZ & WING, 2008). Para alguns 

investigadores, o motivo para a marginalização da ictiofauna deve-se a alguns 

factores: 1) a vulnerabilidade para os efeitos de preservação óssea; 2) o 

esqueleto do peixe é composto por uma variedade, na sua maioria, de 

diminutos ossos, o que exige técnicas especiais de recuperação; 3) algumas 

dessas estruturas são de difíci l preservação, como é o caso das carti lagens 

(COLLEY, 1990); 4) dada a diversidade de espécies, o trabalho de identificação 

torna-se moroso e desencorajador. (LYMAN, 1994 e CHAIX & MÉNIEL, 2005). 

Contudo, Wheeler & Jones (1989) perceberam que determinados ossos de 

algumas espécies de peixe eram mais resistentes à deterioração e alterações 

na sua morfologia óssea, do que em outras espécies. Esses autores ainda 

acrescentam que a preservação dos restos da ictiofauna, em sítios 

arqueológicos, está associada à composição sedimentar (sedimentos tendo na 

sua composição o pH neutro ou básico preservam melhor). Deve levar-se em 

consideração ainda que algumas alterações encontradas podem ser 

resultantes do consumo humano ou de outros animais, que devido à acidez 

estomacal acabam por prejudicar a sua preservação (REITZ & WING, 2008). 

Segue-se uma breve descrição de alguns agentes tafonómicos habituais 

em análises zooarqueológicas e que serão utilizados nas análises da 

ictiofauna. 

 

3.4.1 Agentes Naturais: 

 

3.4.1.1 Acção de animais 

A presença de animais em sítios arqueológicos possivelmente 

ultrapassa a questão da fonte alimentar; pequenos roedores e outros 

vertebrados estiveram presentes, principalmente devido aos restos alimentares 

deixado pelo Homem pré-histórico no seu acampamento. Mesmo após o 

abandono destes sítios, a circulação de outros vertebrados fez-se presente. 

Assim, os restos da arqueofauna podem apresentar na sua estrutura óssea, 
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alterações morfológicas resultantes da acção de outros animais, mascarando 

uma possível identificação da utilização de ferramentas sobre os ossos. Alguns 

autores (LYMAN, 1994) sugerem que o motivo da investida destes animais 

sobre os restos ósseos estaria na deficiência nutricional, principalmente fósforo 

e cálcio, que seria, em parte, suprida com a mastigação dos ossos. A acção 

mastigatória aplaina a superfície inferior e a superior do osso mastigado e 

deixa apenas as laterais intactas (LYMAN, 1994:394).  

A investida de outros animais sobre a ictiofauna por certo, pode tornar-

se mais severa, se comparada com a dos grandes mamíferos; o acto 

mastigatório traz como resultado desde algumas marcas de mastigação, até, 

dependendo do tamanho dos ossos, à sua completa destruição, devido a 

completa ingestão (WHEELER & JONES, 1989).     

   

3.4.1.2 Intemperismo: 

É o de alterações físico-quimíca e biológica que trazem alterações para 

a arqueofauna. Um trabalho clássico que dedicou atenção às alterações nos 

ossos resultantes das intempéries, foi realizado por Behrensmeyer (1978), a 

qual propôs seus estádios de intemperismo. 

1- Estádio 0: A superfície óssea não apresenta rachaduras e nem lascas. 

Normalmente estão frescos, com restos de tecidos moles, peles e restos de 

ligamentos e músculos recobrindo os ossos. 

2- Estádio 1: Os ossos começam a apresentar fracturas e estão ausentes de 

gorduras, pele ou outros tecidos. 

3- Estádio 2: As camadas mais superficiais dos ossos começam a soltar lascas 

associadas há fragmentos. Lascas mais profundas começam a formar-se em 

toda a superfície óssea. 

4- Estádio 3: A superfície óssea apresenta pedaços ásperos e compactos, 

resultando numa superfície fibrosa. Nestes fragmentos, todas as camadas 

externas e concêntricas dos ossos foram removidas e, gradualmente, toda a 

superfície óssea assume esta característica. As fibras ósseas ainda estão 

presentes e tecidos moles são raros neste estádio; 
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5- Estádio 4: A superfície óssea apresenta uma textura fibrosa; ocorrem 

grandes e pequenas lascas, que podem soltar-se quando o osso é removido e 

até a sua camada interna apresenta alterações do intemperismo. 

6- Estádio 5: O osso está a desintegrar-se no local e estão a soltar-se lascas, 

facilmente quebradas quando removidas. A forma original do osso torna-se 

difícil de identificar. 

Para Behrensmeyer (1978), as partes ósseas expostas estão mais 

sujeitas à acção das intempéries do que as partes que se encontram cobertas 

pelo sedimento.  

 

3.4.2 Agentes culturais:  

 

3.4.2.1 Marcas de corte  

As marcas de corte presentes nos ossos levam a evidências de 

processamento dos animais pelo Homem. Na intenção de extrair tecido e 

músculos, realizar o desmembramento e desarticulação do animal, transporte e 

preparo, sinais de corte são produzidos no osso, através de diferentes 

artefactos cortantes (REITZ & WING, 2008; BISSARO, 2008 e LABARCA, 

2005). A morfologfia das marcas de corte varia conforme a matéria-prima 

utilizada e a configuração da superfície cortante do instrumento. Em geral são 

evidenciadas por incisões finas, alongadas e paralelas, não seguem o contorno 

do osso e apresentam secções em forma de U ou V. (LYMAN, 1994; 

BINFORD, 1978 apud BISSARO, 2008).  

Para o caso da ictiofauna, as marcas de corte possivelmente estão 

presentes entre a etapa de desmembramento e desarticulação (separação 

crânio e corpo, e retirada das nadadeiras). A presença de marcas de golpes 

transversais entre as vértebras e diagonais entre as barbatanas evidenciam 

actividade de processamento dos peixes (WHEELER & JONES, 1989). No 

entanto, também há informações etnográficas e etnohistóricas que dão conta 

de que aquela fauna ter assim transportada por completo, logo que capturada, 

para a aldeia, onde era assada, cozida, defumada ou salgada ainda inteira para 
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preservar a longo prazo (RIBEIRO, 2000; AQUINO & IGLESIAS 1994; 

CARVALHO & REESINK 1993 e MELATTI, 1989); era mesmo moída 

transformando-se em farinha, que fazia parte de itens de preparo de alguns 

pratos e até servia de alimento, em tempos de guerra tribais (FERNANDES, 

2006). No caso de transporte do pescado, é possível encontrar marcas de corte 

entre as guelras (atingindo os ossos do opérculo e até ao dentário), o que 

indica a inserção de amarras que facilitam o transporte do pescado até ao 

acampamento (WHEELER & JONES, 1989).  

 

3.4.2.2 Fragmentação óssea: 

Numa amostra arqueofaunística, a presença de fragmentações ósseas 

pode evidenciar diferentes agentes e acções realizadas sobre os mesmos, 

abrangendo desde o pisoteio (tanto do Homem como de outros animais), às 

intempéries (exposição a processos químicos, físicos e biológicos) como a 

acção de animais (destroem os ossos para retirada do tutano ou para 

desgastar os dentes, no caso de roedores) ou do Homem (desmembramento, 

descarne, corte e queima). 

As fragmentações ósseas resultantes das acções humanas ganham 

destaque nesta discussão, pois indicam as diferentes etapas do 

processamento do animal. Abrangem desde o transporte, consumo, matéria-

prima para confecção de artefactos até à distribuição entre membros de um 

mesmo grupo.  

A fragmentação óssea em grandes mamíferos ocorre normalmente no 

local de abate, o que facilita o seu transporte para os acampamentos. Também 

vale a pena lembrar que estes animais apresentam maior quantidade de tutano 

e assim o grau de integridade óssea é maior do que os encontrados em 

animais menores. 

Para a ictiofauna, a presença de fragmentações no esqueleto pode estar 

relacionada com a actividade de captura, realizada ainda no local (dentro das 

embarcações, na beira da praia, rios ou lagoas, ou ainda em costões 

rochosos), na separação das partes aproveitáveis para o consumo (separação 
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da cabeça e corpo ou retirada das vísceras), durante a sua retirada das redes e 

outros utensílios de pesca ou para o aproveitamento de matéria-prima para a 

fabricação de artefactos (WHEELER & JONES, 1989).  

   

3.4.2.3 Queima: 

Desde que o homem pré-histórico passou a controlar o fogo, ampliou-se 

o seu leque de possibilidades. O fogo possibilitou-lhe expandir as suas 

fronteiras de exploração, trouxe calor em períodos climáticos de temperatura 

fria, protegeu-o contra predadores, forneceu-lhe luz e permitiu-lhe processar 

alimentos (cozer, assar).  

A exposição destes restos orgânicos a uma temperatura elevada ou 

prolongada pode trazer como resultado a sua queima, alterações de 

determinadas características, como por exemplo, a cor. No entanto, o critério 

de coloração deve ser observado com cautela, pois outros processos físico-

químicos e agentes naturais (raízes) trazem semelhante resultados. Lyman 

(1994) questiona os atributos que devem ser tidos em consideração para saber 

se os ossos passaram ou não pela queima. A interpretação dos ossos 

queimados deve percorrer dois pontos: identificar se estes foram realmente 

queimados e saber o período desta acção, em relação à sua história 

deposicional e de enterramento (LYMAN, 1994).  

Saber quando ocorreu a acção do fogo sobre os ossos pode ajudar na 

determinação dos mecanismos de queima. Para tal, é necessário descrever 

algumas actividades que trazem como resultado, a queima dos ossos. Na 

acção humana, os ossos podem ser queimados através da sua cozedura, 

eliminando-os como resíduos alimentares em fogueiras, servindo de 

combustível ou em actividades associadas à cremação. Na acção natural, os 

ossos podem ser queimados acidentalmente, quando próximos de fogueiras ou 

durante incêndios, na limpeza do sítio ou na queima por matriz orgânica 

(LYMAN, 1994:388). 

Ainda citando Lyman, este utiliza as experiências realizadas por Davis 

(1990 apud Lyman, 1994:389) com ossos queimados, para confirmar o seu 



Estudo zooarqueológico: a diversidade ictiológica no sambaqui Porto do Rio Vermelho II 

(SC-PRV-02), Ilha de Santa Catarina-Brasil.  

VANIA LEANDRO DE SOUSA 

 

77 

 

argumento de que a queima era realizada pela acção humana quando o animal 

era descarnado, com os ossos ainda frescos, considerando que estes também 

poderiam ser usados como combustíveis. Davis realizou experiências com 

ossos queimados e chegou à conclusão de que os condicionantes naturais 

poderiam queimar os ossos, mas não os deixariam calcinados (temperatura 

elevada, acima dos 450°C a 500°C, aquecimento com duração superior a 4 

minutos ou ainda uma combinação de ambos, resultando na alteração de 

coloração do osso para branca). Assim, para Davis, se a superfície óssea 

estiver calcinada, trata-se seguramente de uma acção antrópica pelo fogo. A 

queima de articulações ósseas evidenciam a acção quando os animais ainda 

estavam protegidos pelos tecidos moles, bem como, quando assados em 

conjunto com outros animais. […] the distribution of burning damage across 

skeletal elements may help one determine if the bones was burned during 

cooking (Gifford-Gonzalez 1989 apud Lyman 1994:389). 

No caso da ictiofauna, não apenas a acção do fogo directo sobre os 

ossos pode trazer alterações sobre sua estrutura, mas o seu aquecimento ou 

fervura, para preparação de sopas, por exemplo, torna-os mais frágeis aos 

processos tafonómicos (WHEELER & JONES, 1989).  

 

3.5 Taxonomia 

Na definição de Simpson, taxonomia é o estudo teórico de classificação, 

incluindo as respectivas bases, princípios, procedimentos e regras (SIMPSON, 

1989:14). Acrescenta-se a esta definição o estudo teórico das bases, métodos 

e regras de classificação dos organismos. Define o método em que se baseia 

toda a sistemática e permite a identificação de um conjunto hierarquizado de 

unidades taxonómicas ou táxones (FIGUEIREDO, 2010:41).  

O termo táxones30 no plural e táxon no singular referem-se a uma 

categoria de classificaçãi de organismos seguindo um sistema de estrutura 

hierarquica. 

                                                                 
30

 Adota-se nesta tese o termo táxon para o singular e táxones para o plural.  
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Os sistemas hierárquicos de classicação remontam aos séculos XVII e 

XVIII, atingindo uma forma coerente e quase definitiva na décima edição da 

“Systema Naturae”, de C. Lineu, de 1758. Motivo que levou a ficar conhecida a 

classificação biológica pelo termo “hierarquia lineana” e constitui a base da 

moderna Taxonomia (SIMPSON, 1989). 

A Nomenclatura Binária foi criada por Lineu e é de âmbito internacional. 

Quando a Teoria da Evolução passou a ser aceita e agregada a novas 

informações sobre descobertas fósseis, o sistema de classificação ampliou-se 

e se transformou num sistema que buscava mostrar a origem e as relações 

entre os vários seres vivos, baseando-se em critérios anatómicos 

(FIGUEIREDO, 2010:42). 

Durante o século XVIII, houve um aumento em diversidade e quantidade 

dos organismos, actuais e pretéritos. O que levou a um aumento na 

complexidade desta sequência, exigindo a criação de novas unidades. Foram 

criados novas unidades (Grupo, Coorte e Tribo). Também a criação de 

subdivisões destes níveis pela adição dos prefixos super, sub, infra e supra, 

para as unidades existentes. 

A taxonomia pode ser dividida em numérica e cladística. A numérica é o 

agrupamento de unidades taxonómicas em táxones por métodos númericos, 

baseado em características fenotípicas e não inclui os factores genéticos, 

biogeográficos, ecológicos e a distruição estratigráfica. E a taxonomia clad ística 

utiliza agrupamentos filogenéticos de táxones, que partilham a mesma origem 

evolutiva (FIGUEIREDO, 2010). Fundamenta a sistemática em critérios 

genealógicos, defendendo que uma linha evolutiva se divide em duas ou mais, 

podendo tornar-se independente. Sua classificação procura semelhança 

morfológica global para classificar os seres vivos, para encontrar relações 

evolutivas de parentesco.  
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3.6  Características dos Chondrichthyes e Osteichthyes  

 

 No sambaqui Porto do Rio Vermelho II as análies da arqueofauna 

estudada compreendem dois grupos da ictiofauna, os Chondrichthyes e os 

Osteichthyes. Em suas caracteísticas evolucionárias, anatómicas e 

taxonómicas. 

 

3.6.1 Chondrichthyes 

Os Chondrichthyes ou peixes cartilaginosos recebem este nome pela 

constituição de seu esqueleto, formado por cartilagem, parcialmente 

calcificado. É constituído por um corpo fusiforme e barbatanas, que variam em 

número, tamanho, posição e forma de acordo com cada grupo. O seu 

exoesqueleto é formado geralmente por escamas placóides (pequenas placas 

com estrutura similar à dos dentes). Em sua mandíbula, o palato e o quadrado 

se articulam directamente com o crânio e recebe, ao mesmo tempo o apoio do 

hiomandibular. No caso da ordem Carcharhiniformes, a maxila liga-se 

directamente ao crânio por meio do hiomandibular ou no caso exclusivo do 

Holocéfalos (quimeras) o palato e o quadrado são fundidos ao neurocrânio. 

Apresentam ainda, dentes bem desenvolvidos e de vários tamanhos que são 

constantemente substituídos (CARVALHO, 2004). 

Os primeiros fósseis de Chondrichthyes foram encontrados em 

sedimentos marinhos do Silúrico Superior da Sibéria, mas foi no Devórico 

Médio, que se tornaram abundantes (CARVALHO, 2004). 

