
UM BANQUETE NA FLORESTA? 

Cláudia Regina Plens l 

A alimentação é tuna necessidade (dos seres vivos) e um hábito compartilba
do por toda a humanidade. Contudo, a forma como diferentes sociedades se orga
nizam em busca de sua subsistência e economia é distinta, caracterizando os dife
rentes grupos culturais. Dada a ênfase em que as sociedades dão ao tempo dedicado 
a sua estrutura econômica, desde a escolha do que será ingerido até o modo corno 
o alimento será servido, a Arqueologia se debruça sobre o tema da economia e da 
alimentação de diferentes maneiras, seja pela cultura material associada a alimen
tação, que indiretamente indicam os modos de preparo e os alimentos processados, 
seja diretamente por meio dos restos alimentares. 

A zooarqueologia, o estudo da muna associada à cultura humana, não apenas 
identifica os animais ligados a humanidade, mas também permite compreender a 
interação entre homem e ambiente, como culturalmente a sOc1cdade manipula o 
ambiente, assim como o ambiente propicia certas opções que levam a diferentes 
respostas das sociedades. 

O obj clivo do presente capitulo é discutir esta relação dual entre homem e 
ambiente por meio da zooarqueologia e uma análise de área de captação de recursos 
por meio de um estudo de caso, o sitio Moraes (6.000 a 4.000 anos AP), localizado 
em meio a Mata Atlântica, no médio Vale do Ribeira de 19uape, sul de São Paulo. 

Alimentação é um conjunto de atívidades de alta complexidade que envolve 
desde o conhecimento de uma área especifica, para a escolha dos itens a serem 
consumidos, até a confecção de ferramentas para a caça, coJeta, para o corte da 
carne e desarticulação dos membros, eomo a escolha do modo de cozer ou tratar o 
alímeoto para que este se torne mais palatável e de fácil digestão. Como enfatizado 
por Hastorf(2012, p. 65), talvez mais do que outra atividade, o ato de se alimentar 
cria um indivíduo assim como wna comunidade. 

Saúde e cultura são dois aspectos baseados em como as sociedades se orga
nizam para explorar os elementos dados pelo ambiente e que levam a diferentes 
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respostas das sociedades para suprir a necessidade biológica de adquirir todos os 

;: 	 nutrientes necessários para sua sobrevivêncía. Assim sendo, a aJimentação leva ou 
expõe os individuos a uma série de ocorrências relacionadas à saúde e o modo 
como a sociedade se organiza em relação à elaboração de seus alimentos estabele
cem alguns de seus padrões culrurais. 

Neste capítulo é explorada a alimentação dos sambaquieiros fluviais em re
lação à estratégia de subsistência, entendida como produto de interações dinâmicas 
entre pessoas e seus ambientes no que se refere aos fatores biológicos, culturais e 

. eeológicos (REITZ; WING 1999, p. 252). As estratégias de subsistência utilizam 
'I····· 

dados da dieta associado às estratégias de procura de nutrientes focado na análise 
espacial de área de capacitação de recursos (REI TZ; WING, 1999, p. 257). 

Análise de área de captação de recursos se baseia na compreensão dos dife
rentes habitats de proveniência dos remanescentes de fauna e flora localizados no 
sítio arqueol6gico (REITZ; WING 1999, p. 260). Embora geralmente os trabalhos 
que envolvem análise de área de captação de recursos partam da premissa do tem
po e energia necessários para procura, captura e transporte de comida, o presente 
trabalbo se baseia exclusivamente na associação direta da identificação dos remai. 
nescentes faunísticos com a área de captação destes recursos, 

Uma teoría formal da escolha racional prediz que pessoas captam seus recUf
sos tentando obter o maior número de beneficios possiveis a partir de suas ações. 
Contudo, como enfatiza Ingold (2000, p. 34), isto deve ser baseado ainda nas cren
ças c preferências subjetivas dos indivíduos em questão. 

Desta maneira, o objetivo geral desta análise é compreender as escolbas fei
tas pelos sambaquieiros fluviais do Vale do Ribeira do 19uape. 

Um amontoado de gente, um amontoado de fauna 

No Brasil os sambaquis costeiros não são as únicas estruturas montieu1ares 
cujo sedimento é composto por grande quantidade de conchas. No interior, estru
ruras semelbantes, embora de proporções menores, compostos por conchas de gas
trópodes terrestres, são conhecidas como sambaquis fluviais. Os sambaquis fluviais 
referidos no presente artigo se concentram cm áreas específicas do Vale do Ribeira, 
área norte (Jacupiranguinha), área sul (Juquiá) e área oeste (Itaoca). 

O projeto intitulado Investigações Arqueol6gicas e Geomorfol6gicas dos 
Sambaqui, Fluviais (IAGSFL), realizado por arqueólogos do Museu de Arqueolo
gia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE-USP), apontou para a prefe
rência de.'lles grupos pelo assentamento em áreas planas ou baixas, com exceção de 
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alguns poucos sítios localizados no tepo de montanhas ou vales distantes de fontes 

de água de grande porte (FIGUTI, 2004). 

