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ABSTRACT
Efficiency of zooarchaeological vestiges from shell mounds to recover biodiversity patterns were tested
using malacological inventories from Sambaqui da Tarioba, Rio de Janeiro and South-Southeast Brazilian
coast.  Statistical  analysis  was  done  using  taxonomic  distinctness  tests.  No  statistical  significant
differences  were  found  between  past  (sambaquis)  and  present  day  inventories  of  malacofauna.  It  is
concluded that sambaquis can be valuable proxies of mollusc biodiversity from Late Holocene.

INTRODUÇÃO

Sambaquis são sítios arqueológicos artificiais que foram construídos por populações humanas

pré-históricas  que  habitaram  áreas  costeiras  ao  redor  do  mundo  (Stein  1992).  Consistem,

primariamente,  de  detritos  como restos  de  peixes,  ossos  de  mamíferos  e  aves,  carapaças  de

ouriços, crustáceos e conchas, além de artefatos de pedra, sedimento e restos funerários (Gaspar

2000).

No Brasil, a construção dos sambaquis data entre 8000 e 1000 A.P. Sua distribuição se dá entre a

costa  Oeste  e  Sul,  desaparecendo  a  Nordeste  e  reaparecendo  a  Norte.  No  entanto,  essas

construções são mais comuns na região Sul-Sudeste, entre os estados do Espírito Santo e Santa

Catarina,  sugerindo uma maior ocupação dessas áreas em tempos pré-históricos (Lima  et al.

2003).

Ricos em vestígios de fauna, os sambaquis não são reconhecidos como fonte de informações

sobre a biodiversidade do passado, o que se deve ao fato de serem construções artificiais. Ou

seja, os vestígios foram ali acumulados na dependência de características culturais dos povos

sambaquieiros tais quais hábitos e tabus alimentares, preferências locais etc. Nesta perspectiva,

sambaquis podem ser utilizados apenas para recuperação de dados sobre a cultura dos povos

sambaquieiros.

A despeito do fato dos vestígios zooarqueológicos de sambaquis terem sido acumulados de modo

deliberado, os povos sambaquieiros só poderiam acumular aqueles organismos que estivessem

presentes no seu ambiente. Neste sentido, os restos de fauna encontrados nestes sítios preservam,

mesmo que de forma seletiva e fragmentária, informações sobre a fauna presente no ambiente no



momento  de  sua  deposição.  Mais  que  isso,  o  processo  de  acumulação,  seletivo  e  artificial,

incluiu, provavelmente, uma série de organismos incidentais. Portanto, uma questão importante

que se impõe é qual a quantidade e qualidade da informação contida nos sambaquis sobre a fauna

do Holoceno Recente.

No sentido de investigar a utilidade dos sambaquis como proxies da biodiversidade, esse trabalho

visa testar a eficiência dos sambaquis em recuperar padrões de biodiversidade em escalas micro,

meso e macro-regional.

MATERIAL E MÉTODOS

Grupo taxonômico e Inventários de Espécies

Os moluscos das classes Gastropoda e Bivalvia são encontrados em abundancia nos sambaquis e,

recentemente,  foram  objeto  de  três  revisões. Souza  et  al. (2010a)  estudou  os  vestígios

zooarqueológicos do Sambaqui da Tarioba (22º31’40” S e 41º56’22” W); Souza  et al. (2010b)

produziram um inventário das espécies encontradas em sambaquis da costa do Rio de Janeiro

(22º 54’ S e 43º 10’ W) e Souza et al. (2012) expandiram o inventário anterior para toda costa

Sul-Sudeste brasileira (30° S e 51° W e 20º 19’ S e 42º 20’ W). Estes três inventários resumem as

informações  presentes  nos  sambaquis  sobre  a  fauna malacológica  do  Holoceno  Recente  nas

escalas micro (Souza  et al. 2010a), meso (Souza  et al. 2010b) e macro-regional (Souza  et al.

2012) e  foram utilizados  para comparações  com listas  de espécies  das classes  Gastropoda e

Bivalvia que ocorrem atualmente nas mesmas regiões (Rios 1994).

Estimando padrões de biodiversidade

A biodiversidade é um conceito complexo e envolve mais  do que apenas o número total  de

espécies em uma determinada área. Variáveis como a riqueza e a equitatividade são importantes

na sua definição. Contudo, mesmo nestes casos, todas as espécies são tratadas como equivalentes

em  valor  e  contribuição  para  a  diversidade.  Assim,  duas  espécies  do  mesmo  gênero  são

consideradas tão diversas como um gastrópode e um bivalve. Para circunscrever as limitações

associadas a abordagens desta natureza, cada vez mais tem sido usadas as relações taxonômicas

entre  as  espécies  para  definir  padrões  de  biodiversidade.  Desta  forma,  a  biodiversidade  é

considerada  no  contexto  de  possíveis  linhagens  evolutivas  (Warwick  &  Light  2002).  Neste

trabalho  esta  abordagem  (diversidade  filogenética)  foi  utilizada  para  testar  a  eficiência  dos

sambaquis em recuperar padrões de biodiversidade.