A classe dos Chondrichthyes divide-se em duas sub-classes: 

Elasmobrânquios e Holocéfalos. Os Elasmobrânquios, por sua vez, 

subdividem-se em seis ordens: Cladoseláceos, Pleuracántidos, Seláceos, 

Botoideos e Bradiodóntidos. Os Holocéfalos têm apenas uma ordem: os 

Quiméricos (MELENDEZ, 1986). 

Os Elasmobrânquios encontram-se em em diferentes ambientes como 

em rios, em enseadas e em estuários, nas águas frias da costa rochosa, em 
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recifes de coral tropical, nos oceanos e nas fossas abissais. São os grupos 

dominantes dentro da Classe Chondrichthyes, com aproximadamente 60 

famílias, 185 géneros, e entre 929 a1164 espécies (CAMPAGNO, 1999 apud 

GONZALEZ, 2005).   

 

3.6.2 Osteichthyes 

Os peixes ósseos teleostei fazem parte da subclasse Actinopterygii que 

tem sua origem no Silúrico Superior. O seu esqueleto é formado pelo 

neurocrânio composto por um conjunto de ossos que se conectam com ossos 

do dermatocrânio (MELENDEZ, 1986) e com o esqueleto axial. O esqueleto 

axial é formado por vértebras com quantidade variada, ossificada com arco 

neural muito desenvolvido. As barbatanas são radiadas (o suporte das 

nadadeiras é formado por raios de origem dérmica) e o corpo é recoberto por 

escamas elasmóides que ficaram reduzidas a uma fina camada de osso com 

uma grande quantidade de colágenio (CARVALHO, 2004) (ver estampas V a 

VIII).  

 

3.7 Unidades analíticas  

 As unidades analíticas são índices de abundância que têm sido 

utilizadas nas pesquisas zooarqueológicas para elucidar questões relacionadas 

com o modo de utilização dos recursos faunísticos pelas populações humanas 

do passado. Também para adquirir informações que possibilitem inferências 

relacionadas às flutuações ambientais, tafonomia, identificação de áreas de 

actividades de um sítio e diferenças culturais (REITZ, & WING, 2008).  

 No entanto, a literatura pertinente não apresenta um consenso nas 

definições das unidades utilizadas pelos zooarqueólogos (LYMAN, 1994 e 

REITZ, &WING, 2008). Entre as unidades analíticas mais comumente utilizadas 

em trabalhos zooarqueológicos e utilizadas neste trabalho estão o número de 

espécimes identificáveis (NISP) e número mínimo de indivíduos (NMI). O 

Número total de restos (NTR) não foi usado para as análises dos peixes, pois 
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para a sua quantificação bastaram as informações adquiridas com as duas 

outras unidades analíticas: NISP e NMI  

3.7.1 Número de espécimes identificáveis (NISP) 

 O termo NISP (number of identified specimens) é uma unidade 

observacional e definida como o número de espécimes31 identificáveis; aplica-

se tanto para identificar um taxón – e com isso pode abranger subespécie, 

espécies, género, família ou ainda uma categoria taxonómica mais ampla – 

como à identificação por elemento anatómico (úmero, vértebra, mandíbula, 

entre outros) (LYMAN, 1994). A utilização do NISP, e neste caso específico na 

zooarqueologia, dispõe de duas vantagens: a primeira é que a amostra pode 

ser calculada aquando da identificação dos elementos esqueletais, sem a 

necessidade de qualquer manipulação numérica subsequente; e a segunda 

vantagem é permitir, em qualquer momento, a adição de novos valores. No 

entanto, devem ser tidas reservas na utilização do NISP, pois este não 

reconhece as diferenças quantitativas esqueletais dos diferentes espécimes, o 

que pode resultar num exagero dos resultados das suas abundâncias (KLEIN, 

& CRUZ-URIBE, 1984). Não apenas as diferenças numéricas dos elementos 

esqueletais entre espécimes pode alterar os resultados do NISP, mas também 

o grau de integridade óssea apresentada numa amostra arqueofaunística, 

recolhida em sítios arqueológicos, pode trazer resultados equivocados, em que 

se dê maior importância a um taxón do que a outro. O NISP não deve ser o 

único índice de abundância de espécimes; utilizado, deve agregar 

conjuntamente outros, como é o caso do número mínimo de indivíduos (NMI), 

em que os contrastes de informações obtidos por cada um podem explicar 

melhor a importância e talvez a valorização de um espécime em relação a 

outra, numa determinada amostra arqueológica (KLEIN, & CRUZ-URIBE, 

1984).  

 

                                                                 
31

 Espécime é uma unidade arqueológica observacional discreta, como uma ulna, um f émur ou 
uma tíbia; como também uma porção distal destes mesmos ossos (LYMAN, 1994).  
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3.7.2 Número Mínimo de indivíduos (NMI) 

 O número mínimo de indivíduos NMI em inglês MNI (minimum number of 

individual) é definido como o mínimo número de indivíduos necessários para 

contar todos os elementos esqueletais de uma espécie encontrados num sítio e 

levando em consideração a simetria do mesmo (direito e esquerdo) (LYMAN, 

1994; REITZ, & WING, 2008). Assim identifica tanto os elementos esqueletais, 

– por exemplo um úmero, um fémur, uma vértebra dorsal ou uma tíbia – como 

os táxones. O NMI é uma unidade derivativa, com mobilidade, para obter, na 

sua quantificação, variações entre inter-espécimes relacionadas à idade, sexo 

ou tamanho (LYMAN, 1984). Contudo, é insensível às diferenças entre 

espécimes com alto grau de integridade óssea. 
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4. A ICTIOFAUNA DO SAMBAQUI PORTO DO RIO VERMELHO II 

(SC-PRV-02): RECOLHA E ANÁLISE 

 

4.1 Procedimentos de campo e laboratório 

 

4.1.1 Metodologia de recolha do material em campo. 

O material de análise ictiológico do sambaqui Porto do Rio Vermelho II 

(SC-PRV-02) corresponde a uma amostra recolhida entre os anos de 1996 e 

2004, período de duração do projecto “Mobilidade dos grupos caçadores-

coletores pré-históricos da Costa Sul brasileira”, já descrito em outros capítulos. 

Actualmente o material recolhido encontra-se na Reserva Técnica do 

Laboratório de Antropologia Cultural e Arqueologia da Unisul Business School 

(USB).  

O material ictiológico, juntamente com o restante da arqueofauna, foi 

recolhido de quadrículas de 1m2, orientadas pelo norte magnético e escavadas 

por níveis artificiais de 10cm de espessura, atingindo profundidades entre os 80 

a 240cm. A recolha deu-se através de peneiras com crivo de 5mm. O material 

arqueofaunístico foi acondicionado em pacotes de papel (para evitar a 

humidade nos ossos), com identificação de sua localização temporal e espacial 

(quadrícula e nível), para posterior análise em laboratório.  

 

4.1.2 Metodologia de análise em laboratório. 

As primeiras análises da arqueofauna ocorreram em 2008, para a 

obtenção do título de bacharel em biologia de Manoel Ramos Júnior. Ramos, 

analisou uma amostra parcial e aleatória da arqueofauna, com excepção da 

classe Molusca32. No entanto, para o presente estudo, realizado no âmbito do 

mestrado de Arqueologia Pré-Histórica e Arte Rupestre (do ano lectivo 2009-

                                                                 
32

 Outro estudo desenvolvido na actualidade realiza análises específicas para esta classe. 
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2010), a amostra arqueofaunística, apesar de parcial e limitada às análises da 

ictiofauna, foi ampliada. 

As análises totais são as ideais; porém exigem tempo, são custosas e 

por vezes podem tornar-se redundantes. 

 

Apesar de alguns casos o volume de material colectado ser 
aparentemente pequeno em relação ao tamanho do sítio 
estudado, é sabido que a coleta de quantidades enormes de 
material pode fornecer dados redundantes, além de resultar em 
altos custos de transportes, análise e armazenamento. O 
coletor precisa ter em mente que estratégias de amostragem 
são uma forma de adequação entre a necessidade de coletar o 
máximo possível e a realidade de que as amostras deverão ser 
processadas, identificadas e interpretadas em tempo para 
publicação. A coleta da totalidade dos vestígios faunísticos e 
botânicos representa uma situação ideal, entretanto, em alguns 
sítios e em algumas situações isto é impossível. Por isso, o 
pesquisador deve definir o número mínimo de amostras e o 
tamanho das mesmas em relação à especificidade de cada 
sítio e pesquisa (SCHEEL-YBERT. et. al. 2005-06:146).  

 

A amostra provém de 37 quadrículas, escolhidas aleatoriamente e 

correspondentes às áreas periférica e central do sítio. Na área central, as 

quadrículas têm a numeração: 03 a 15, 23 e 24, 59, 84, 111 a 120; e na 

periferia referem-se as quadrículas com numeração 01 e 02, 16, 21 e 22, e 25 

a 29. 

Para realizar a identificação e análise da ictiofauna foi necessário criar 

uma base de dados (semelhante ao usado por Ramos, 2008), com informações 

referentes à classificação, ao código de catálogo, à descrição anatómica e à 

posição anatómica, ao número da quadrícula e ao nível de profundidade, ao 

intervalo de tamanho (uti lizando peneiras com malha de 3,0cm, 2,0cm, 0,5cm e 

0,2cm), ao percentual de fragmentação, às marcas de corte e ocorrência de 

queima, à lateralidade e a identificação da família e espécie. Esta base de 

dados possibilitou a quantificação do número de espécies identificáveis (NISP) 

que correspondem ao número de ossos (dermatocrânio), dentes e 

exoesqueletos identificados e o mínimo número de indivíduos (NMI) para a 
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classe dos peixes (KLEIN & CRUZ-URIBE, 1984), grau de integridade óssea, 

ocorrência de queima e marcas de corte. Também ressalta-se que para as 

análises da ictiofauna do sambaqui foi possível apenas chegar na identificação 

para os Chondrichthyes ao nível de Subclasse, Ordem, Família, Género e 

Espécie. Para os Costeichthyes foi possível chegar aos níveis de Infraclasse, 

Ordem, Família, Género e Espécie. 

A análise laboratorial da fauna ictiológica decorreu da observação 

individual dos elementos esqueletais, para melhor visualizar características 

singulares e que facilitassem a identificação do NISP e NMI. Alguns 

investigadores, porém, para economizar tempo e custo financeiro, preferem 

seleccionar os ossos mais informativos, também chamados bons indicadores, e 

concentrar neles a sua análise e identificação (WHEELER & JONES, 1989). No 

caso da ictiofauna do sambaqui, optou-se por analisar todos os ossos.  

Para auxiliar a análise foram utilizados dois métodos de identificação. O 

primeiro decorreu da identificação da anatomia comparativa, a partir da 

colecção osteológica do Laboratório de Antropologia Cultural e Arqueologia da 

UBS-UNISUL. No entanto, a dificuldade em determinar algumas estruturas 

ósseas exigiu um segundo método de identificação: a utilização de fotos e 

ilustrações de esqueletos provenientes de livros e sites especializados no tema 

(SZPILMAN, 2000; ANDREATA & BARBIÉRI, 1993; COLLEY, 1990; HARDER, 

1975 e no site fishbase)33. Nesta etapa laboratorial descartou-se o critério de 

pesagem, pois acredita-se que os processos pós-deposicionais acabam por 

afecta diferentemente a composição óssea, a qual perderia massa, ocorrendo 

assim uma alteração nos resultados pretendidos. E principalmente pelo 

objectivo deste trabalho, que não contempla a questão da pesagem óssea.   

A nomenclatura das peças ósseas segue as sugeridas por Colley (1990); 

Wheeler & Jones (1989) e Harder, (1975).   

Durante a identificação ictiológica, observou-se que alguns ossos são 

bons indicadores para determinar a família e a espécie de peixe, enquanto 

                                                                 
33

 Estampas V ao VIII.  
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outros não permitem tal tarefa34. Alguns autores classificam apenas alguns 

ossos cranianos como bons indicadores na determinação de família e espécie, 

sendo que outros permitem apenas caracterizar determinadas famílias. Assim, 

ossos como o dentário, articular, quadrado, pré-maxi la e maxila seriam 

descritos como bons indicadores. E ossos como os raios, basipterígeo, ossos 

da faringe, dentes, vértebras e ossos da cauda não seriam bons indicadores, 

trazendo informações apenas para algumas famílias (WHEELER & JONES, 

1989). Olsen, ao estudar sítios arqueológicos na Noruega, expandiu o número 

de bons indicadores para 20 ossos do crânio e neurocrânio: dentário, articular, 

pré-maxila, maxila, palatino, ectopterigóide, quadrado, hiomandibular, pré-

vômer, parasfenóide, opérculo, pré-operculo, suboperculo, interoperculo, 

ceratohial, epihial, pós-temporal, supra-cleitro, cleitro e pós-cleitro (OLSEN 

1967 apud WHEELER & JONES, 1989).  

A análise esqueletal da ictiofauna prosseguiu, utilizando os indicadores 

sugeridos por Wheeler & Jones e Olsen, com excepção dos ossos 

ectopterigóide, suboperculo, interoperculo e pós-cleitro, pois não demonstram 

bons indicadores para a ictiofauna deste sítio. 

O objectivo desta análise consiste na identificação da frequência, nas 

camadas arqueológicas, dos táxones e seus respectivos habitats, e assim 

sugerir hipóteses de técnicas utilizadas pelas populações de pescadores-

caçadores-recolectores para a captura do pescado. 

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                                 
34

 Detalhes no capítulo V.  
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5. ANÁLISES DOS DADOS 

 Neste capítulo serão apresentados e interpretados os dados 

taxonómicos, tafonómicos, e arqueológicos estudados. Serão também 

abordadas algumas hipóteses das técnicas de captura do peixe para auxiliar na 

compreenção do modo de vida das comunidades que habitavam o sambaqui 

do Porto do Rio Vermelho II.  

 O estudo taxonómico será também apresentado esquemáticamente no  

anexo III, onde se apresenta uma lista com os taxones identifiacdos neste sítio. 

 

5.1 Apresentação e interpretação dos dados.  

Para as análises dos restos ictiológicos foram utilizados o número de 

peças (expresso em abundância), frequência de ocorrência, grau de 

integridade óssea, presença de carbonização-queima, número de táxones 

(diversidade) os índices de abundância como o number of identified specimes 

(NISP) e o número mínimo de espécies (NMI). Para este estudo no entanto, o 

NMI foi estabelecido apenas quando o táxon pôde ser determinado, como meio 

de não superestimar os dados.  

 Estes foram analisados, tomando 37 quadrículas (1m2), distribuídas 

entre as áreas: central e periférica, como amostras espaciais, e os níveis 

artificiais (10cm) como amostras temporais, uma vez que estes representam, 

de modo pragmático, uma variação entre os diferentes períodos, desde a 

construção até ao abandono do sambaqui. No entanto, para estas análises, 

foram tomadas apenas os dados referentes ao NISP, já que a adopção de 

níveis artificiais, como estratégia de escavação, é um critério arbitrário, que não 

permite a separação das populações reais (ROSA, 2009). 

 A grande quantidade de material proveniente da área central (27 

quadrículas) do sambaqui em relação à periferia (10 quadrículas) não permitiu 

fazer uma comparação estatística entre estas duas áreas do sítio. Sendo 

assim, estas foram consideradas separadamente para os testes e, em alguns 
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exames, apenas os dados da área central foram tratados, devido à pouca 

quantidade de peças encontradas na periferia (vide resultados).  

  

5.1.1 Análise dos elementos anatómicos 

 Da amostra recolhida para análise proveniente de 37 quadrículas 

foram analisados um total de 11336 peças, de 61 elementos anatómicos 

(Anexo 1 e 3), sendo que 98,4% destas peças foram encontradas em 

quadrículas da área central do sítio arqueológico. Nesta mesma área, os 

elementos anatómicos mais abundantes foram os não identificados (31%), as 

vértebras (21%; principalmente as caudais, com 9,3%) e os raios (8%), o que 

representa 60% de todos os ossos encontrados. Na periferia, os elementos 

anatómicos não identificados representaram um total de 64% e as vértebras 

25%, enquanto a abundância dos demais tipos ósseos foi igual ou inferior a 

2%. 