Os remanescentes faunisticos encontrados nos sambaquis fluviais são com~ 
ostos, sobretudo, por conchas de gastr6podes terrestres do gênero Megalobulimus 

;pp, ossos e dentes de mamíferos terrestres, anfíbios e peixes de água-doce. Aves 
e répteis estão presentes, porém, em menor proporção (FIGUTI, 2004; PLENS, 

2007,2009,201 1; BORGES, 2009). 

O projeto IAGSFL obteve uma série de datações radiocarbônicas que indi
cam uma cronologia extensa, cujas idades calibradas variam de 10.500 a 1.000 anos 
AP, tendo sido percebido três clusters cronológicos. O primeiro (10.500 a 9.000 
anosAP caL) que abarca todos os sitios localizados ao sul da área do JaeUplI1illgul
nha. O segundo duster, com um milénio de diferença do primeiro (8.000 a 3.600 
anos AP caL), periodo de expansão da cultura dos sambaquis fluviais com nove 
sítios nas três áreas de ocorrência e, por fim, por volta de dois mil anos depois, um 
terceiro cluster (1.700 a 1.000 anos AP caL) concentrado na área oeste de ltaoca 

(FIGUTI et aI., 2013), 

o sítio Moraes 

Construído durante o 2' conjunto dos sambaquis fluviais, este sítio (UTM 23 
J 0256908/7313340) e,,.tá situado na bacia do eórrego Moraes, afluente do rio São 
Lourenço, no município de r-diracatu. O reconhecimento deste sítio se.deu na d~a
da de 1970 pelo pesquisador Caio DeI Rio Garcia, porém sem sofrer mtervençoes. 
O sítio é uma elevação com cerca de 30 m de diâmetro e 2 m de altura (figura 01), 
agora coberta por uma vegetação rasteira em meio a um bananal; os lados sul c oes
te são delimitados por afloramentos de granito/guaisse e poruma vala de drenagem; 

a leste encontra-se o córrego Moraes e ao norte um terreno plano. 
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Figura 1. Topografia do sitio Momes. Figun 2. Perfil do sitio Moracs. 

Fonte: Figuti et aI., 2004. 

o sambaqui fluvial foí cortado por uma estrada de terra, o que expôs seu per
fil. O perfil mostra 4 camadas arqueológicas que compôem o sítio Moraes (fig.02): 

1. Camada arena-argilosa escura. Responsável pela cobertura de todo O sitio, 
apresentando menor quIDltidade de vestígios arqueológicos, e maior quanti
dade de seixos menores do que 1 cm. Sua espessura varia entre lO a 30 cm; 

2. 	Camada concrufera. Em seu intcrior foram encontrados numerosos vestí
gios arqueológicos (artefatos osteodontoquerático, líticos e malacológicos. e 
restos faunísticos), e como estruturas os sepultamentos. Sua espessura varia 
entre 50 a 100 cm; 

3. Camada argila-arenosa cinzenta. Como a anterior, esta camada tem vestígios 
arqueológicos e estruturas associadas aos sepultamentos. Sua espessura varia 
entre 30 a 50 cm; 

4. Camada argilosa amarelo-alaranjada. Esta camada corresponde a sedimen
to decomposto da rocha matriz e parece estar presente em toda a extensão 
do corte. Apesar desta camada ser basicamente eóiéril quanto a vestígios 
arqueológicos, as covas dos primeiros sepultamentos estavam inseridas par
cialmente nela. 
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Fonte: Picos. 1007/8. 

Para compreensão da cronologia de ocupação foram selecionadas 4 amostras 
proveníentes de diferentes pontos do sítio, sendo que os resultados apontam para 
2000 anos de ocupação do sítio (FIGUTI, 2004) (tabela 01): 

Tabela 1. Datações do sítio Moraes.. 

Unidade Quadra Prol'. Camada Idade Idade Tqro de NaLsb. 

(eml Convenwnal Calibrada amostra 

Scp.13 F19 130 3 5895 ±45 6777116665 Ossos humanos KlA 15561 


Sep.37 Fú7 35 213 5420 ±3G 6289 a6174 Ossos humanos KIA2O&43 


Sep.5 F2" 100 2 4985 ±35 5745 a 5658 Ossos humanos. KlA 15562 


S",.25 G26 25 'h 4511 ±32 5200 a.504S Ossos hwnaoos KlA20844 


Fonte: Figuti, 2004. 

Figura 3. Perfi! parcial do sítio Moraes com destaque nas datações de 4 sepulta.rnentos. 
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As datações radiocarbÔl1icas indicam que os primeiros sepultamentos ocor

reram sobre a "paleopraia" (ou camada estéril), na parte central do sitio, em um 

curto espaço de tempo. A datação de 400 anos que distinguem os ossos mais antigos 
da área central dos ossos da periferia norte do sítio revela que, ao longo de quatro 
séculos, houve aLTéscimo da área funerária com a extensão da estrutura monticular 

para o entorno. 