Análises Estatísticas

Foram utilizados testes que comparam valores de média e variância de distinção taxonômica de

matrizes  especificas  em relação a uma lista  mãe com o total  de espécies inventariadas.  Para

tanto, 1000 seleções randômicas com o mesmo número de espécies dos inventários testados são

realizadas. Os resultados obtidos são plotados em um espaço estatístico de duas coordenadas, o

chamado funil de significância,  que engloba 95% das observações. Pontos fora do espaço do

funil desviam significativamente (da média ou variância) de uma amostra aleatória da lista mãe.

Os testes de distinção taxonômica foram realizadas no programa Primer-E v.6 (Clarke & Gorley

2006).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A média  da  distinção  taxonômica  dos  inventários  malacológicos  de  sambaquis  para  as  três

escalas analisadas não desviaram significativamente (nível de 5%) dos padrões de biodiversidade

da lista mãe (Figura 1). Contudo, em todos os casos, os resultados estiveram próximos dos níveis

de significância: Delta + = 84.75 (p = 7.2%) para o Sambaqui da Tarioba (Figura 1-A), Delta + =

85.45 (p = 5.4) para sambaquis da costa do Rio de Janeiro (Figura 1-B) e Delta + = 85.82 (p =

25.8%) para sambaquis da costa Sul-Sudeste brasileira (Figura 1-C).

Com relação aos testes para meso- e macro-escala regionais, é preciso levar em consideração o

número  limitado  de  ferramentas  e  técnicas  de  coleta  de  organismos  utilizados  pelos

sambaquieiros em comparação a diversidade de ferramentas e técnicas utilizadas para construção

do inventário malacológico das espécies presentes nas mesmas regiões nos dias de hoje (Rios

1994). Na avaliação dos resultados referentes à micro-escala regional é necessário considerar,

ainda, o fato de que a matriz utilizada como referência para a presença de espécies na região

atualmente foi a de meso-escala (todo Rio de Janeiro). Desta forma, a quantidade de ambientes e

características  ecológicas  presentes  na  lista  mãe  era  muito  maior  do  que  aquela  que  as  47

espécies inventariadas para o Sambaqui da Tarioba poderia englobar.

Se por um lado, estas particularidades dos testes realizados representam uma inadequação do

modelo  utilizado,  por  outro  lado,  isto  ocorre  no  sentido  de  tornar  os  resultados  mais

conservadores com relação a eficiência dos sambaquis em recuperar padrões de biodiversidade.



Figura  1. Média  (Delta  +)  e  variância  (Lambda  +)  da  distinção  taxonômica.  A-  Micro-escala  (Sambaqui  da
Tarioba); B- Meso-escala (costa do Rio de Janeiro) e C- Macro-escala (costa Sul-Sudeste brasileira). Os triângulos
representam os valores  encontrados  para  os  sambaquis  e  o  presente,  as  linhas  (funil)  representam o limite  de
confiança de 95%.

Com relação aos valores de variância da distinção taxonômica, os vestígios zooarqueológicos

apresentaram desvios significativos em todos os casos testados: Lambda + = 344.09 (p = 0.8%)

para o  Sambaqui da Tarioba (Figura 1-A),  Lambda + = 301.66  (p = 0.6%) para sambaquis da

costa do Rio de Janeiro (Figura 1-B) e Lambda + = 286.68 (p = 0.2%) para sambaquis da costa

Sul-Sudeste brasileira (Figura 1-C). Esse resultado não surpreende e pode ser explicado por todas

as  razões  já  descritas,  mais  o  fato  de  que  os  sambaquis  representam um acumulo  artificial

realizado de acordo com critérios dos povos sambaquieiros.

Outro resultado que merece ser destacado é que o inventário de espécies que ocorrem na região

sul-sudeste (macro-escala) nos dias de hoje desviou significativamente da lista mãe, tanto em

relação a média quanto em relação a variância da distinção taxonômica (Delta + = 86.21, p = 0.4;

Lambda + = 238.13, p  = 0.8).  Isso sugere que a seletividade  dos sambaquis  não é  o único



empecilho  na  recuperação  de  padrões  de  biodiversidade.  O  modo  como  os  inventários  são

construídos  também  pode  produzir  tendências  espúrias  nas  estimativas  de  diversidade

filogenética.

CONCLUSÃO

É possível afirmar que nos casos testados os sambaquis recuperaram de forma eficiente padrões

de  amostragem  randômica  da  biodiversidade  da  regiões  analisadas.  Portanto,  vestígios

zooarqueologicos podem ser repositórios importantes de informações sobre a fauna malacológica

do Holoceno Recente.
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