Para a análise de frequência de ocorrência espacial, realizada nas 

quadrículas da área central (maior quantidade de material), o resultado mostrou 

que os ossos espacialmente mais freqüentes foram vértebras (em 85% das 

quadrículas escavadas), seguidos de elementos anatómicos não identificados e 

cleitro (ambos em 81%), costela (78%), além de esporão e pterigóforo (ambos 

em 74%). O mesmo teste aplicado ao factor temporal, ou seja, através da 

distribuição entre os níveis artificiais, mostrou que as vértebras também foram 

mais freqüentes (87,5%), não ocorrendo apenas nos níveis inferiores do sítio. 

Outros tipos ósseos também abundantes foram os elementos anatómicos não 

identificados (79%), assim como o atla, a costela, o dentário e o esporão (todos 

em 75% dos níveis escavados). Entre os níveis escavados, observou-se que o 

nível oito (80cm de profundidade do datum de referência) foi onde se registou o 

maior número de elementos anatómicos distintos (54), assim como o nível dez 

(51) e o treze (50). Neste mesmo nível oito foi encontrada a maior quantidade 

de peças (15% do total), enquanto a partir do nível dezenove foram registadas 

as menores abundâncias (menos de 1% (Gráfico 1).  
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Gráfico 1 - Variação da abundância relativa do número total de peças (NISP) encontradas 
em cada nível estratigráfico da área central do sítio sambaqui Porto do Rio Vermelho II 
(SC-PRV-02). 

 

As camadas arqueológicas com maior abundância de material 

ictiológico, níveis oito, dez e treze levam a pensar que poderiam estar 

relacionadas ao intenso desenvolvimento de deteminadas actividades. De Masi 

(2001) sugeriu que a área central fosse destinada as fogueiras enquanto a 

periferia para o armazenamento. Entre os níveis seis e sete, foram encontrados 

estruturas de argila não cozidas, conhecido na literatura brasileira como fornos 

polinésios, e estavam associados a um enterramento. No entanto, a diminuição 

da ictiofauna a partir do nível quinze e dezesseis começam a diminuir 

consideravelmente a quantidade levando a pensar que estão relacionados a 

composição estratigráfica do sambaqui. Os primeiros níveis de ocupação dos 

sambaquis geralmente são formados por sedimentos arenosos e sem conchas, 

criando o ambiente pouco favorável para a preservação óssea.  

 

5.1.2 Grau de integridade óssea. 

 O estabelecimento do grau de integridade óssea para as análises veio 

ao encontro tanto do estabelecimento dos bons indicadores como dos 
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processos tafonómicos. Foi necessário fazer uso da base de dados criado para 

a quantificação da ictiofauna, e que também contemplou as informações 

referentes ao grau de integridade óssea, estabelecendo entre 100%, 75%, 50% 

e 25% da totalidade osteológica fragmentado.  Esses dados permitiram 

constatar que a maior parte das peças analisadas (49,2%) estava apenas com 

25% da sua estrutura preservada, enquanto poucas peças (5,6%) estavam com 

100% de preservação (Tabela 2).  

 

NISP 25% 50% 75% 100% Total 

Táxones determinados 20,1% 22,3% 43,3% 14,2% 100% 

Táxones indeterminados 53,9% 20,2% 21,7% 4,2% 100% 

Total 49,2% 20,5% 24,7% 5,6% 100% 

Tabela 2 - Grau de integridade de todas as peças analisadas (NISP total), das peças de 

táxones determinados e dos táxones indeterminado (expresso em percentagem). 

 

Estes dados levantam algumas questões em relação ao grau de 

integridade óssea e identificação taxonómica. 

1) O grau de integridade óssea deve estar associado ao critério de bons 

indicadores taxonómicos;  

2) O grau de integridade óssea com o objectivo de identificar os táxones 

deve abarcar a observação de determinadas porções ósseas em que é 

possível realizar tal identificação; 

As análises realizadas mostraram que os bons indicadores com alto grau 

de integridade óssea, acima de 50% comprometeram a identificação dos 

táxones, pois apresentem as áreas de contacto com demais elementos 

fragmentadas ou com processo tafonómico acelerado. O contrário também 

pode ser observado: bons indicadores podem trazer excelentes resultados 

taxonómicos, mesmo com pequeno grau de integridade óssea, abaixo dos 50% 

do total anatómico, desde de que a porção preservada corresponda às 

descritas anteriormente. 
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Ilustração 10 - Fotos de um opérculo direito da família Mugilidae N.I. com apenas 25% da 
sua totalidade preservada. Área de articulação com o hiomandibular. Foto: Vania 

Leandro de Sousa, 2011. 

 
 
 

 
Ilustração 11- Foto com três maxilas esquerdas. A primeira da família Lutjanidae 
Lutjanus grises e as demais da família Scianidae Micropogonias furnieri. Grau de 
integridade óssea elevada, mas a identificação taxonómica ocorre principalmente 

através da porção anterior, na foto a parte superior. Foto: Vania Leandro de Sousa, 2011.  
 

5.1.3 Controle tafonómico 

Em relação ao controle tafonómico, sabe-se que uma série de variáveis 

naturais e antrópicas influenciam a formação do registo arqueofaunístico 

(Lyman, 1994). Os estudos tafonómicos permitem observar estas variáveis, 
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tendo em vista esclarecer o seu grau de influência na formação do conjunto 

arqueológico.  

As análises tafonómicas recaíram sobre os critérios de intemperismo, 

fragmentação, marcas de corte, queima e modificações relacionadas com o 

fabrico de artefactos. 

 

5.1.3.1 Intemperismo 

O conjunto de alterações físico-químicas e biológicas que afectam a 

arqueofauna, foi observado a partir da escala de estádios elaborada por 

Berhensmeyer (1978). Para o sambaqui, o grau de intemperismo, na ictiofauna, 

corresponde geralmente aos estádios 1, em que começa haver rachaduras na 

superfície óssea e ao estádio 2, quando as camadas superficiais do osso 

começam a soltar-se e estão associadas a rachaduras (BERHENSMEYER, 

1978). 

 

 
Ilustração 12 - Foto de um supra-cleitro direito, da família Serranidae, com grau de 

intemperismo 02 segundo Berhensmeyer (1978). A superfície óssea começa a sortar-se e 
apresenta uma coloração distinta dos restos do osso. Foto: Vania Leandro de Sousa, 
2011. 
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5.1.3.2 Fragmentação óssea 

A fragmentação óssea (intencional ou ocasional) pode ser resultante 

tanto de factores naturais como antrópicos. Na amostra analisada, os ossos 

fragmentados constituíram um alto percentual elevado, como visto 

anteriormente, o que leva a pensar nas suas possíveis causas: o pisoteio, a 

queima e as intempéries. Para o peixe deve ter-se em consideração como 

factores de fragmentação os procedimentos de pesca, transporte e 

procedimentos para o consumo ou matéria-prima para manufactura 

(WHEELER & JONES, 1989).   

As diversas técnicas de pesca podem ter trazido ao esqueleto do peixe, 

no momento em que encontrava-se preso pelas pontas aguçadas dos anzóis e 

arpões ou nas fibras das redes, a fragmentação de alguns ossos. No entanto, a 

fragmentação dos ossos dos peixes, pode ter ocorrido após a sua exploração, 

no momento do transporte para o sítio.  

As populações pré-colonias por certo permaneciam em ambientes 

aquáticos até adquirirem uma quantidade de peixes que suprisse a 

necessidade de todo ou boa parte do grupo. Transportar os peixes para o 

acampamento poderia dar-se tanto através de cestos amarrados pela boca 

com fibras vegetais. Amarrados com fibras vegetais pela mandíbula o que 

levaria a fragmentação de alguns ossos do crânio.  

A sequência ilustra como poderia se dar uma das possíveis técnicas 

utilizadas para transportar os peixes até acampamento, sempre atendo-se as 

alterações técnicas, temporais e culturais. 

 



Estudo zooarqueológico: a diversidade ictiológica no sambaqui Porto do Rio Vermelho II 

(SC-PRV-02), Ilha de Santa Catarina-Brasil.  

VANIA LEANDRO DE SOUSA 

 

98 

 

 

Ilustração 13- Foto do transporte de vários peixes com uma única corda que é envolta na 

mandíbula dos peixes.  
Fonte: http://veramilliotti.blogspot.com/2009_09_01_archive.html. Acedido em 28 de Abril 
de 2011.  

 

 

Ilustração 14- Peixes transportados em cestos de fibras vegetais e outros artefactos de 
mesmo material, entre os índios Wanána, da bacia do Uapés, no nordeste do Amazónas.   

Fonte: CHERNELA, 1995:237.  

  

  Os fragmentos ósseos poderiam também ser resultantes de 

procedimentos da retirada de alguma parte para a fabricação de artefactos e/ou 

momento de preparo para posterior consumo. Quando da sua limpeza o que 

também resultaria em marcas de corte. 

http://veramilliotti.blogspot.com/2009_09_01_archive.html
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5.1.3.3 Marcas de corte 

As marcas de corte, resultante da acção antrópica possivelmente 

remetem a actividade de processamento do peixe. Nas análises realizadas, o 

número de elementos anatómicos com marcas de corte foi reduzido, 

contabilizando um total de 55 peças, com predomínio para os raios (50 peças), 

seguido dos esporões (02 peças), os pterigóforos (02 peças) e os dentes (01 

peça).  

 

 

Gráfico 2- Variação da abundância de elementos anatómicos (NISP) em relação a marcas 
de corte encontrados na área central do sítio arqueológico sambaqui Porto do Rio 

Vermelho II (SC-PRV-02). Fonte: Vania Leandro de Sousa, 2011.   

 

A quantidade elevada de raios em relação aos demais elementos 

anatómicos levanta a questão de estarem relacionados ao procedimento de 

limpeza do pescado para o posterior consumo. Na sequência três fotos 

ilustrativas de como poderia ocorrer as marcas de corte nos raios. A partir da 

limpeza do peixe (com as devidas ressalvas para o uso de artefactos de metal), 

retirando-lhe os raios e esporões para posterior consumo. 
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Ilustração 15- Foto de alguns raios de peixe. Na foto ao lado detalhe de dois raios com 

marcas de corte, em sua porção distal. Fonte: Vania Leandro de Sousa, 2011.  

 

 

           

Ilustração 16 - Fotos ilustrando um dos possíveis procedimentos de limpeza do peixe 

para posterior consumo.  
Fonte:http://cliqueagosto.pop.com.br/dicas/dicas_int.php?tecnicas_dicas_id=53 Acedido 
em 28 de Abril de 2011.  

 
 

Os elementos anatómicos com marcas de corte encontram-se na sua 

totalidade, distribuídos espacialmente na área central do sambaqui, podendo 

tanto sugerir actividades distintas realizadas em cada área (centro e periferia), 

bem como resultante apenas do volume maior de material retirado dessa área.  

 

http://cliqueagosto.pop.com.br/dicas/dicas_int.php?tecnicas_dicas_id=53
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5.1.3.4 Queima 

Para a queima foi considerado o critério de coloração, apesar de alguns 

autores (Lyman, 1994) o questionarem, pois outros processos químico-físico e 

agentes naturais podem trazer resultados semelhantes. Associado a este 

critério acrescentou-se também questionamentos sobre o período da queima 

para auxiliar na determinação dos mecanismos do mesmo (LYMAN, 1994). 

Lyman (1994) acrescenta que para saber quais os mecanismos de 

queima é necessário realizar uma descrição das actividades que  trazem este 

resultado, os quais podem ser produzidos tanto através do cozimento, 

eliminação de resíduos alimentares em fogueiras, limpeza do sítio, servindo de 

combustível, associado à cremação, queima acidental pela proximidade de 

fogueiras ou incêndios. 

Entre a amostra analisada foi observado que os ossos com marcas de 

queima são relativamente baixos. Apenas 1% (121 peças) de todos os ossos 

encontrados apresentou este tipo de marca e foram compostos principalmente 

por vértebras (21%), elementos anatómicos não identificados (17%), esporão 

(13%) e raio (11%). O restante dos elementos anatómicos (38%) distribui-se 

entre palatinos, parasfenóide, opérculos e esporões. 

A coloração destes elementos anatómicos, parcial ou total é escura, 

evidenciando uma temperatura abaixo dos 400ºC. Esta temperatura é 

caracterizada por resultar nos ossos a coloração branca. 

  

          

Ilustração 17- Foto de um parasfenóide vista interna da família Serranidae e com marcas 

de queima apenas na porção superior direita da foto. Foto: Vania Leandro de Sousa, 
2011.  
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 A maior quantidade de ossos queimados (vértebras, fragmentos não 

identificados, esporões e raios) levanta algumas questões. 

1) A acção do fogo sobre os ossos pode acelerar e facilitar a sua 

fragmentação dificultando a identificação anatómica e taxonómica; 

2) A queima de esporões e raios poderia ser resultado da acção directa 

do fogo sobre o peixe;  

 

 

Ilustração 18- Foto ilustrativa do procedimento de assar o peixe no Ceará-Brasil. Fonte: 
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=636600. Acedido em 27 de Abril 
de 2011.  

 
 

 
Ilustração 19 - Foto ilustrativa com procedimento de assar o peixe inteiro próximo a 
fogueira. Fonte: http://blogdochurrasco.wordpress.com/category/peixe -e-frutos-do-mar/. 
Acedido em 28 de Abril de 2011.  

http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=636600
http://blogdochurrasco.wordpress.com/category/peixe-e-frutos-do-mar/
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3) A acção do fogo sobre os elementos anatómicos poderia ser resultado 

da limpeza da área de consumo e/ou descarte dos restos alimentares lançados 

às fogueiras (vem ao encontro da quantidade elevada de pedras de fogueira 

recolhidas na área central do sítio arqueológico) e por fim  

4) Havia um preparo do peixe antes de levá-lo ao fogo.  

Uma das maneiras de assar o peixe é abrindo-o pela parte ventral, 

desde a calda até próximo ao crânio, deixando exposta a coluna vertebral e 

costelas (esse procedimento resultaria em ossos fragmentados e outros com 

marcas de corte), e permanecendo as nadadeiras, o que pode explicar também 

a queima dos raios e pterigóforos.  

Em seguida duas fotos que mostram os procedimentos de corte do 

peixe, o qual acredita-se eram realizadas de maneira semelhante no passado, 

com as devidas considerações ao uso de artefactos de metais, na actualidade.  

 

        

 

Ilustração 20- Fotos com procedimentos de corte do peixe pela parte ventral deixando 

exposta a coluna vertebral, costelas, raios e esporões.  
Fonte: http://softreceitas.blogspot.com/2011/03/pacu -assado-aberto.html. Acedido em 27 
de Abril de 2011. 

http://softreceitas.blogspot.com/2011/03/pacu-assado-aberto.html
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Após abrir o peixe pela parte ventral esse era colocado próximo ao fogo 

deixando desprotegido alguns elementos anatómicos. Abaixo fotos ilustrativas 

de técnicas que poderiam ser utilizadas para assar o peixe. 

 

 

Ilustração 21- Foto com alguns peixes abertos e outros inteiros e colocados em esteiras 

de madeira próximos ao fogo. Santarém-Pará-Brasil. Fonte:  
http://4.bp.blogspot.com/_mzEX6LTVy50/TMltVz9BhuI/AAAAAAAAAG0/mVJep4ANeoQ/s
1600/palestra1+329.jpg Acedido em 27 de Abril de 2011. 