Outra datação obtida em uma caruada superior indica que, para a deposição 

de novos sepultamentos, houve a elevação da construção montieular sobre a área 
dos sepultamentos mais antigos, refletindo mil anos de diferença eatre eles. Outras 
datações sugerem que sobreposições de sepultamentos, de forma a configurar no

vas superficies monticulares sobre as estruturas acima citadas, levaram a configura
ção [mal do sítio após 2000 anos de utilização (PLENS, 2007 e no prelo). 

Com o passar do tempo, a partir da ocupação total da "paleopraia" por inú
meros sepultamentos, a continuação das atividades fúnebres no sitio levou a reocu

pação do espaço sobre os sepultamentos mais antigos. Em alguns casos, os sepul
tamentos sueessivos foram realizados sobre os antigos sem transgressão do espaço. 
No entanto, de forma geral, o processo foi o oposto (pLENS, 2007 e no prelo). 

Dentre as 51 quadras escavadas, 20 apresentaram sepultamentos (39% das 

quadras). Neles foram observados 41 sepultamentus, entre enterramentos individu

ais e múltiplos. Devido a perturbações nOS depósitos foi possivel identificar o tipo 
de apenas 20 sepultamentus: 14 sepultamentos primários e 6 secundários. Entre 
os sepultamentos priruários pôde-se observar que havia sepultamentos duplos ou 
múltiplos, seado que a posição mais frequente dos esqueletos foi a de decúbito 
lateral, seguida por decúbito dorsal e, ainda, decúbito vertical. Entre os sepultamen
tos secundários pôde-se observar que estes estavam diapostos em pequenas covas 

circulares ou ovais. 

Quase metade dos sepultamentos apresentou algum mobiliário funerário as
soeiado: ocre, grandes seixos, colares de dentes de bugio e machados polidos. Entre 
os sepultamentos infantis podemos notar uma maior tendência à presença de ador

nos funerários (FIGUTI, 2004; FIGUTI, 2006). 

Análises isotópicas de carbono e nitrogênio efetoadas em ossos humanos e 

de animais apontararu para uma aparente contradição quanto ao alto índice de fauna .. 
nesses sitias. A fauna analisada (vertebrada e invertebrada) não parece ter servido 
de base alimentar eotidiana desta população e que esta alta conceatração de fauna . 

próxima aos sepultamentos humanos está ligada a realização de festins 
Dado este corroborado por análises dentárias de indivíduos humanos do sitio 

raes, cujos resultados apontaram alta prevalência e frequência de cáries, 
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ponco conhecido para caçadores-eoletores no Brasil, indicando consumo intenso de 
carboidrato associado a uma menor ingestão protéica (PLENS, 2007/8 e no prelo). 

No sítio Moraes foi notado que na ornamentação do espaço dos sepultamen
tos foram empregadas conchas de diferentes moluscos de proveniências distintas, 
indicando uma diferenciação social entre o grupo, conforme a escolha do emprego 
da concha sobre o sepultamento. Além do gastrópode terrestre Megalobulimus, o 
Diplodon e a Pomacea, ambas moluscos de água doce, foram empregadas com 
maior reeorrência do que as espécies de água salgada, como por exemplo as ostras 
e a Lucina na ornamentação do espaço funerário (PLENS, 2007/8; PLENS, 2009). 

Área de Captação de Recursos (ACR) 

As matas pluviais Amazônica e Atlãutica foram contíguas até o Plioceno 
inferior, quando o clima era quente e úmido. Com o passar do tempo, o clima 
se tomou gradativameote mais seco. A partir deste período, a Mata Atlãutica, as
sim como os demais biomas abertos do interior, cerrado e caatinga, passaram a ter 
uma evolução distinta, mantendo, contudo, interligações através das matas galeria 
(DOV POR et aI., 2005, p. 17-20). 

Sabe-se que durante o periodo de contato europeu, a Mata A tlãutica atingia 
3300 km de extensão, do Rio Grande do Sul até O Rio Grande do Norte [1.1 mi
lhão de km', correspondendo a 12 por cento da superfície brasileira (OLIVElRA
FILHO et al" 2000, p. 794)]. A Mata Atlântica semi-decídua é localizada na área 
planáltica no centro e sudeste brasileiro, a Floresta tropical é responsável pela co
bertura da baixa à média elevações e é localizada na cadeia montanhosa ao longo 
da zona costeira (OLIVEIRA-FILHO et aI., 2000, p. 794). 