 
 
 

 
 

 
Ilustração 22- Foto com peixe aberto pela parte ventral e colocado em esteira de madeira 

próximo a fogueira. Procedimento encontrado entre os pescadores ribeirinhos do 
Amazónas-Brasil. Fonte: http://www.projetobagagem.org/2009/albuns.asp?codRoteiro=6. 
Acedido em 27 de Abril de 2011.  

http://4.bp.blogspot.com/_mzEX6LTVy50/TMltVz9BhuI/AAAAAAAAAG0/mVJep4ANeoQ/s1600/palestra1+329.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_mzEX6LTVy50/TMltVz9BhuI/AAAAAAAAAG0/mVJep4ANeoQ/s1600/palestra1+329.jpg
http://www.projetobagagem.org/2009/albuns.asp?codRoteiro=6
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Ilustração 23- Foto de peixes inteiros e directos ao fogo. Técnica de assar o peixe 
realizada pela tribo indígena Ashaninkas que são originários do Peru.  

Fonte: http://www.flickr.com/photos/__tete__/3747860698/. Acedido em 27 de Abril de 
2011. 
 

 

 

Ilustração 24 – Foto com peixes assando em estruturas de madeira e amarrados com 
fibras. Preparo do peixe pelos índios Enawenê-Namê, no Mato Grosso. Foto de Vincent 

Carelli, 2009.  
Fonte: http://pibmirim.socioambiental.org/como-vivem/alimentacao. Acedido em 01 de 
Maio de 2011.  

 

A acção do fogo sobre os peixes pode também ser decorrente de 

períodos prolongados, mas sem o seu contacto directo sobre o fogo 

permanecendo no interior de recipientes para ferver ou envolto em folhas de 

vegetais. Com isso não haveria a mudança de coloração nos ossos. 

http://www.flickr.com/photos/__tete__/3747860698/
http://pibmirim.socioambiental.org/como-vivem/alimentacao
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Ilustração 25- Foto do preparo de peixe para assá-lo envolto em folha de bananeira 
(Musa acuminata).  Fonte: http://nossomapa.blogspot.com/2009/10/ilha-do-mel-pr.html. 

Acedido em 27 de Abril de 2011.  
 
 

 

 
Ilustração 26- Foto com peixes envoltos em folhas de algum vegetal, amarrados com 
fibras e colocados ao fogo em estrututas de madeira.  

Fonte:http://blogdochurrasco.wordpress.com/category/peixe -e-frutos-do-mar/.  
Acedido em 28 de Abril de 2011.  
 

 
 

A exposição da ictiofauna às temperaturas prolongada traz alterações 

em sua estrutura, mas não são visíveis pela diferença de coloração. Essa 

exposição possivelmente torna os ossos mais sucetível a fragmentação 

(WHEELER & JONES, 1989).  

 

http://nossomapa.blogspot.com/2009/10/ilha-do-mel-pr.html
http://blogdochurrasco.wordpress.com/category/peixe-e-frutos-do-mar/
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5.1.4 Determinação de bons indicadores taxonómicos. 

 A determinação de bons indicadores decorreu da observação directa dos 

elementos anatómicos, através de colecção e guias osteológicos. Também 

seguindo a sugestão proposta por Olsen (1967 apud WHEELER & JONES, 

1989), já descrito em capítulo anterior. Olsen estabelece como bons 

indicadores taxonómicos os ossos: dentário, articular, pré-maxila, maxila, 

palatino, quadrado, hiomandibular, pré-vômer, parasfenóide, opérculo, pré-

operculo, ceratohial, epihial, pós-temporal, supra-cleitro e cleitro. Para o 

sambaqui (SC-PRV-02) além daqueles ossos expostos por Olsen (OLSEN, 

1967 apud WHEELER & JONES, 1989) foram acrescentados outros 16 

elementos ictiológicos: atlas, basiocciptal, dente (tubarão), esporão (raia) 

etmóide, exobasiocciptal, frontal, hipoial, interial, mesoetmóide, otólito, parietal, 

placa faringeana, preetmóide, supra-occiptal e vômer. E descartados quatro 

elementos que Olsen sugeriu (ectopterigóide, interoperculo, suboperculo e pós-

cleitro), pois nas análises do sambaqui não mostraram-se satisfatórios na 

identificação taxonómica. 

 Vale ressaltar que a determinação dos bons indicadores taxonómicos foi 

possível também pela porção anatómica preservada. Zonas de conexão, 

encaixe e/ou articulação, áreas de contacto com outros ossos, onde as 

diferenças morfológicas dos elementos anatómicos são mais acentuadas e 

facilitam a determinação taxonómica.  

 

         

Ilustração 27 - Foto de dois quadrados esquerdos, o primeiro da família Serranidae N.I. e 
o segundo Gerreidae Diaptrus rhombeus. Na primeira foto o quadrado em sua porção 
externa mostra que a parte direita da foto é a área de encaixe com o hiomandibular e na 

parte inferior com o articular. Foto: Vania Leandro de Sousa, 2011.   
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 A partir da determinação dos bons indicadores anatómicos foi 

possível realizar a identificação taxonómica das diferentes assembléias de 

peixes. Foram identificadas em laboratório 20 diferentes táxones de peixe, 

sendo 03 Chondrichthyes (chondros- cartilagem e ichthyes-esqueleto) e 17 

Osteichthyes (ostei-ósseo e ichthyes-esqueleto).  

 De um total de 11368 elementos anatómicos analisadas apenas 

1336 (12%; 1330 no centro e 6 na periferia) foram identificadas quanto ao 

táxones ao qual pertenciam. Este elementos foram compostas por 35 tipos 

ósseos diferentes (Anexo 1) e quase metade delas (43,3%) estava com 75% de 

sua estrutura preservada (Tabela 3). 

Entre os elementos anatómicos identificados, o hiomandibular foi o osso 

com que se pode identificar mais táxon diferentes, 10 no total. Outros 

elementos anatómicos também importantes para identi ficação foram o opérculo 

(9), pré-maxila e quadrado (ambos para 8 táxons; Tabela 3 e Anexo 1). O osso 

hiomandibular foi composto principalmente por peças com 50% de 

preservação/integridade, enquanto o opérculo por peças com 25% de 

preservação, e a pré-maxila e quadrado por peças com 75% de preservação 

(Tabela 3 e Anexo 1). 

 

Osso 
Táxones 

25% 50% 75% 100% 
determinados 

Hiomandibular 10 17 46 35 2 

Opérculo 9 83 14 3 0 

Pré-maxila 8 15 24 55 7 

Quadrado 8 18 21 56 5 

Atlas 7 0 3 32 66 

Dentário 7 38 15 34 13 

Maxila 7 31 26 36 7 

Articular 6 24 18 56 2 

Pré-vômer 5 15 15 62 8 

Tabela 3- Elementos anatómicos com os quais foi possível identificarem mais de cinco 
(5) táxones diferentes e seus respectivos graus de integridade (expresso em 
porcentagem). Para informações mais detalhadas consulte o Anexo 1. 
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Dentre os 20 táxones identificados, Serranidae e Lutjanidae foram as 

famílias identificadas por mais tipos ósseos diferentes (19), assim como 

Gerreidae e Scianidae (ambos com 17; Tabela 4). A maior parte das peças 

ósseas destes táxones possui uma integridade estrutural de 75%, com poucas 

peças 100% preservadas, como pode ser observado na tabela 4. 

Táxones 
Nº de tipos ósseos 

25% 50% 75% 100% 
diagnósticos 

Serranidae 19 32 25 37 5 

Lutjanidae 19 36 24 34 5 

Gerreidae 17 13 24 48 14 

Scianidae 17 16 19 34 31 

Centropomidae 10 26 26 42 5 

Sparidae 8 3 14 57 25 

Carangidae 6 11 11 44 33 

Belonidae 4 88 13 0 0 

Pomatomidae 4 50 25 0 25 

Ariidae 3 75 0 25 0 

Mugilidae 3 76 10 14 0 

Triglidae 3 0 50 50 0 

Haemulidae 2 0 0 100 0 

Batrachoididae 1 100 0 0 0 

Bothidae 1 0 0 100 0 

Dactylopteridae 1 0 100 0 0 

Kyphosidae 1 0 50 50 0 

Lanmidae 1 0 33 33 33 

Myliobatidae 1 0 0 0 100 

Odontaspididae 1 0 100 0 0 

Tabela 4 - Famílias identificadas neste estudo, número de elementos anatómicos que as 
identificaram e o grau de integridade das peças (expresso em porcentagem).  

5.1.5 A diversidade taxonómica. 

A assembléia de peixes foi composta (a partir dos elementos anatómicos 

analisados) por 20 diferentes táxones e um total de 1117 indivíduos (NMI), 

sendo 1111 destes localizados nas quadrículas do centro e apenas 6 na  

periferia (3 Gerreidae, 2 Serranidae e 1 Scianidae). O resultado da análise de 

abundância (NMI e NISP) da área central (onde há mais quadrículas 
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escavadas e também mais ossos encontrados) mostrou que Gerreidae foi o 

táxon dominante (46,5% e 51,5%, respectivamente). Outros táxones também 

abundantes foram Serranidae (14,6% e 13%), Sparidae (11,4% e 10,7%), 

Scianidae (8,8% e 8,2%) e Lutjanidae (8,6% e 7,8%), que juntos com Gerreidae 

representam 90% e 91,2% (NMI e NISP) de todos os indivíduos identificados 

(Tabela 5). A assembléia foi constituída, por outro lado, por 12 táxones que 

podem ser considerados raros, ou seja, com uma abundância muito baixa 

(inferior a 1% do NISP total), o que indica uma baixa equitatividade (domínio de 

poucos táxones) na assembléia. 

Táxon NMI (%) NISP (%) 
FO (%; 

horizontal) 
FO (%; 
vertical) 

Ariidae 0.36 0.30 7.41 8.33 

Batrachoididae 0.09 0.08 3.70 4.17 

Belonidae 1.53 1.43 25.93 37.50 

Bothidae 0.09 0.08 3.70 4.17 

Carangidae 0.81 0.68 18.52 29.17 

Centropomidae 3.42 3.02 40.74 58.33 

Dactylopteridae 0.09 0.08 3.70 4.17 

Gerreidae 46.53 51.55 85.19 87.50 

Haemulidae 0.27 0.23 7.41 8.33 

Kyphosidae 0.18 0.15 3.70 8.33 

Lanmidae 0.27 0.23 7.41 12.50 

Lutjanidae 8.64 7.77 40.74 54.17 

Mugilidae 1.89 1.74 29.63 58.33 

Myliobatidae 0.09 0.08 3.70 4.17 

Odontaspididae 0.09 0.08 3.70 4.17 

Pomatomidae 0.45 0.30 14.81 16.67 

Scianidae 8.82 8.23 55.56 70.83 

Serranidae 14.58 12.98 74.07 75.00 

Sparidae 11.43 10.72 62.96 70.83 

Triglidae 0.36 0.30 3.70 12.50 

Total absoluto 1111 1330 - - 
Tabela 5- Famílias identificadas neste estudo com seus respectivos, mínimo número de 
indivíduos (NMI), número de peças ósseas (NISP), e a freqüência de ocorrência (FO) 
horizontal (entre as quadrículas) e vertical (entre os níveis estratigráficos) (expresso em 

porcentagem). 
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O táxon dominante, Gerreidae ocorreu em 85% das quadrículas 

escavadas no centro do sítio. Os co-dominantes como Serranidae (74%), 

Sparidae (63%) e Scianidae (56%) também foram espacialmente freqüentes. 

As mesmas espécies foram também mais freqüentes na escala temporal (por 

nível artificial; Tabela 5) com Gerreidae (88%), Serranidae (75%), Sparidae e 

Scianidae (ambos em 71%) não ocorrendo apenas nos níveis mais profundos 

do centro do sítio (Gráfico 3). 

 

 

Gráfico 3- Distribuição da densidade total do número de peças (NISP) das espécies 

dominantes para cada nível estratigráfico da área central do sítio sambaqui (SC-PRV-02).  

 

Entre os níveis artificiais escavados, o nível oito foi mais uma vez o mais 

abundante (19%), seguido do nível dez (9,3%), nove e seis (ambos com 8,8%). 

O nível seis, por sua vez, foi onde teve a maior abundância, com 13 táxones, 

seguido do nível oito (12 táxones) e os níveis cinco e doze (ambos com 11 

táxones) (Gráfico 4 e 5). Os valores dos táxones, no entanto, caem a partir do 

nível dezesseis. 
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Gráfico 4- Variação da abundância de táxones entre os níveis estratigráficos da área 

central do sítio arqueológico sambaqui (SC-PRV-02). 

 

 

 
Gráfico 5- Variação da abundância relativa do número total de peças (NISP) dos táxones 
identificados entre os níveis estratigráficos da área central do sítio arqueológico 
sambaqui (SC-PRV-02). 

 

A diversidade e abundância de táxones identificados principalmente no 

nível oito levantam a questão de estarem relacionados a períodos de 

abundância de recursos e intensa actividade na área central. Talvez associado 

também a algum evento natural-cultural, no entanto, é necessário em estudos 
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futuros retomar as análise e associá-las com dados paleoambientais para 

perceber que factores poderiam ter resultado na abundância ictiológica nes 

nível estratigráfico específico.  

 

5.1.6 Fabrico de artefactos para a pesca. 

A identificação da diversidade taxonómica agregada as análises 

artefactuais em contexto podem trazer melhores informações sobre a pesca 

entre as populações pré-coloniais. Neste caso, restrigiu-se as discussões aos 

artefactos que remetem a sua uti lização entre as técnicas de pesca.  

Para o sambaqui (SC-PRV-02) a tecnologia empregada para a 

manufatura de artefactos pode ser dividida, para melhor compreensão, entre a 

lítica e a óssea. Para os artefactos líticos percebe-se uma relativa diversidade 

em relação a uma restrição quantidade (De Masi, 2001). A maioria destes 

artefactos fora fabricada com matéria-prima distante do sítio entre 500m à 5km 

de distância. A tecnologia empregada foi limitada, muitas sem qualquer 

modificação, exemplo dado são os fragmentos naturais produzidos pela acção 

do fogo (pedras de fogueira). Além destes, foram encontrados seixos com 

apenas algumas marcas de desgaste, em uma das extremidades e que são 

denominados de percutores, seixos com marcas de sulcos em uma das 

extremidades sugerindo o uso como peso de redes, e prismas utilizados na 

produção de facas e machados. As facas com a função possivelmente de 

processador de alimentos, bem como objecto de acampamento funerário, e os 

machados usados para cortar árvores e construir embarcações (DE MASI, 

2001). 

Os artefactos líticos relacionados à actividade de pesca no sítio 

arqueológico restringiram-se em quantidade e diversidade, sendo encontados 

apenas 04 líticos com marcas em uma das extremidades, possivelmente para 

fixarem as fibras que o envolviam, os quais foram denominados de pesos de 

rede e 30 artefactos ósseos, denominados de anzóis e componentes de arpão 

composto.  
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Os pesos de rede foram encontrados em outros países e em períodos 

distintos. Desde o Paleolítico europeu até a actualidade é visto entre os 

pescadores artesanais (o material de fabricação dos pesos de rede é que 

modificaram-se) como objectos utilizados entre as técnicas de pesca. Estes 

artefactos estão associados tanto a pesca na costa como do interior. No interior 

poderiam desempenhar outras funcionalidades como pesos de tear, 

arremessos para a caça e ataque (PINHO, 1971). Durante o período mesolítico 

alguns artefactos líticos tinham uma função exclusiva para a pesca. Nos 

concheiros de Muge e do vale do Sado pequenos triângulos retocados 

ganhavam a forma de anzóis (VEIGA, 1968).  

Para o sítio arqueológico (SC-PRV-02) a quantidade e diversidade 

restrita artefactual pode ser compreendida através de determinados factores: 

1) Processos tafonómicos, principalmente para os artefactos ósseos; 

2) Reuso dos artefactos líticos como pedras de fogueira (predominantes 

no sambaqui); 

3) O abandono ou perda dos artefactos em locais distantes do 

acampamento; 

4) Entre as técnicas utilizadas pelas populações do sambaqui estão as 

redes e armadilhas feitas de fibras vegetais e que devido processos 

tafonómicos não preservaram-se. 