Em geral, pelo fato da Mata Atlãutica Se estender ao longo da cadeia mane 
. tanhosa, ventos maritiruos elevam a umidade atmosfériea desse ambiente. A costa 

•• condensa os ventos úmidos e forma as precipitações em áreas de maior altitude. 
.. a alta pluvisiosidade nos topos das montanhas se condensa e se toma ne

As temperaturas anuais no nordeste variam em tomo de 24°C, enquanto que 
regiões sudeste e sul as médias anuais são baixas e as temperaturas podem, 

.. o","ionalmeate, atingir -6"C. A Mata Atlãutica foi oeupada por diferentes forma
, e ecossistemas florestais com distintas composições florísticas, de acordo com 

earacterísticas regionais. A vegetação arbórea atinge 30 m de altura e apresenta 
vegetação no estrato inferior (OLIVEIRA-FILHO et aI., 2000). 

Na região da costa brasileira, onde a Mata Atlântica é preSt-'Dte, há restingas, 
mangues, lagunas e pequenos estuários. Os mangues são também presentes 

lagunas ou bordas de rios salobros, variando de acordo com a maré. Embora 
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atingindo diferentes altitudes, no Estado da Bahia a Mata Atlântica OCOrre hasica
mente na área costeira, expandindo para o interior somente no sul deste Estado. No 
sudeste o cenário da Mata Atlântica é diferente, originalmente este ambiente foi 
todo coherto por esta vegetação. Em relação aos aspectos geográficos, reentrân
cias, baías e pequenas baías compõem todo o litoral do sudeste. Em conexão com 
o ambiente do sudeste está o sul brasileiro, onde está localizado o mais importante 
sistema de lagos, como a Lagoa dos Patos e Mlrim. 

No sudeste, uma porção importante da Mata Atlântica ocupa a Serra do Mar, 
um complexo de escarpas formado por movimentos geológicos, compondo parte 
do dominio de floresta tropical da Mata Atlântica. Embora não haja acordo entre 
geógrafos e geólogos a respeito da origem deste ambiente geográfico, alguns pes
quisadores acreditam que a movimentação geológica que resultou na Serra do Mar 
aconteceu durante o período Cenozóico (ALMEIDA; CARNEIRO, 1998, p. 135). 
A Serra do Mar pertence a uma plataforma de rocha cristalina massiva que forma 
todo o leste da América do Sul. De acordo com Almeida E Carneiro (ihid.), as ele
vações da Serra do 1\.1ar foram formadas há 60 milhões de anos. 

A Serra do Mar se estende do Rio de Janeiro, passando por São Paulo e vai 
mais ao sul, no Paraná, separando a planície litorânea da planáltica (DOV POR et 
aI., 1998, p. 18). A altitude média desta cadeia montanhosa é por volta de 900m. A 
Serra atinge cerca de 1400 m e, excepcionalmente, alguns picos se elevanl por volta 
de 2000 m de altitude. 

Há uma quehra nessa barreira no sul de São Paulo eausada pela presença de 
um vale. Este vale foi formado por caracteristicas geológieas e também pela mo
vimentação teelôniea ocorrida durante o período Terciário (ALMEIDA; CARNEI
RO, 1998, p. 142). Estas movimentações tectónicas eausaram o retrocesso do pla
nalto Atlântico na Serra de Paranapiacaba. As condições geológicas que formaram 
o vale, associado à alta pluvisiosidade, que formam diferentes tamanhos de rios, 
levam o solo a apresentar altos niveis de erosão (ALMEIDA; CARl'.'EIRO, 1998). 

Por causa desta alta pluviosidade, que varia entre 1500 a 2000 mm por ano, 
a hacia hidrográfica do rio Ribeira do 19uape e o Complexo Lagunar de 19uape, 
Cananéia e Paranagtlá (também conhecido como Vale do Ribeira), representam um 
importante papel neste ambiente. O Riheira do Tguape, o principal rio da região, 
nasce na Serra de Paranapiacaba, no estado do Paraná, e vai para o Oceano Atlânti
co, em São Paulo, após cruzar 470 km (OLIVEIRA-FILHO et aI., 2000). 

O Vale do Ribeira de 19uape é caracterizado por três patamares, o baixo (cos· 
teiro), O médio (serrano) e o alto (planáltico). Na zona litorânea, a eohertura vegetal 
é basicamente composta pela floresta Atlântica sub-tropieal caracterizada por densa 
diversidade de espécies de árvores que atingem aproximadamente 20m de altura. 
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O q~e diferen:ia essa porção costeira das outras do Brasil é que, ao longo de 
sua cxtensao de planlclc, chega a atingir 80 km rumo ao interior. A planície costeira 
apresenta gradualmente serras até atingir a Serra de Paranapiacaba e a Serra do 
Mar. 

D~ ~cordo com a altura em direção ao planalto, a cobertura vegetal ohtém 
caractensticas de floresta de altitude sub.tropical, com a presença de árvores arau
cánas, remanescentes de uma temperatura passada mais fria. O médio vale, por 
sua vez, local~o entre .as escarpa,:, apresenta rios que se tomam navegáveis após 
cruzar uma barrerra grallltlCa na regtão de Itaoca. A área inter-rios pode atingir 800 
m de altura, o que resulta em vartadas caracteristicas micro-ambientais. 