 

 

Ilustração 28. Figura de cesto-armadilha chamado de Matapi e utilizado pelos índios 
Desâna e Tukano que vivem no afluente do Rio Uapés,  na região Amazónica. 
CHERNELA, 1995:246.  
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Ilustração 29 - Figura de armadilha em forma de esteira-plataforma presa sobre as 
rochas e chamada de caiá entre os índios Wanâna que vivem no nordeste do Amazonas.  
Fonte: CHERNELA, 1995:245.  

 

No caso da manufactura de artefactos ósseos, a diversidade, assim 

como nos líticos, é restrita, tendo anzóis e componente de arpões compostos, 

feitos de ossos longos de aves (devido à sua adptação ao voo, as aves 

desenvolveram um elevado grau de pneumatização dos ossos, originando uma 

estrutura óssea mais leve e facilitando a fabricação e eficiência de alguns 

artefacto). Também algumas espátulas e agulhas respectivamente 

manufacturadas em ossos de mamíferos e peixes.  

 

Ilustração 30 A. anzol composto; B. arpões. Fonte: Stewart (1973) apud NISHIDA, 2001.  
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Ilustração 31 – Figura com um arpão utilizado para a pesca. Fonte: MÉTRAUX, 1987:143.  

 

 

  

            

Ilustração 32 - Fotos de artefactos ósseos encontrado no sambaqui Porto do Rio 

Vermelho II (SC-PRV-02). Na primeira foto um conjunto de artefactos e nas outras duas 
fotos detalhes, vista externa e interna de artefacto ósseo número 01. Possivelmente 
associado a actividade pesqueira. Fonte: Vania Leandro de Sousa.  

 

A proximidade e disponibilidade de matéria-prima tiveram uma 

importância directa nas decisões dos artesãos ao produzir tipos de artefactos 

(ANDREFSKY, 1994 apud NEUBAUER, 2009). Também a funcionalidade do 

sítio arqueológico, estabelecido como habitação (DE MASI, 2001), contribuiu 

para a manufactura dos artefactos encontrados no sítio. Mais de 70% dos 

artefactos líticos encontrados no sambaqui correspondem a pedras de fogueira 

(DE MASI, 2001). Para Schiffer e Skibo (1997) a variedade artefactual não 

resulta de “factores culturais incrustáveis”, muito menos de estilo e função, mas 

de pessoas que tentaram solucionar problemas quotidianos por meio de 

interacções em diferentes comportamentos e ambientes sociais e naturais.  
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Vale lembrar que para a exploração do pescado pelas populações de 

pescadores-caçadores-recolectores do sambaqui (SC-PRV-02), as técnicas 

utilizados contaram tanto com artefactos líticos quanto ósseos , possivelmente 

também com fibras de vegetais que normalmente não se preservaram. Poucos 

foram os sambaquis (Espinheiro II e Cubatão I) onde se encontraram vestígios 

de vegetais, como é o caso em especial dos sítios em Joinville, no litoral Norte 

de Santa Catarina. A coleta de vegetais pelas populações pré-coloniais não 

limitava-se à sua alimentação, mas também serviam de matéria-prima no 

fabrico de trançados e amarrações (BANDEIRA, 1992). No sambaqui Cubatão I 

foram encontrados vestígios de fibras vegetais provenientes de raízes de P. 

bipinnatifidum da família das Araceae35. São fibras trançadas e definidas como 

artefactos que poderiam ser usadas em armadilhas para a pesca, cestos, 

cordas. Além destas funções a pesquisa mostra que a espécie vegetal 

encontrada no sambaqui ainda na actualidade é encontrada na região e entre 

as comunidades tradicionais têm um fim medicinal (PEIXE, FERREIRA DE 

MELO & BANDEIRA, 2007). 

 

5.1.7 Hipóteses tecnológicas para a pesca entre as populações de pescadores-

caçadores-recolectores. 

A pesca é uma actividade que remonta as ocupações humanas do 

Paleolítico, período em que aparecem os primeiros artefactos associados a 

esta actividade (FERREIRA, 1968) e acentuam-se no Mesolítico quando as 

populações pré-históricas, estabelecidas próximas a ambientes marinhos, 

estuarinos ou lagunares, passam a explorar com maior ênfase os recursos 

disponíveis nestes locais.  

                                                                 
35

A Araceae é uma família de monocotiledônias cuja distribuição é cosmopolita, incluindo cerca 

de 100 gêneros e 3000 espécies, sendo que no Brasil ocrrem apenas 35 gêneros e 400 
espécies. Estas habitam frequentemente em áreas alagadas de regiões subtropicais e Floresta 
Ombrófila Densa (PEIXE, FERREIRA DE MELO & BANDEIRA, 2007:219).  
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Desde períodos recuados até a actualidade, o Homem mantém uma 

estreita relação com o meio aquático, seja para obter sua subsistência (total ou 

parcial), matéria-prima para manufactura de artefactos, entre outros.  

Na arqueologia brasileira, a pesca foi tema discutido em pesquisas de 

sítios do litoral (GARCIA, 1969; FRANCO, 1992, BANDEIRA, 1992; FIGUTI, 

1994,1998 e 1999, FIGUTI & KLOKLER, 1996 e LIMA, 1999-2000), no entanto 

descrições taxonómicas e artefactuais são algumas vezes feitas isoladas das 

informações etnológicas e ambientais. 

Ao conjugar informações zooarqueológicas, os táxones abundantes e 

seus respectivos aspectos biológicos que remetem ao habitat e modo de 

captura, oscilações climáticas, informações actuais, etnohistória e etnografia 

pretende-se perceber melhor como ocorriam as técnicas de obtenção do 

pescado. 

A zooarqueologia resumidamente identifica e quantifica os táxones 

presentes nos sítios arqueológicos e relaciona com os referidos ambientes. 

Para este trabalho, os táxones abundantes permitiram observar que as 

populações do sambaqui estariam explorando com maior ênfase os estuários e 

principalmente que não precisariam percorrer grandes distâncias territoriais 

para adquirirem os pescados daquele ambiente. O estuário mais próximo do 

sambaqui está localizado na Barra da Lagoa-Lagoa da Conceição, porção Sul, 

em seu canal de ligação entre a laguna e o mar, distante apenas alguns 

quilómetros deste sítio.  

Os estuários são ambientes aquáticos costeiros: 

 

[…] onde ocorre a diluição mensural da água marinha pela 
água doce proveniente da drenagem continental, tendo uma 
livre conexão com o mar aberto e com seu limite continental 
determinado pelo limite superior da penetração da onda de 
maré (SCHETTINI et al. 2000:12).  
 

Neste ambiente vivem uma grande variedade de espécies ictiológicas, 

entre essas estão os Gerreidae (RAMOS & VIEIRA, 2001).  
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É preciso também acrescentar que a diversidade e produtividde da 

ictiofauna em ambientes estuarinos estão associadas as correntes marinhas. 

Na Ilha de Santa Catarina, a Corrente das Malvinas, proveniente da região do 

Círculo Polar Antártico, tem uma importante contribuição na fauna costeira, 

pois durante o inverno corre em direcção ao norte enriquecendo em nutrientes 

(NO3, NO2, PO4, SiO2)36 a costa brasileira meridional. É o período em que 

alguns mamíferos e aves marinhas aproximam-se da ilha, também algumas 

espécies ictiológicos, como por exemplo, a tainha Mugilidae Mugil sp. que 

invade a costa da iha formando grandes cadumes (DE MASI, 2001). No verão, 

por sua vez a Corrente Tropical corre para o sul sobre a corrente fria das 

Malvinas diminuindo a quantidade de nutrientes e consequentemente baixando 

a produtividade marinha. Assim a pesca durante o inverno ocorre em alto mar e 

no verão em águas próximas a costa, garantindo a obtenção de pescado 

durante todo o ano. De Masi acredita que há semelhanças entre as estretégias 

de pesca realizadas na actualidade com as praticadas pelas populações de 

pecadores-caçadores-recolectores (DE MASI, 2001). Assim a influência das 

correntes marinhas nas estretégias de pesca das populações pré-coloniais 

explica a presença de alguns táxones no sambaqui, que por exemplo mantém-

se distante da costa ou em profundidades elevadas durante boa parte do ano, 

como é o caso dos Serranidae. 

Em relação às informações etnohistóricas e etnográficas, apesar da 

distância temporal e espacial, servem de suporte para melhor visualizar 

algumas possíveis técnicas utilizadas pelas populações de pescadores-

caçadores-recolectores do sambaqui Porto do Rio Vermelho II (SC-PRV-02). 

Partindo do pressuposto de que muitas das técnicas de pesca utilizadas por 

aquelas populações ainda mantém-se com alguma semelhança, principalmente 

entre pescadores artesanais (FIGUTI, 1998). A transmição das técnicas de 

pesca pelos diferentes grupos indígenas aos europeus do século XVI 

permaneceu, com as devidas alterações, ao longo dos séculos. 

                                                                 
36

 NO3-nitrato de sódio; NO2-óxido nitrítico; PO4-fos fato de cálcio e SiO2-dióxido de silício.  
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O uso de modelos etnográficos para interpretação do comportamento 

das sociedades humanas do passado, objecto de estuda da arqueologia, 

permite observar uma diversidade de arranjos culturais, em diferentes 

dimensões temporais e espaciais. As analogias etnográficas devem ser 

conduzidas em termos de comparações gerais (RENFREW & BAHN, 1991), 

atendo-se às semelhanças e diferenças ambientais e culturais, e às 

continuidades culturais na sociedade contemporânea e a do passado 

(SHARER & ASHMORE, 1976; RENFREW & BAHN, 1991). 

O uso de analogias etnográficas na arqueologia é quase que 

imprescindível. […] seria difícil fazer qualquer demonstração sobre modos de 

vida pré-históricos sem recorrer a tal analogia (YELLEN, 1977:03). 

O uso da analogia etnográfica para servir de instrumento na comparação  

de dados arqueológicos, ao observar semelhanças demonstráveis entre 

ambiente e tecnologia representadas pelo registo arqueológico e o sistema 

sócio-cultural que está se comparando.  

 

[…] definir relações entre comportamento e cultura material que 
são exploradas frequentemente pelos etnólogos, e averiguar 
como certas características do comportamento observável 
pode estar reflectidas nos vestígios que os arqueólogos podem 
encontrar (KRAMER, 1979:01). 

 

Apesar da breve discussão em torno da importância do uso da 

etnografia na arqueologia, neste trabalho não será feito uso. 

As primeiras informações sobre a pesca entre os indígenas brasileiros, 

remetem a figura de Pedro Alvares Cabral. Chatarino (1994) em seu livro trás 

parte da descrição do relatório do piloto da armada portuguesa, na qual Cabral 

ao aproximar-se do litoral do actual estado da Bahia, menciona a actividade de 

pesca entre as populações indígenas. (…) vimos aquelles mesmos homens 

que andavam pescando nas suas barcas”, nas jangadas descritas por 

Caminha, ou canoas, chamadas de paus por Nóbrega. (CATHARINO, 

1995:228). 
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A exploração de pescado através da utilização de embarcações foi uma 

técnica amplamente descrita pelos viajantes europeus do século XVI quando 

estiveram no Brasil. Esses viajantes deteram-se tanto na descrição do uso 

como na técnica de fabricação das embarcações. Entre a tribo Tupinambá 

observaram que as embarcações eram feitas de um único tronco de árvore a 

qual chamavam de pirogas (CATHARINO, 1995). No entanto, evidências 

arqueológicas de embarcações ainda são inexistentes no Brasil, apesar de 

saber que determinadas espécies de peixes marinhos, como por exemplo o 

Lanmidae Isurus oxyrichus e Odontaspididae Odontaspis taurus vivem em 

ambiente oceânico o que exige o uso de embarcações em alto mar e todo um 

refinamento de técnicas auxiliares de pesca, como arpões e redes e a força de 

vários homens para a captura destes tubarões (GONZALEZ, 2005). No caso da 

espécie Odontaspis taurus poderiam também ser adquirida com redes e 

espinheis, durante o verão, época em que percorre as águas rasas próximas à 

costa (FIGUEIREDO, 1977). 

A pesca de algumas raias, também um peixe cartilaginoso-

Chondrichthyes, como exemplos a família Myliobatidae que habitam a costa e 

podem até entrar em ambientes de água doce, poderia ser realizada com 

redes, provavelmente durante a pesca de outras espécies de peixes (ósseos), 

que abundam no sambaqui (GONZALEZ, 2005). As redes feitas de fibras 

vegetais foram descritas pelo alemão Hans Staten (1988) quando esteve entre 

os Tupinambás feito prisioneiro. Além das redes, as raias poderiam ser 

adquiridas por meio de encalhes e/ou a pesca com arpões ou lanças 

(NISHIDA, 2001).  

Acredita-se que o reduzido número de elementos anatómicos para os 

Chondrichthyes deve-se tanto a sua constituição, formado em sua maioria 

esqueletal por cartilagem e com isso passível dos processos tafonómicos, mas 

também podem estar associado ao processamento destes peixes ainda na 

praia levando ao sítio arqueológico apenas os elementos necessários para 

processamentos específicos (dentes para a manufactura de artefactos) e/ou 

partes úteis para o consumo. 
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A pesca dos Osteichthyes37 possivelmente é que ganha maior destaque 

nas descrições dos viajantes europeus no Brasil colonial. No entanto, poucos 

são os documentos que descreveram as espécies capturadas pelos indígenas, 

a preocupação central foi simplesmente relatar as técncias utilizadas para a 

exploração do pescado. Por sua vez, sabe-se que há uma diversidade de 

técnicas de pesca utilizadas conforme a espécie que pretende-se obter 

(RIBEIRO, 2000 apud CASCUDO, 1973). 

A técnica uti lizada para a pesca depende da espécie, do local, clima, a 

quantidade e a sua dispersão ou concentração. Uma das técnicas utilizadas, o 

anzol por exemplo, não era utilizada isoladamente, pelos indígenas do Brasil. A 

pesca com anzol era feita com linha ou presa a uma vara ou caniço flexível. 

Com anzol geralmente eram capturados peixes pequenos. O arpão, arpéu e 

farpão eram utilizados para capturarem peixes de médio porte e o arco e flecha 

para espécies que viviam em cardumes. Outra técnica, as armadilhas, podiam 

ser tanto fixas como portáteis. As portáteis geralmente utilizadas no máximo 

por dois homens e as maiores exigindo o trabalho de outros pescadores 

(CATHARINO, 1995).  

Assim para compreender como deveria ter ocorrido a captura dos peixes 

ósseos entre as populações de pré-coloniais fez-se um resumo breve das 

técnicas de pescas actuais conforme os táxones identificados. 

Entre os táxones abundantes no sambaqui, observou-se que a maioria 

vive períodos específicos do seu desenvolvimento (juventude ou desova) em 

ambientes estuarinos, com exceção dos Serranidae, que é uma família que 

mantém hábitos exclusivamente marinhos. E sua captura actual ocorre com 

redes e anzóis, apenas a família Lutjanidae exige o uso da linha de fundo 

(SCHETTINI, PEREIRA, & SPILLERE, 2000; SZPILMAN, 2000 e 

FIGUEIREDO, 2000, 1985, 1980 3 1978)38.   

                                                                 
37

 Em Anexo 02. 
38

 Na actualidade consiste de uma vara flex ível, linha e um peso de metal que ao ser lançado 
para o mar permanece em relativa profundidade e mantém distância da linha da praia.  
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As famílias com pouca expressividade quantitativa identificadas no 

sambaqui apresentam características peculiares. A maioria das famílias vivem 

na costa, alguns em grandes profundidas, como é o caso da Bothidae. Não são 

considerados peixes de boa qualidade em consumo e são capturados, em sua 

maioria com redes. O que leva a pensar que podem ter sido capturados junto a 

outras espécies mais aprecidas pelas populações pré-coloniais. 

As técnicas de exploração do pescado, mesmo na actualidade com todo 

o desenvolvimento tecnológico, o conhecimento sobre a biologia da ictiofauna e 

ambiental mantêm-se, principalmente entre pescadores artesanais, com certas 

semelhanças do passado. Seja com linhas e anzol, arpões, ou mesmo com 

redes, o Homem recorre a diversos artefactos na intenção de suprir-se de suas 

necessidades. 
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Este trabalho teve como objectivo a análise dos restos ósseos da 

ictiofauna do sambaqui Porto do Rio Vermelho II (SC-PRV-02). Este tema tem 

importância na zooarqueologia brasileira por estar ainda pouco explorado. Por 

outro lado, é relevante para o entendimento de aspectos acerca do modo de 

vida das populações de pescadores-caçadores-recolectores da Ilha de Santa 

Catarina.  

Deve esclarecer-se que os dados apresentados correspondem a uma 

amostra parcial, mas significativa, de um sítio arqueológico que não foi 

escavado na sua totalidade. Com isto, os resultados apresentados são apenas 

uma parcela da realidade, mas que possibilitaram discussões sobre a 

ictiofauna, em particular sobre as técnicas utilizadas pelas populações pré-

coloniais para explorar este recurso. 

 

As análises realizadas para a ictiofauna do sambaqui permitiram obter 

resultados satisfatórios quanto à diversidade taxonómica, grau de integridade e 

tafonomia. O material analisado é composto por uma quantidade elevada de 

elementos anatómicos: 11368, dos quais 1336 foram identificados quanto ao 

táxon a que pertencem. Apesar da disparidade quantitativa entre a totalidade 

da amostra e os elementos identificados, foi possível obter resultados que 

mostram a estreita relação das populações pré-coloniais com o ambiente 

marinho-estuarino. 

 

A geografia da ilha, formada por lagoas, rios, estuários e pequenas ilhas 

no entorno, sob influência do mar que a rodeia e a parte continental tão 

próxima, possibilitou ao Homem pré-colonial retirar dela o que necessitava, 

como a alimentação e a matéria-prima para o fabrico de artefactos. Por certo 

teve maior sucesso em suas investidas, na exploração de produtos, por 

conhecer bem o ambiente que o circundava.  

Entre o período de ocupação do sambaqui, de 1735 a 910 B.P., a Ilha de 

Santa Catarina – e especificamente a Lagoa da Conceição – tinham uma 

configuração geomorfológica semelhante a actual, principalmente devido às 
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mudanças do nível médio das águas do mar que, neste período, já tinha 

estabilizado (CARUSO, 1990). Também as correntes marítimas que actuavam 

na ilha desde o final do Pleistocénico, há cerca de 12.000 B.P. (PROUS, 1992), 

contribuíram para a abundância de várias espécies da fauna aquática que se 

encontravam e ainda se encontram nos estuários da ilha, como por exemplo o 

da lagoa, o local ideal para a sua reprodução, tornando-se assim, presas mais 

fáceis para o Homem.    

A disponibilidade de recursos, associados e factores ambientais, pode 

dar algumas indicações para melhor compreender as populações de 

pescadores-caçadores-recolectores que ocuparam o sambaqui. Apesar das 

teorias sobre os factores tecnológicos e pressão populacional (OSBORN, 1977 

e ERLANDSON, 1994) para explicar as ocupações humanas em ambientes 

costeiros, não se acredita que esses tenham sido os factores preponderantes 

na ilha. Presume-se que os pescadores-caçadores-recolectores do sambaqui 

tenham recorido constantemente ao ambiente aquático, devido à sua 

abundância e disponibilidade, o que levaria também a uma baixa mobilidade. 

 

A identificação taxonómica da ictiofauna do sambaqui permite sugerir 

que o ambiente estuarino foi amplamente explorado pelas populações pré-

coloniais. Possivelmente tanto pela sua proximidade em relação ao sítio, como 

pela diversidade daquelas espécies que mantêm o seu desenvolvimento parcial 

ou completo nos estuários. Dos 20 táxones identificados no sítio, a maioria tem 

no estuário o local do seu desenvolvimento. A espécie predominante, no sítio é 

a Diapterus rhombeus (Cuvier, 1829) (46.5 % NMI), que pertence à família 

Gerreidae, cujo ambiente característico é o estuarino.  

Os estuários, porém, não foram os únicos ambientes explorados pelas 

populações dos sambaquis. O ambiente marinho, por certo foi, por certo, outro 

local de exploração do peixe. Entre os táxones com abundância no sambaqui 

aparece a Serranidae N.I (14,6% NMI). Este táxon é composto por peixes 

demersais marinho, um termo utilizado para aquelas espécies pelágicas ou 

nectónicas, que costumam fazer migrações verticais ao longo do dia, da 
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superfície ao fundo e vice-versa (SZPILMAN, 2000:21), e têm uma associação 

aos substratos rochosos, coralinos e arenosos. Foram também identificadas, 

neste estudo, outras espécies de ictiofauna que vivem parte do seu 

desenvolvimento em ambiente marinho e outra no estuarino, como é o caso da 

espécie Archosargus rhomboidalie (Linnaeus, 1758), pertencente a família 

Sparidae. Quanto aos táxones com pouca predominância no sítio, acredita-se 

que tenham sido capturados junto com outras espécies que vivem em 

cardume. O mesmo talvez não se deva pensar para os Chondrichthyes, 

especificamente para as famílias Lanmidae Isurus oxyrinchus (Rafinesque, 

1810) e Odontaspididae Odontaspis taurus (Rafinesque, 1810). Pela pouca 

representatividade (foram encontrados um dente para cada família) pode 

inferir-se que, possivelmente, terão sido capturados longe da linha de praia, 

talvez com embarcações e outros artefactos (anzóis ou arpões específicos para 

tubarões e outros objectos com que produziriam ruídos para chamar a sua 

atenção) (GONZALEZ, 2005), ou através de encalhes em bancos de areia, 

quando se aproximavam da costa. Ao pensarmos na captura de tubarões com 

embarcações estamos pressumindo que haveria embarcações de tamanho 

suficiente para conter alguns homens e o animal. Além da força para conquistar 

a presa, era necessário às populações pré-coloniais o conhecimento dos seus 

hábitos, garantindo o sucesso na captura de um animal tão ágil e feroz. Após a 

captura, eram processados imediatamente no barco ou quando chegavam à 

praia, levando para o sítio apenas as partes comestíveis e utilizadas para 

fabrico de algum artefacto (GONZALEZ, 2005).  

Em relação aos elementos anatómicos, constatou-se o predomínio dos 

elementos não identificados (31%), e vértebras (21% destas principalmente as 

caudais, com 9,3%), pelo não podem ser consideradas bons indicadores, já 

que não se permitem a identificação taxonómica. Por certo, a significância da 

ictiofauna para as populações do sambaqui poderia ser melhor exemplificada, 

caso não houvesse problemas na identificação das vértebras, que mostraram 

uma elevada diversidade morfológica. 
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A determinação de um bom indicador – constatou-se – está intimamente 

relacionada com o grau de integridade e a porção preservada. A maior parte 

dos elementos anatómicos identificados (49,2%) contam apenas com 25% da 

sua estrutura preservada. Apesar desta percentagem, foi possível determinar 

20 táxones diferentes no sambaqui, através da determinação de trinta e cinco 

elementos anatómicos (Tabela 3, página 100 e Anexo 1, páginas 164-165) que 

apresentavam as áreas de conexão e encaixe com demais elementos 

preservadas.  

O predomínio de fragmentos ósseos não identificados pode estar 

associado a processos tafonómicos ou pedogénese. No caso dos ossos se 

apresentarem fragmentados devido ao pisoteio, tal indicara que estes se 

encontravam na área de circulação do sítio. Os processos tafonómicos afectam 

com maior rigor a arqueofauna, e para o caso do peixe, pode também explicar 

a escassez de material em níveis estratigráficos. 

As análises mostram que, espacialmente, os restos ictiológicos se 

mantiveram abundantes entre os níveis arqueológicos 05 (50cm) e o 12 

(1,2m)39 mas a partir do nível 16 (1,6m) a composição faunística começou a 

diminuir (ver os gráficos 04 e 05, páginas 106-107). Talvez este facto se deva 

não à escassez de recursos, mas aos processos tafonómicos. Os níveis iniciais 

de ocupação são caracterizados no sambaqui como mais arenosos, e portanto 

com poucas conchas, não sendo favorável à sua preservação, o que explicaria 

a redução do número de restos ósseos.  

Também pode considerar-se que alguns factores, como a queima dos 

ossos, pode acelerar os processos tafonómicos e com isso a fragmentação 

torna-se mais abundante. A queima analisada estatisticamente, a partir do 

critério de coloração (escuro) dos ossos, correspondeu apenas a 1% (121 

peças) de todos os ossos estudados, sendo que a maioria dos elementos 

queimados são vértebras (21%), fragmentos indeterminados (17%), esporões 

(13%) e raios (11%). O restante dos elementos anatómicos com queima (38%) 

                                                                 
39

 A maior abundância foi registada no nível 08 (80cm), com 19% de táxones identificados.  
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distribui-se entre palatinos, parasfenóide e opérculos. Estes resultados podem 

estar associados às técnicas de preparo do peixe, em que não os mantêm 

directamente sobre o fogo, mas envoltos em folhas vegetais ou no interior de 

potes para preparos de sopas. O que explicaria o predomínio de pedras de 

fogueira, entre os artefactos predominantes no sambaqui (página 59). Por 

outro, lado as técnicas de preparo do peixe, atrás referidas, como a sua 

captura, podem ter como resultado a fragmentação de alguns elementos 

anatómicos.  

Se acrescentarmos as informações das técnicas actuais de pesca para 

as famílias identificadas neste estudo, pode acreditar-se que tenham ocorrido 

predominantemente com o uso de redes e armadilhas (SZPILMAN, 2000 e 

FIGUEIREDO, 2000, 1985, 1980 3 1978), o que vai ao encontro do número 

reduzido de artefactos líticos (4 peças) e artefactos ósseos (30 peças) 

relacionados a actividade da pesca. E também são explicados pelos vestígios 

arqueológicos, (fibras vegetais) encontrados num sambaqui do litoral norte de 

Santa Catarina (PEIXE, MELO Jr. & BANDEIRA, 2007). 

O uso da etnografia e etnohistória neste trabalho, apesar das ressalvas 

constantes e necessárias, entre presente e passado, foi de extrema 

importância, pois permitiu entender melhor os resultados obtidos com as 

análises zooarqueológicas. A descrição das técnicas de pesca utilizadas pelos 

indígenas do Brasil, tanto no século XVI como as actuais, evidenciaram a 

permanência de algumas estratégias e sobretudo, mostram que a exploração 

dos recursos ictiológicos ocorre não apenas pelo desenvolvimento tecnológico, 

mas está interligada com o conhecimento e interacção com o seu ambiente, em 

especial com as espécies da fauna e da flora que ocorrem na região.  

Este estudo concluiu que a exploração da ictiofauna pelas populações 

do sambaqui Porto do Rio Vermelho II (SC-PRV-02) contou com diversas 

técnicas, das quais, possivelmente, as mais usadas foram as redes e as 

armadilhas, que não se preservaram no contexto arqueológico. No entanto, 

deve pensar-se que, para além do desenvolvimento destas técnicas, o 
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pescador também necessitou de um conhecimento apurado do funcionamento 

do meio ambiente em que se viveu. 

 

A conclusão deste trabalho, além dos resultados apresentados, sugere 

questões para serem trabalhadas posteriormente. 

1. Ampliar a amostra para os outros dois sítios escavados por De Masi 

(2001): o Porto do Rio Vermelho I (SC-PRV-01) e o Canto da Lagoa I (CL-01). 

De Masi (2001) esclareceu que a escolha dos três sítios arqueológicos ocorreu 

a partir da produtividade primária da lagoa; desta forma, ao ampliar a área de 

estudo poder-se-ia observar algumas semelhanças e diferenças na diversidade 

taxonómica. 

2. O sítio arqueológico Porto do Rio Vermelho I (SC-PRV-01) é aquele com 

a datação mais antiga entre os três escavados (5.020 B.P., pela datação de 

carvões) e uma segunda (3.707 B.P., pela datação de conchas). De Masi já 

mencionara a diferença na composição estratigráfica do sítio, o que permite 

observar também as condições ambientais em que se encontrava. A Lagoa da 

Conceição, como já foi referido neste trabalho, passou por alterações na sua 

configuração geográfica. Ao contrário dos dados fornecidos pelo sambaqui do 

Porto do Rio Vermelho II, os fornecidos pelo sambaqui Porto do Rio Vermelho I 

(SC-PRV-01) poderiam dar informações sobre a evolução geográfica da lagoa, 

e consequentemente sobre outras estratégias de exploração do ambiente das 

populações deste sambaquis; 

3. Finalmente, sugere-se ampliar as análises para um contexto maior, 

abrangendo outros sambaquis com ocupações humanas temporal e 

espacialmente distintas, na ilha, para confrontar com os resultados obtidos para 

os sítios da lagoa, no sentido de se responder à questão de como poderiam 

comportar-se as populações pré-coloniais em locais mais distantes deste 

ambiente, uma vez que se sabe que eram populações com uma dieta baseada 

no consumo do peixe e que os estuários são locais de grande produtividade. 
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ESTAMPA I 

Fotografias de Sambaquis do litoral sul de Santa Catarina 

1 - Foto do sambaqui da Carniça-Laguna, litoral sul de Santa Catarina. Foto 

retirada entre as décadas de 70 ou 80. Fonte: 

«http://www.anchietano.unisinos.br/index1.htm». Acedido em 02 de Março de 

2011. 

 

2 - Foto do sambaqui Jaguaruna22, localizado no litoral sul de Santa Catarina. 

Fonte: «http://www.anchietano.unisinos.br/index1.htm». Acedido em 02 de 

Março de 2011.
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ESTAMPA II 

 

Localização dos Sambaqui Porto do Rio Vermelho II (SC-PRV-02). 

 

1 - Foto satélite com a localização do sambaqui Porto do Rio Vermelho II (SC-

PRV-02). Fonte: Google earth. Acedido em 03 de Março de 2011. 

 

2 -Foto satélite com a localização do sambaqui pelas coordenadas geográficas. 

Fonte: Google earth. Acedido em 03 de Março de 2011. 
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ESTAMPA III 

 

Canal que corta a porção Norte do sambaqui. 

 

1- Foto com o canal do Rio Vermelho que corta a porção Norte do sítio 

arqueológico. Na foto a área escavada encontra-se na parte inferir. Fonte: 

Edson Bettanin, Julho de 2010.  

 

2- Foto com o canal do Rio Vermelho. Na foto o sítio arqueológico encontra-se 

na parte esquerda da foto. Fonte: Edson Bettanin, Julho de 2010. 
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ESTAMPA IV 

 

Estruturas, artefactos e acompamento funerário encontrados no sambaqui. 

 

1- Foto de estrutura de argila não cozido encontrado no sambaqui. Fonte: DE 

MASI, 2001.    

 

2- Foto de molusco terrestre com outras menores trabalhadas em seu interior. 

Encontradas no enterramento Nº10 do sambaqui. Fonte: DE MASI, 2001.     

 

3- Foto de conchas pintadas e encontradas na região da cintura no 

enterramento feminino de Nº10 do sambaqui. Fonte: DE MASI, 2001.                             
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ESTAMPA V 

 

Figuras do neurocrânio do peixe  Geophagus brasiliensis, pertencente a família 

Cichlidae. 