Em uma escala menor, é possível distinguir três áreas de captação de recursos 
(ACR) n~s arredoresdo sítio Moraes. No vale onde se situa o sítio encontram-se 
extensas areas alagadiças em torno do córrego Moraes (parte baixa), as encostas do 
vale (parte alta) e, em um raio miníma de 20 km em linha reta, o mangue e o litoral. 

A arqueofauna 

. A coleção faunística do sítio Momes foi reeuperada a partir de escavações 
rea!J~das ~mtre ".s anos de 2001 a 2004, a partir de níveis artificiais de 10 cm. O 
n:at~al fOI I~entificado e descrito de acordo com o protocolo proposto por Levy 
Flgu~1 (quadncula, número de proveniência, níveis inicial e final, classe, elementos 
anatonucos, graus de preservaçân [tipo de fragmentação e queima], observação de 
traços e espéclC). Os dados foram compilados em um computador e convertidos em 
grá:th:os utilizando o programa Microsoft Exce!. Para o tratamento dos dados foi 
conSIderado o NPI, o XMI da colcção, associado, ainda, a uma última variável, área 
de captação de recurso. 

O NPI (Número de Peças Identificadas) dos níveis artificiais de 10 cm. O 
NPI é unl indice. importante, sobretudo na avaliação da distribuição espacial da 

. arqueofauna no SitiO, contudo, ele pode Ser muito impreciso, pois sua fragmentação 
depende da parte anatómica e da espécie, e dos eventos tafonômicos loeais asso
Ctado~, q~e ~em. gerar um número variável de fragmentos. Em contrapartida, o 
NMI e O l~dlce denvado da análise anatômiea·!aXonõmÍCa dos vestígios que estima 
a populaçao de uma espécIe nas amostras. Apesar de mais preciso do que o NPI, os 

. dados podem sofrer deturpação pela fragmentação, má conservação e identificação 
do matenal. 
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Invertebrados 

Apenas um gênero de crustáceo e cineo de moluscos foram localizados no 
sítio Moraes: Ucides corda/us' (caranguejo do mangue) e o Megalobulimus spp. 
(gastrópode terrestres), o Diplodon sp. (bivalve de água doce), aPomacea sI' (gas
trópode de água doce, rios, lagos e banhados) . 

Também foram localizados moluscos de proveniência litorânea, Ostrea sp., 
Lucina sp., Strombus pugilis, Bul/a sp. c Thais haemasloma/a. Embora presentes 

de uma maneira bastante discreta, estes molusco..~ Htorâneos ocorrem regularmente 
cm todos os nlveis e em toda a área escavada do sítio, marcando a importância deste 
item no festim funerário. O emprego destes moluscos de origem mais distanle pa
rece ter tido funções distintas, ora como adorno sobre os montículos que recobriam 
os sepultamentos} ora como refugo de alimento, pois em meio aos demais ossos de 
fauna, não há ncnhluu sinal de trabalho artefatual sobre eles. 

, 

A amostragem dc quantidade e de volume do material malacológico foram 
subrepresentadas nO sitio, fato oeorrido devido ao alto grau de fragmentação e ele
vada dissolução da concha (em algunscasos). 

Além do predominante Megalobulimus, cuja abundância relativa foi derer

minada nas amostras de Análise Componencial Volumétrica (PLENS, 2007/8 e no 
prelo), o gênero Diplodon sp.' foi o mais abundante cm todo o sítio. Em seguida, 
Pomaceas, Ostreas, Lucinas, Strombus pugilis, Bulia sp. e Thais haemaswmata. 

As Pomaceas foram encontradas em mai:or quantidade durante as escava
. ções, porém, logo que expostas muitas delas se degmdanun rapidamente. Este pro

cesso ocorreu porque asPomaceas sofreram maior decomposição do que as demais 
, conchas, provavelmente, por conta de sua estrutura mais fina não resistir aos pro
cessos tafonômicos do sítio. As ostras também foram empregadas nas áreas dos 

muitas vezes bem próximas aos ossos humanos. 

Para a análise em questão, foram identificados mais de trinta mil remancs
faunístieos (34.160) de todos os tamanhos (pequeno, médio e grande) e dc 

as e1asses (anfibio, ave, mamífero, peixe e réptil), provenientes das quadras 

Os restos de caranguejo se resumem a apenas 7 peças, fiagm:mtos de garra, que foram enwnttados em quadras 
e níveis associados a sepultamentos. 

as escavações notou-se que a presença de Diplodon esteve sempre ligada a sepultamentos. muitas ve2'.e.S 
,lo,. aooi"o ou ao lado dos ossos humanos. 
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e das sondagens escavadas por nl veis artificiais de 10 cm, totalizando uma área de 
70 m' de escavação. 

A primeira análise do 1'11'1 indica a predominância dos mamíferos, seguida 
em ordem decrescente pelos anfíbios, aves. peixes e répteis. Neste quadro, consi~ 
derando os sambaquieiros fluviais como sendo caçadores-coletores da Mata Atlân

tioa, a presença dominante dos mamíferos (68% dos vestígios identificados) não é 
surpreendente, entretanto, a presença importante dos anfibios foi uma oeorrêneia 
incom\lll1. Ainda mais porque na estimativa de NMI os anfíbios ultrapassam o nú
mero de mamíferos. 