 

1- Vista lateral do neurocrânio com ossos do dermatocrânio. Fonte: 

ANDREATA & BARBIÉRI, 1993. 

 

2- Vista lateral do neurocrânio. Fonte: ANDREATA & BARBIÉRI, 1993. 
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ESTAMPA VI 

 

Figuras do neurocrânio do peixe  Geophagus brasiliensis, pertencente a família 

Cichlidae. 

 

1- Vista dorsal e indicação dos ossos que o compõem. Fonte: ANDREATA & 

BARBIÉRI, 1993. 

 

2- Vista ventral e os ossos que o compõem. Fonte: ANDREATA & BARBIÉRI, 

1993. 
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ESTAMPA VII 

 

Figuras do neurocrânio e dermatocrânio do peixe Geophagus brasiliensis, 

pertencente a família Cichlidae. 

 

1- Neurocrânio vista posterior e os ossos que o compõem. Fonte: ANDREATA 

& BARBIÉRI, 1993. 

 

2- Dermatocrânio vista lateral dos ossos do dermatocrânio que formam a 

mandíbula do Geophagus brasiliensis. Fonte: ANDREATA & BARBIÉRI, 1993. 
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ESTAMPA VIII 

 

Figuras do dermatocrânio e esqueleto axial do peixe Geophagus 

brasiliensis, pertencente a família Cichlidae. 

 

1- Vista lateral dos ossos hióideo e que fazem parte do dermatocrânio do 

Geophagus brasiliensis. Fonte: ANDREATA & BARBIÉRI, 1993. 

 

2- Vista dorsal do arco branquial. Fonte: ANDREATA & BARBIÉRI, 1993. 

 

3- Localização de alguns ossos do esqueleto axial do peixe. Fonte: 

Archaeofauna 15 (2006) p.22 e adaptado: Vania Leandro de Sousa.  

Legenda: Legenda: C.cleithrum, CC. coracoid, PC. Postcleithrum, PR. 

Pectoral, PT. posttemporal, R. radial, S. scapula, SC. Supracleithrum, 

ST.Supratemporal.  
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ANEXO I 

 

Lista com os elementos anatómicos identificados no sambaqui Porto do Rio 
Vermelho II (SC-PRV-02) em relação ao NISP, nas áreas central e periférica, 
grau de integridade e táxon identificado. 
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Tipo 
NISP NISP 

  
Geral 

  

 

Táxons 
determinados 

ósseo 

(centr

o) 

(periferi

a) 

25

% 

50

% 

75

% 

100

% 
  

25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

Angular 3 0 0 100 0 0 
     

Articular* (6) 158 1 44 23 32 1 
 

24 18 56 2 

Atlas* (7) 57 1 10 5 31 54 
 

0 3 32 66 

Basibranquial 9 1 0 29 43 29 
 

- - - - 

Basiociptal* (2) 31 0 0 11 85 4 
 

0 20 80 0 

Basipterígeo 52 0 76 12 8 4 
 

- - - - 

branquiostegai 82 0 39 43 17 1 
 

- - - - 

Ceratobrinquial 8 0 0 0 100 0 
 

- - - - 

Ceratohial* (4) 60 0 20 35 43 3 
 

25 25 50 0 

Cleitro* (3) 216 0 74 17 10 0 
 

39 39 22 0 

Costela 267 1 67 26 7 0 
 

- - - - 

Crânio 57 0 100 0 0 0 
 

- - - - 

Dentário* (7) 135 0 58 12 22 8 
 

38 15 34 13 

Dente* (3) 93 0 2 32 12 54 
 

0 40 20 40 

Ectopterigóide 6 0 0 50 50 0 
 

- - - - 

Epibranquial 15 0 0 6 11 83 
 

- - - - 

Epihial* (2) 28 0 0 36 54 11 
 

0 33 53 13 

Escápula 19 1 29 29 42 0 
 

- - - - 

Esfenóide 40 0 100 0 0 0 
 

- - - - 

Esporão* (1) 304 0 34 28 34 3 
 

0 0 100 0 

Etmóide* (1) 4 0 25 25 50 0 
 

0 0 100 0 

Exobasiociptal* 
(1) 

719 1 88 13 0 0 
 

100 0 0 0 

Frag. ósseo* (1) 3466 115 99 0 1 0 
 

0 100 0 0 

Frontal* (2) 13 0 83 0 17 0 
 

100 0 0 0 

Hiomandibular* 

(10) 
76 0 48 26 25 1 

 
17 46 35 2 

Hipobranquial 10 0 0 0 100 0 
 

- - - - 

Hipoial* (1) 5 0 0 10 70 20 
 

0 0 75 25 

Hipural 125 0 14 22 53 11 
 

- - - - 

Interhial* (1) 8 1 0 17 33 50 
 

0 0 0 100 

Interoperculo 28 0 27 40 33 0 
 

- - - - 

Lacrimal 5 0 100 0 0 0 
 

- - - - 

Maxila* (7) 83 1 34 27 32 6 
 

31 26 36 7 

Occiptal 7 0 33 67 0 0 
 

- - - - 

Operculo* (9) 48 0 87 9 4 0 
 

83 14 3 0 

Osso da faringe 27 0 ? ? ? ? 
 

- - - - 

Otólito* (1) 42 0 0 0 13 87 
 

0 0 13 87 

Palatino* (3) 67 0 16 22 44 18 
 

5 24 49 22 

Parasfenóide* (4) 85 3 41 45 14 0 
 

31 49 20 0 
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Parietal* (1) 7 0 100 0 0 0 
 

100 0 0 0 

Placa faring.* (1) 36 1 78 20 2 0 
 

0 100 0 0 

Placa faring. 
sup.* (3) 

82 1 5 13 75 7 
 

4 11 77 8 

Placa faring. inf.* 
(3) 

212 1 8 8 55 29 
 

3 8 58 31 

Pós-temporal* (3) 66 0 41 25 27 6 
 

19 31 40 10 

Pré-maxila* (8) 94 0 22 23 50 6 
 

15 24 55 7 

Pré-operculo* (1) 35 0 34 34 31 0 
 

0 0 100 0 

Pré-vômer* (5) 15 0 20 13 60 7 
 

15 15 62 8 

Pterigóforo 617 2 37 47 11 5 
 

- - - - 

Pterotic 2 0 0 100 0 0 
 

- - - - 

Quadrado* (8) 74 2 32 19 46 4 
 

18 21 56 5 

Raio 887 1 76 16 8 0 
 

- - - - 

Supra-cleitro* (3) 54 0 17 26 49 8 
 

11 26 55 9 

Supra-occiptal* 

(1) 
77 1 53 38 6 4 

 
43 49 9 0 

Supra-orbital 13 0 38 31 31 0 
 

- - - - 

Supra-temp.* (2) 10 0 0 20 50 30 
 

0 33 67 0 

Urohial* (1) 11 0 17 50 25 8 
 

50 50 0 0 

Urostilo 29 0 5 15 70 55 
 

- - - - 

Vértebra 666 29 76 22 2 0 
 

- - - - 

Vértebra caudal 1036 1 4 28 68 0 
 

- - - - 

Vértebra cartilag. 125 4 1 2 29 68 
 

- - - - 

Vértebra dorsal 543 11 5 36 59 0 
 

- - - - 

Vômer* (4) 7 0 11 22 22 44   13 13 25 50 

Total 11156 180 - - - -   - - - - 
Peças analisadas do sítio arqueológico sambaqui Porto do Rio Vermelho II (SC-PRV-02),  

com a densidade (NISP) total das áreas centrais e periféricas, grau de integridade das 
peças em geral e das quais se pode determinar o táxon (expresso em porcentagem). 
Asterisco (*) Indica as peças com que foi possível identificar o táxon, e o valor ao lado 

indica o número de táxons diferentes identificados com a peça. 
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ANEXO II 
 

Guia arqueológico para identificação taxonómica da ictiofauna no sambaqui 

Porto do Rio Vermelho II (SC-PRV-02). 
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Classe: Chondrichthyes 

Subclasse: Elasmobranchii 

Ordem: Myliobatiformes 

Família: Myliobatidae 

Género: N. I. 

Espécie: N.I  

Habitat: vivem em águas tropicais e temperadas quentes de todos os 

mares. Usualmente são encontradas próximo ao litoral. Algumas espécies 

aparecem em águas doce, como as Potamotrygum e Paratrygon sp. Ocorrem 

em todo o litoral americano. Algumas vezes formam grandes cardumes em 

águas afastadas da costa. As espécies Potamotrygum e Paratrygon sp 

apresentam um espinho no centro da superfície dorsal. Este espinho apresenta 

um sulco no qual secreta um veneno na ferida da vítima atingida. 

Tamanho: podem medir entre 90 a 130cm de comprimento. 

Alimentação: alimentam-se de moluscos e crustáceos. 

Pesca: Entre as espécies que apresentam espinhos sabe-se que eram 

utilizadas pelas populações indígenas nas extremidades de suas armas. Sua 

carne é de baixa qualidade não sendo normalmente consumida. 

(FIGUEIREDO, 1977:40-42a; GODOY, 1987:375; GILMORE, In. RIBEIRO, 

(org.) 1987:222).  

Elemento diagnóstico no sítio arqueológico estudado: esporão. 

 

 

Figura ilustrativa: Myliobatidae N.I.Fonte: GONZALEZ, 2005.  
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Ordem: Laminiformes 

Família: LamnIdae 

 Género: Isurus 

Espécie: Isurus oxyrinchus (Rafinesque, 1810). 

Habitat: habitam desde a zona inter-maré até profundidades de mais de 

1.200m e desde a linha da costa até grandes extensões oceânicas, em águas 

tropicais e temperadas quentes de todo o mundo. São muito velozes e activos. 

Tamanho: pode atingir até 3m de comprimento e 450kg. 

Alimentação: alimentam-se de peixes pequenos de cardumes e até 

mesmo de presas maiores como leão-marinho e tartaruga. 

Pesca: Normalmente são capturados com espinheis para atum e na 

pesca desportiva oceânica. (FIGUEIREDO, 1977:12). 

Elemento diagnóstico no sítio arqueológico estudado: dentes. 

 

 

Figura ilustrativa: Isurus oxyrinchus-Anequim. (FIGUEIREDO, 1977).  

 

 

Ordem: LaNMIformes 

Família: Odontaspididae 

Género: Odontaspis 

Espécie: Odontaspis taurus (Rafinesque, 1810). 

Habitat: distribuem-se entre o Atlântico, Índico e Pacífico, em águas 

temperadas-tropicais e no Brasil são comuns na região sudeste. São espécie 

migratória, de hábitos nocturnos, vivem isolados ou em pequenos grupos.  
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Tamanho: pode atingir entre 250cm à 320cm de comprimento (macho) e 

com um peso de 158,8 kg. As fêmeas geralmente atingem proporções maiores 

que a dos machos. 

Alimentação: alimentam-se de peixes, raias, lulas, caranguejos e 

pequenos tubarões. 

Pesca: por habitar no verão águas rasas acaba sendo capturado 

próximo à costa com redes e espinheis (FIGUEIREDO, 1977:10). Sua carne é 

considerada uma das melhores entre os cações e por isso muito apreciada na 

culinária, bem como aproveitado o seu óleo e sua pele (FIGUEIREDO, 

1977:10; FISHBASE). 

Elemento diagnóstico no sítio arqueológico estudado: dentes. 

 

 

Figura ilustrativa: Odontaspis taurus -Mangona (FIGUEIREDO, 1977).  

 

 

Classe: Costeichthyes 

    Infraclasse:Teleostei 

        Ordem: Siluriformes 

     Família: Ariidae (composta pelos bagres). 

Género: N. I. 

Espécie: N.I 

Habitat: distribuem-se pelas águas tropicais e subtropicais e no Brasil 

ocorrem em toda a costa. Preferem viver em ambientes marinhos, mas 

algumas espécies podem ser encontrados também, em águas doces, em 

águas de pouca profundidade em fundos lodosos ou arenosos. A desova 

ocorre em desembocaduras de rios e regiões lagunares  
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Tamanho: Podem atingir o tamanho médio é de 20-50cm de 

comprimento, sendo que algumas espécies alcançam o limite médio de 1,2m. 

Alimentação: alimentam-se de moluscos e crustáceos. 

Pesca: São capturados com redes de fundo, anzol de isca e raramente 

com arpão, quando estão na superfície. (FIGUEIREDO, 1978:34-36; 

GILMORE, In. RIBEIRO, (org.) 1987:222).   

Elemento diagnóstico no sítio arqueológico estudado: frontal, 

parietal e esporão.  

 

 

Figura ilustrativa: Netuma barba- Bagre branco (GODOY, 1987).  

 

 

Ordem: Batrachoidiformes 

Família: Batrachoididae 

Género: Thalassophryne 

Espécie: Thalassophryne montevidensis Berg, 1893.  

Habitat: vivem em águas costeiras rasas e extendem-se do Rio de 

Janeiro ao Uruguai. Uma destas espécies foi encontrada em 60m de 

profundidade, no Rio de Janeiro. A desova ocorre em águas costeiras. Tem 

hábitos nocturnos, durante o dia vivem enterrados na lama.  

Tamanho: o exemplar de maior tamanho encontrado media 14.4cm de 

comprimento.  

Alimentação: compreende pequenos peixes, moluscos e crustáceos.  

Pesca: não é utilizado como alimento pelo Homem, também apresenta 

entre seus espinhos dorsais uma glândula com veneno que causa muita dor 

aquele que é ferido (FIGUEIREDO, 1978:50; GODOY, 1987:319). 
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Elemento diagnóstico no sítio arqueológico estudado: 

hiomandibular. 

 

 

 

Figura ilustrada: Thalassophyne montevidensis-Mangangá (FIGUEIREDO, 1978).  

 

Ordem: Beloniformes 

Família: Belonidae (composta pelos peixes-agulha).  

Género: Tylosurus 

Espécie: Tylosurus sp. 

Habitat: são frequentemente encontrados vivendo em mar aberto em 

todo o litoral brasileiro em sua maioria, em cardumes. 

Tamanho: atingem uma média de 1m de comprimento. 

Alimentação: compreende de peixes. 

Pesca: são capturados com redes e anzol. É comum em todo o litoral 

brasileiro. (FIGUEIREDO, 1978:62; GODOY, 1987:256). 

Elemento diagnóstico no sítio arqueológico estudado: dentário, 

maxila, pré-maxila e operculo. 

 

 

Figura ilustrativa: Peixe-agulha (FIGUEIREDO, 1978).  
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Ordem: Pleuronectiformes 

Família: Bothidae 

Género: N.I 

Espécie: N.I 

Habitat: vivem em toda a costa brasileira. Algumas espécies vivem no 

fundo do mar, em áreas lodosas, outras espécies em águas costeiras rasas. 

Algumas espécies foram capturadas a 315 de profundidade.  

Tamanho: podem atingir entre 25 à 1m de comprimento. 

Alimentação: alimentam-se de crustáceos, moluscos e poliquetas 

(anelídios).  

Pesca: são capturados com redes de arrasto, que atingem o fundo 

marinho. 

(FIGUIREDO, 2000:33-35, GODOY, 1987:317). 

Elemento diagnóstico no sítio arqueológico estudado: quadrado. 

 

 

 

Figura ilustrada: Etropus sp. Linguado (FIGUEIREDO, 2000).  

 

 

Ordem: Perciformes 

Família: Carangidae 

Género: Trachinotus, Seriola e Selene 

Espécies: Trachinotus sp., Seriola sp. e Selene sp.  

Habitat: as espécies Trachinotus são frequentes em zonas costeiras. 

Distribuem-se desde Massachusetts até a Argentina e podem atingir 40cm de 

comprimento e vivem em cardumes. Quando jovens preferem as águas 

estuarinas e de lagoas.  
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As espécies de Seriola são encontradas nos mares tropicais e 

subtropicais. Quando jovens acompanham as algas flutuantes, em águas 

afastadas da costa.  

As espécies Selene vivem em cardumes e águas mais profundas. Os 

indivíduos de pequeno e médio porte são comuns em águas rasas das baías e 

estuários. Apenas uma espécie, Selene vomer que distribui-se de Maine-USA 

até o Uruguai, vive próximo a fundos de areia ou pedra, em águas rasas, 

formando pequenos cardumes.    

Tamanho: Algumas espécies de Trachinotus podem atingir até 40cm de 

comprimento. 

As espécies Seriola são as de maior tamanho podendo atingir até 1.7m 

e 80kg.  

As espécies de Selene podem atingir no máximo 50cm de comprimento. 

Alimentação: todas as espécies alimentam-se de peixes, crustáceos e 

moluscos, e em menor escala de invertebrados planctônicos.  

Pesca: todas as espécies são normalmente capturadas com rede de 

arrasto.  

(FIGUEIREDO, 1980:11-15 Vol.IV; GODOY, 1987:308).  

Elemento diagnóstico no sítio arqueológico estudado: atlas, pré-

maxila, hiomandibular, placa faringeana inferior e superior, e cerathoial. 

 

 

Figura ilustrativa: Trachinotus marginatus-Pampo malhado (FIGUEIREDO, 1977). 
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Ordem: Perciformes 

Famílias: Centropomidae 

Género: Centropomus 

Espécie: Centropomus undecimalis Bloch, 1792. 

Habitat: são comuns em todo o litoral brasileiro em águas costeiras e 

estuarinas e penetram em água doce. A desova ocorre normalmente em lagoas 

estuarinas. 

Tamanho: podem alcançar até 1m de comprimento e 20kg. 

Alimentação: alimentam-se de pequenos peixes e crustáceos.  

Pesca: são pescados com redes e anzol, tendo o camarão vivo sua isca 

predilecta. (FIGUEIREDO, 1980:24-25 Vol.III). 

Elemento diagnóstico no sítio arqueológico estudado: vômer, pré-

vômer, parasfenóide, pré-maxila, maxila, quadrado, articular, dentário, 

hiomandibular e operculo.  

 

             Figura: Centropomus undecimalis-Robalo (SZPILMAN, 2000). 

 

 

Ordem: Scorpaeniformes 

Família: Dactylopteridae 

Género: Dactylopterus 

Espécie: Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758). 

Habitat: são peixes que ocorrem em águas costeiras de pouca 

profundidade. Ocorrem no Atlântico Oriental e ocidental, neste último estende-

se das Bermudas até a Argentina 

Tamanho: alcançam aproximadamente 45cm de comprimento. 

Alimentação: alimentam-se principalmente de crustáceos, moluscos e 

pequenos peixes bentônicos.  
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Pesca: capturado com redes de arrastão (FIGUEIREDO, 1980:23 

Vol.III). 

Elemento diagnóstico no sítio arqueológico estudado: superfície 

craniana.  

 

Figura ilustrativa: Dactylopterus volitans-Peixe-voador (FIGUEIREDO, 1980 Vol.III).  

 

 

Ordem: Perciformes  

Família: Gerreidae 

Género: Diapterus 

Espécie: Diapterus rhombeus (Cuvier, 1829). 

Habitat: ocorrem em todo o litoral brasileiro. Essa espécie é comum nos 

estuários e mesmo nos rios. No período de desova pode ir para as partes mais 

fundas daqueles ambientes e quando jovens se desenvolvem em águas rasas, 

junto as praias e canais de mangue. 

Tamanho: podem atingir 40cm de comprimento. 

Alimentação: alimentam-se geralmente de organismos encontrados na 

areia e lodo, mas também de pequenos crustáceos e moluscos.  

Pesca: realiza-se com anzol e rede. Apreciam as iscas de camarão e 

outros peixes. 

(FIGUEIREDO.1980:25-28 Vol.IV; GODOY, 1987:287). 

Elemento diagnóstico no sítio arqueológico estudado: articular, 

cleitro, maxila, palatino, quadrado, hiomandibular, parasfenóide, placa 

faringeana superior e inferior, pós-temporal, supra-cleitro, supra-occiptal, atlas 

e pré-vômer. 
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Figura ilustrativa: Diapterus rhombeus-Carapeba (FIGUEIREDO, 1977). 

 

 

Ordem: Perciformes  

Família: Haemulidae  

Género: Orthopristis 

Espécie: Orthopristis ruber (Cuvier, 1830). 

Habitat: ocorrem no Oceano Atlântico, Índico e Pacífico. Principalmente 

em ambientes marinhos, em águas costeiras, sobre as rochas, areia ou fundo 

lodoso. Raramente aparecem em água doce. Quando jovens encontram-se 

perto da costa e os adultos ficam inactivos durante o dia, mantendo-se 

abrigados debaixo de saliências. 

Tamanho: atingem até 60cm de comprimento total. 

Alimentação: alimentam-se de peixes, moluscos, crustáceos, 

invertebrados bentônicos além de outros invertebrados.  

Pesca: são capturados com linha de mão, vara de pesca e armadilhas. 

Elemento diagnóstico no sítio arqueológico estudado: pré-vômer e 

hiomandibular.  
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Figura ilustrada: Orthopristis ruber-Corcoroca (FIGUEIREDO, 1977).  

 

 

Ordem: Perciformes  

         Família: Kyphosidae 

      Género: Kyphosus 

Espécie: Kyphosus incisor (Cuvier, 1831). 

Habitat: São comuns em todo o litoral brasileiro. Vivem nas costas 

litoraneas, nos cordões rochosos e recifes de corais. Os indivíduos jovens são 

pelágicos e vivem geralmente entre as algas marinhas. Vivem em cardumes.  

Tamanho: atinge no máximo 50cm de comprimento 

Alimentação: alimentam-se de matéria vegetal e esporadicamente de 

invertebrados marinhos. 

Pesca: ocasionalmente são pescados com iscas de animais. Não são 

considerados um peixe de boa qualidade. 

 (FIGUEIREDO.1985:5-6). 

Elemento diagnóstico no sítio arqueológico estudado: opérculo. 

 

Figura ilustrada: Kyphosus incisor-Pijirica (FIGUEIREDO, 1980). 
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Ordem: Perciformes  

Famílias: Lutjanidae 

Género: Lutjanus 

Espécie: Lutjanus griseus (Linnaeus, 1758). 

Habitat: vivem em águas costeiras, e podendo penetram nos estuários e 

mesmo nos rios. Estão presentes em toda a costa brasileira 

Tamanho: podem chegar a medir 1m de comprimento. 

Alimentação: alimentam-se de peixes e crustáceos. 

Pesca: são pescados com linha de fundo. (FIGUEIREDO, 1980:17 

Vol.IV; GODOY, 1987:404). 

Elemento diagnóstico no sítio arqueológico estudado: articular, 

urohial, pós-temporal, dentário, pré-maxila, hiomandibular, maxila, opérculo, 

palatino, quadrado, pré-vômer, vômer, hipoial, epihial, hipoial, interial e cleitro.   

 

 

Figura ilustrativa: Lutjanus griseus-Caranha (Figueiredo, 1977). 

 

 

Ordem: Mugilidiformes  

Família: Mugilidae 

Género: Mugil 

Espécie: Mugil sp.  

Habitat: são peixes costeiros encontrados em abundância em áreas 

tropicais e temperadas do mundo. Os exemplares de pequeno tamanho são 

comuns em águas de pouca profundidade nas praias arenosas, principalmente 

na desembocadura de rios. O local da desova dos Mugilidae ocorre em lagoas 

estuarinas e mesmo em águas doces. Trabalhos recentes dão indicação da 
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desova dos mugilídeos ocorrerem no mar e depois de jovens ao adquirirem a 

capacidade de nadar activamente, dirigem-se para os estuários. Alguns 

indivíduos chegam a atingir rios. As tainhas em especial atenção, vivem em 

cardumes imensos ao longo da costa, em baías e estuários. 

Tamanho: podem atingir entre 30 a 50cm podendo chegar até 1m de 

comprimento. 

Alimentação: alimentam-se principalmente de matéria vegetal retirado 

do lodo ou areia retirada do substrato onde vivem. 

Pesca: são peixes de difícil captura, exigindo o uso de técnicas 

específicas como redes de arrastão. Nos meses de desova, no mês de 

Outubro, as tainhas percorrem o longo da costa ou águas salobras, o que 

facilita a sua pesca. (FIGUEIREDO, 1985:20-22; GILMORE, In. RIBEIRO, (org.) 

1987:222-223). 

Elemento diagnóstico no sítio arqueológico estudado: 

hiomandibular, opérculo e atlas.  

 

 

Figura ilustrativa: Mugil sp.-Tainha (FIGUEIREDO, 1985).  

 

 

Ordem: Perciformes  

Família: Pomatomidae 

Género: Pomatomus 

Espécie: Pomatomus saltator (Linnaeus, 1766) 

Habitat: vivem em águas costeiras, geralmente associados a fundos de 

pedras. Ocorre no Pacífico e no Atlântico, e neste se distribui do Panamá ao 

sul do Brasil. São rápidos e vorazes e vivem em cardumes ou grupos e atacam 

outros cardumes de peixes. 



Estudo zooarqueológico: a diversidade ictiológica no sambaqui Porto do Rio Vermelho II 

(SC-PRV-02), Ilha de Santa Catarina-Brasil.  

VANIA LEANDRO DE SOUSA 

 

194 

 

Tamanho: podem alcançar no máximo 1m de comprimento. 

Alimentação: alimentam-se de peixes menores. 

Pesca: São capturados com redes de arrasto e ocasionalmente com 

anzol e linha. (FIGUEIREDO, 1980:49- Vol.III, GODOY, 1987:297). 

Elemento diagnóstico no sítio arqueológico estudado: dentário, 

atlas, pré-maxila e quadrado.  

 

 

Figura ilustrativa: Pomatomus saltator-Enchova (FIGUEIREDO, 1980). 

 

Ordem: Perciformes  

Família: Scianidae 

Género: Cynoscion, Micropogonias e Pogonias 

Espécies:Cynoscion sp., Micropogonias furnieri 

(Desmarest, 1823) e Pogonis cromis (Linnaeus, 1776). 

Habitat: as espécies Cynoscion sp. são encontradas em águas 

estuarinas, sobre fundos lodosos e de areia, mas também podem aparecer em 

ambientes marinhos, em profundidade de até 50m. 

As espécies Micropogonias furnieri são encontradas em todo o litoral 

brasileiro e podem alcançar até a Argentina. São encontradas em fundos de 

lama e areia, mais comumente em profundidades inferiores a 60m. Ocorrem 

também em águas estuarinas, principalmente durante a juventude, utilizando o 

ambiente para alimentarem-se e crescerem. As espécies Pogonias cromis são 

encontradas em áreas costeiras, onde há influência de grandes rios, sobre 

fundos de areia e lama. 

Tamanho: as espécies Cynoscion sp. podem atingir entre 60cm-1m de 

comprimento, as espécies Micropogonias furnieri até 60cm de comprimento e 

Pogonias cromis  no máximo 1m de comprimento. 
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Alimentação: todas as espécies alimentam-se de organismos 

bentônicos, como os vermes e crustáceos, além de peixes.  

Pesca: com excepção das espécies Cynoscion sp. pescadas apenas 

com redes de arrasto, as demais espécies também podem ser capturadas com 

redes e anzol. São de extrema importância no comércio pesqueiro de grande 

aceitação, pela qualidade de sua carne. (FIGUEIREDO, 1980:42-59 Vol. IV; 

GODOY, 1987:299). 

Elemento diagnóstico no sítio arqueológico estudado: otólito, pré-

maxila, articular, atlas, dentário, maxila, opérculo, hiomandibular, quadrado, 

parasfenóide, placa faringeana inferior, supra-cleitro e basiociptal. 

 

 

Figura ilustrativa: Micropogonias furnieri-Corvina (FIGUEIREDO, 1977).  

 

 

Ordem: Perciformes  

Família: Serranidae 

Género: Epinephelus e Myctoperca  

Espécies: Epinephelus sp. e Myctoperca microlepis 

(Goode & Bean, 1879) e N.I.  

Habitat: essas duas espécies são os principais habitantes das águas 

costeiras tropicais, vivendo quase sempre sobre fundos rochosos, arenosos e 

coralinos. São espécies que não vivem em cardumes o que torna a pesca mais 

difícil. 

Tamanho: entre as espécies há uma variação de tamanho, podendo 

alcançar desde poucos centímetros até 3m de comprimento. 

Alimentação: todas as espécies alimentam-se de peixes e crustáceos e 

alguns moluscos. 
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Pesca: são mais apreciados na pesca submarina (FIGUEIREDO, 

1980:26-41 Vol. III; GODOY, 1987:293). 

Elemento diagnóstico no sítio arqueológico estudado: supra-cleitro, 

dentário, atlas, pré-maxila, quadrado, ceratohial, epihial, parasfenóide, 

hiomandibular, articular, supra-temporal, vômer, basiociptal e pós-temporal. 

 

 

Figura ilustrativa: Myctoperca microlepis-Badejo-de-areaia (FIGUEIREDO, 1980). 

 

 

Ordem: Perciformes  

Família: Sparidae 

Género: Archosargus e Diplotus 

Espécies: Archosargus rhomboidalie (Linnaeus, 1758) e 

Diplodus argenteus (Valenciennes, 1830). 

Habitat: Entre as espécies de Archosargus rhomboidalis são 

encontradas em águas rasas, mais comumente sobre fundo de lama ou areia, 

próximo as regiões estuarinas e ocasionalmente em regiões de coral e de 

pedras. Se distribuem do Golfo do México até o  sul do Brasil. 

Diplodus argenteus são espécies costeiras, encontrados em boa parte 

do litoral brasileiro e estendendo-se até a Argentina. Vivem principalmente na 

zona de marés, em fundos rochosos e coralinos, também próximos a ilhas. Os 

jovens foram pequenos cardumes. 

Tamanho: ente as espécies Archosargus rhomboidalis podem atingir até 

35cm de comprimento e Diplotus argenteus no máximo 31cm de comprimento. 

 Alimentação: entre as espécies identificadas, todas alimentam-se de 

crustáceos, moluscos e algas. 
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Pesca: são capturados com redes e espinhel. (FIGUEIREDO, 1980:37- 

41Vol. IV). 

Elemento diagnóstico no sítio arqueológico estudado: pré-maxila, 

dentário, articular, palatino, maxila, hiomandibular, quadrado e parasfenóide.  

 

 

 

Figura ilustrativa: Archosargus rhomboidalie-Canhanha (FIGUEIREDO, 1980). 

 

Ordem: Scorpaeniformes 

Família: Triglidae 

Género: Prionotus 

Espécie: Prionotus punctatus (Bloch, 1793). 

Habitat: são comumente encontrados em todo o litoral brasileiro sobre 

fundos de areia e/ou lama e em áreas estuarinas.  

Tamanho: podem atingir entre 10-80cm de comprimento. 

Alimentação: alimentam-se de peixes, moluscos e crustáceos. 

Pesca: São capturados com arrastão de porta e não e considerada uma 

carne de boa qualidade. (FIGUEIREDO, 1980:21 Vol.III).  

Elemento diagnóstico no sítio arqueológico estudado: supra-

temporal, opérculo etmóide. 

 

Figura ilustrativa: Prionotus punctatus-Peixe-cabra (FIGUEIREDO, 1980).  
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ANEXO III 

 

Esqueleto de peixe ósseo com alguns elementos anatómicos colocoridos que 

correspondem aqueles que são abundantes no sambaqui. 



Estudo zooarqueológico: a diversidade ictiológica no sambaqui Porto do Rio Vermelho II 

(SC-PRV-02), Ilha de Santa Catarina-Brasil.  

VANIA LEANDRO DE SOUSA 

 

199 

 

 