A alta frequência de ossos de antlbio apresentada pelo sitio Moraes nos levou 
a elaborar duas hipóteses para sua presença, a primeira de que estes grupos tives
sem utilizado o anflbio como mais uma fonte de recurso animal; já a segunda, de 
que dada a localização do sítio em \lll1a área de brejo, os anfíbios teriam morrido 
por razões naturais sobre o sítio. Para testar estas hipóteses, foi avaliada a dispersão 
do material zooarqueológico pelos níveis artificiais de 10 cm. Se a presença do an
fibio ocorresse por morte natural haveria uma frequência de dispersão similar dos 
ossos ehtre os níveis, caso contrário, a presença de anfibio seguiria o padrão das 
demais categorias, 

O resultado desta análise apontou o mesmo padrão dos mamiferos. Tanto 
mamífero quanto anfibio aumentam de acordo com a profundidade da escavação, 
especialmente próximo ao nível do sepultamento. A dispersão de material quei
mado versus não queimado por categoria reflete o mesmo padrão de queima para 
mamífero e anfibios. Ou seja, os anfíbios foram encontrados nos mesmos níveis e 
apresentaram o mesmo padrdo de queima que os mamíferos, refletindo a condição 
de deposição semelhante dcsta categoria. O resultado é que os anfíbios fOl"dfi depo
sitados juntamente com 0$ demais animais no sitio Moracs e, ponanto, não se trata 
de morte natural destes animais sobre o sítio (pLENS, 2007/8 e no prelo). 

Neste trabalho, apesar de muitos vestígios terem sido identificados anato
micamente, apenas alguns espécimes foram identificados em gênero e espécie, de 
acordo eom a coleção de referência zooarqueológica disponível no MAEtUSP. 

Os peixes mais freqnentes na eoleção são de água doce, tal como os bagres e 
mandis (fammas Pimelodidae e Locariidae), porém oeorrem alguns poucos exem
plares de peixcs marinhos, bagres da faruílía mídea e robalo. Os anfibios não pu- .' 
deram ser identificados por espécies, apenas como membros da Ordem Anura, 
entanto, a colcção de anfibios do sitio Moraes apresenta uma gama diversificada 
tamanhos e robustez entre partes anatómÍcas. Entre os répteis foram id,:ntifici.d<i~. 
restos de tartarugas e teiú (Tupinambis teguLtin). Os vestígios de aves também' 
puderam ser identificados por espécie. 
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A espécie de maior NPI é o tatu D . 
ro por conta das inúmeras placas d (asYPodldae) que apresenta este alto núm 
do, através do índice NMI ( A' I e carapaça presentes em cada indivíduo C e
mud r c ... cu ado através do d . ·ontu_ 

~ na IBta das espécies mais presente no . s ossos este animal), SUa posição 
malmferost com apenas 5 indivíduos. SlUO> ocupando o 8°, lugar entre os 

O bugio (Al/ouala sp) foi a es . . 
mentos (NPI) e segunda posição PlcoIe que apresentou maior número de fi 
bmção d em re ação ao (NMI) e tr rag

e partes anatômicas do bu '0 n e os mamíferos. Adistri_ 
Dentro desta categoria foram consi~er:dos°stra adlta preservação dos ossos cranianos 
conservorão os entes que al' d . .,. por causa da Sua estrutur ' em e apresentar m . 
O fato dos partes anatômicas ligadas ;:o,,:,uem anatomia fucilmente identificá~~'7 
no sítIo, não parece, POrtanto, indicar er~lO e. ~embros estarem mais presente~ 
apenas sua maior conservação, dado o =~;:;, Ullllzação destes elementos, porém 
tes), e a melhor identificação destes el o dos ossos (e preservação dos den 

ementos. -
Após o bugio (AlIaual) . 

foi o po d a sp. ,a espéCle mais identifi da 
rco o-mato (Tayassu sp) C . ca por fragmento (NPI) 

tu~o ?S dentes~ foram as partes a~~ô=:; bU?l~, os ~1ernentos cranianos, sobre
!""nc"al. de não terem sido identificadas :naIs 

IdentifiCadas na colcção. A razão 
a ausencIa destes ossos na coleção de ref,rx:ças. dos membros desta espécie deve-se 
do esqueleto apendicular que corn b erenela, contudo, foram observados ossos 

d: artiodátilos, ou seja, podem ser de~:rve;n nosso conhecimento atua! parecem ser 

n~mero ~e ossos das patas que foram id~~~~:'u de lalOs~Uideos.lsto é, o elevado 
fen~o saobastante característicos) pareee . d' dos (astragalos e caleãneos deste 
eva o Interro ao sítio. m lear que geralmente este anjrnaJ foi 

. A preá (cavia ape:rea sp.) oc a . 
· espécIe mais abundante em terro d ~n.:' quarta POSIÇân em relação ao NPI -
· nero também loi o dente fiazendoos e,"'U. O elemento mais identificado neste' geêa 

~, Comqueac t . . -
· presente. A falta de disponíb Tdad d a egona eranlana seja também . 
ren " . 1 J e OS demais - d amrus 

e:en~Ia e a semel~nça com outras es ' , . ossos estes animais na coleção de 
aoatomIeas não fossem identificaru,;, cOmpccles fizeram com que as demais partes 
tes elementos parecem est o pertencentes a este gênero Coo'tudo 

ar presentes na elas .fi " es
porte não identificados. SI eação dos mamlferos de pequeno 

A paea (AgoU!i paca) apareceu de d -
possuem maior tendência á fr mo o esparso no sitio. Animais de grande

D .(. agmentação por con! des e modo c posslvel . ' a e sua estrutura e ta 
no' que o numero de fragment de' m.

entanto, a alta fragmentado fi os Ste arumal deva ser 
cJassific,.d"s ~ ez com que os dema' I como mamffero de grand . _. IS e ementas fossem 

O 
e porte oao Identificado 

s dentes loram os . . . 
, . unICOS elementos que pc'r . 

no SIlIo, tendo em vista que durante tr b lh ITllI I:am a Identificação desta 
o a a o de IdentIficação dos ossos, a 
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coleção de referência do MAEiDSP possuia apenas 1 crânio deste animal. Porém, 
a identificação de fragmentos diversos de mamíferos de médio porte não identifi
cados parece indicativo de que outros elementos desta espécie estejam presentes 

no sitio, 

Fragmentos de ossos de veado (Mazama sp.)foram identificados de modo es
parso, porém bem distribuídos pelas quadras F do sítio. Tal qual a paca, os ossos de 
veado po",'Uem alta tendência à fragmentação pela estrutura e tamanbo dos ossos. 

A cotia (Dasiprocta sp.), assim como os animais anteriores, teve o maior nú
mero de vestígios identificáveis por conta dos dentes. Neste caso a alta fragmenta
ção não é a resposta para a não identificação por espécie dos outros ossos, mas sim 
que a cotia apresenta os ossos muito semelhantes aos de outros roedores. O fato de 
não termos trabalhado com uma colcção de referência específica para roedores não 
permitiu a identificação dessa espécie de fOlTIl. mais abundante. 

A anta (Tapirus terrestris) também teve como elemento identificador o dente. 
De modo esparso, os dentes de anta aparecCfIlm distribuídos por todas as áreas do 
sítio, cm baixa frequência por quadra. 

O gambá (Didelphis sp.) teve os dentes como elementos identificadores des
ta espécie. A baixa frequência de dentes de gambá por quadra ocorren, gerabueute, 
com um único dente por quadra. 

Quanto às aves, não foi passivei realizar. identificação de espécie, pois 
grande parte dos ossos localizados eram diálises. Por esta razão, nllo é possível 
estabelecer a área de captação de recurso, pois os três ambientes possuem espécies 

que se deslocam para as demais áreas. 

Quauto aos anfíbios, há diferenças na morfologia e de tamanho das partes 
anatômíeas, provavelmente decorrente da grande variedade de espécies presentes 
na amostra. 

Todos os caminbos levam ao sambaqui 

A análise de ACR mdic. que as áreas mais próximas ao sítio foram explora
das de modo intensivo, enquanto que as áreas altas, as eneostas do vale, eram fami
liares aos sambaquieiros fluviais, porérn1 eventualmente exploradas. Por sua vez. 
áreas mais distantes como tnangue e litoral também eram conbecidas e também 
contribuíram com recursos utilizados na área do sepultamento, seja como alimento 
ou como ornamento das áreas funerárias, mesmo que de maneira inexpressiva do 
ponto de vista perceutual. 
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Gráfico 1. Relação de NPI eACR 


NPI 


_en(oHa 

.Iitoul 

" 


Gráfico 2. Relação de NMI por ACR. 

NMI 
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O resultado de ACR para o sítio funerário sugere a necessidade de captação 
de recu;sos de medo rápido e expedito, tendo uma alta eoncentração de fauna das 
proxI;'lIdades, prmclpabuente provenientes de brejo, para a celebração do festim 
fimer~no..C~ntudo, os animais da parte alta também eram empregados mas de 
manerra distInta.. ' 

Difurente da alimentação cotidiana (pLENS 2007/8' PLENS 2010). , , , ,osre
cursos pr~velllentes d~s altas encostas do vale eram almejados durante o festim, 
talvez lOdlcando ~m SImbolismo destes animais na celebração da vida e da morte. 
~bora a alta vanedade de espécies de animais das altas eneostas encontradas no 
SItiO, o NMI md,c. wna baixa quantidade de animais da mesma espécie apontando 
para uma diferencIação expressiva do significado do animal e da área de captação 
de reeurso. Neste caso, o elevado investimento de energia para a caça do animal das 

223 



ARQUEOFAUNAE PAISAGE.\.f 

altas encostas para ser levado ao sítio, localizado no fundo do vale, por Uma lado 
pode ser a explicação para o baixo número de Um animal da mesma espécie, mas, 
por outro, pode ter relação com a simbologia dada ao animal. 

lngold (2000, p. 33) sugere que diferente da teoria formal que explica a cap
tação de recurso por meio da optimização de tempo e energia, estas ações podem tcr 
explicações fundamentadas em termos de crenças subjetivas c preferencias. 

Também é possível lançar a discussão para que tipo de contato havia entre 
os sarnbaquieiros fluviais com o litoral. Uma vez que durante todo o Holoceno 
estes grupos exploravam de maneira intensiva os recursos locais, mas também os 
recursos de áreas mais afastadas, como do litoral, mesmo que de modo ínfimo. 
Estes poucos artigos litorâneos talvez sugiram uma rede de trocas ou algum tipo de 
contato económico entre grupos do interior com os do litoral. 

A análise de ACR ...sociada aos dados isotópicos de carbono e nitrogénio 
(provenientes de análises em iodivíduos do sítio Moraes, o Luzio do sítio Capelinha 
e de iodivíduos do sítio Estreito) (pLENS, 2007 c 2011), aponta para o mesmo pa
drão de dieta para todos os sítios analisados, sendo possível apurar que durantc todo 
o Holo=o, inclusive há 10.000 anos AP, os sambaquieiros fluviais já estavam bem 
adaptados aos recursos locais e já conheciam o ambiente cm que estavam inseridos, 
não dependendo de recursos das áreas mais afastadas de modo iotensivo. 

Todas as áreas da Mat.Atlântica estavam sob a percepção do grupo constru
tor do sitio Moraes, sua permanência no Vale do Ribeira durante dois rnilênios in
dica a escolha social e cultural pelo local. Entretanto, o conhecimento de diferentes 
ambientes da Msta Atlântica ficou culturalmente arraigado na sociedade, por meio 
dos recursos utilizados na celebração funerâria em menor ou maior grau. 

Tn lboir journeys along palhs and tracks, however, peo!,l ••Iso mOve from place 
to place. To reaeh a place, you need cross no boundary) but you must foUow some 
kind of path. 111us Ihero can be no pl.ces withou! paths along which peopl. ar
rive and depart; and no paths without places, that constitute their destinations and 
points of departure. And for lhe h""esters, lhe place to which they arrive, and 
whence they willleave atthe end ofthe day, is marked by the next fcature ofthe 
landscape to occupy your atlentÍon... (INGOLD, 2000, p. 204). 
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A PRÁXIs ZOOARQUEOLÓGICA SOBRE A 

TRADIÇÃO GUARANI COMO FERRAMENTA 


NA INTERPRETAÇÃO DO PADRÃo DE 

ASSENTAMENTO E EXPLORAÇÃO DE RECURSOS 


FAUNÍSTICOS 


Suliano Ferrasso l 

Introdução 

Ao abordar a arqueologia Guarani o :fóssil guia' mais comum ente encontra
do e estudado é a cerâmica, seja fragmentada ou não. Isto é constatável ao verificar 
as inúmeras publicações abordando de diversas maneiras a tecnotipologia, varia
bilidade estilística e funcional da produção ceramista desta tradição (ex. PROUS; 
LIMA, 2008; LOPONTE;ACOSTA, 20 II). Dentre as publicações há destaque para 
o modelo obtido a partir do estudo de caso trabalhado por Noelli (1993). Além de 
trabalhos em periódicos e livros, há relatórios oriundos da arqueologia contratual 
(ex. Scientia Consultoria Cientifica, 2010; DeMasi Arqueologia, 2012), 

Embora exista ligação evidente entre o Guarani arqueológico e o Guarani 
histórico as correlações devem ser realizadas com ponderação (LIMA, 2011). Há 
fontes que apontam para os Guarani como prescritivos e com pouca variabilidade 
em sua cultura material (NOELLI, 1993, 1999/2000), A partir de dados linguísticos 
o ponto de origem desta tradição seria entre os rios Jiparaná e Aripuanã, tributá
rios do rio Madeira (Amazônia), de onde começou sua expansão há 3,000 anos 
A.P. Inicialmente eram horticultores e seus assentamentos se deram preferencial
mente nas várzeas de rios, onde solos férteis ofereceriam condições para cultivo 
(SCHMITZ, 2006), Este grupo é reconhecido como eminente navegador que apro
veitava a mobilidade oferecida pelos rios, utilizando deste recurso em suas migra
ções (AGUIAR; MÜLLER, 2010). 
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ApOia ao Ensino, Laburat6rio de Zo<larqueologia. Graduando cm Ciências Biológicas (Bacharel) na Universida
de do Vale do Rio dos. Sinos (UNlSJNO:,), 
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