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Resumen 

Sambaquís, son sitios arqueológicos construidos por grupos de pescadores y recolectores que 

iniciaron costa la ocupación del país cerca de 6.500 años AP. Estos sitios se componen 

principalmente de capas ricas en restos de fauna como conchas de moluscos y huesos de los 

vertebrados, por lo tanto estos sitios son de gran interés para el Zooarqueología. Los estudios 

muestran que la dieta de sambaquís se compone principalmente de pescado, y por lo tanto la 

pesquería era importante para estos grupos. Suponiendo que la pesca está fuertemente 

influenciada por los factores ambientales y la captura de los recursos acuáticos a un mejor 

uso, está limitada a los instrumentos utilizados, podemos inferir que esta actividad tuvo sus 

normas rigen por ellas. Este estudio presenta los resultados del análisis de otolitos de 

Micropogonias furnieri y Genidens sp. con el fin de entender las estrategias de pesca 

utilizados por los constructores del Mato Alto I. Este sambaquí está situado en la costa sur de 

Santa Catarina, en el densamente poblado por grupos de pescadores-recolectores. A través de 

estudios de recaudación de fondos se pretende comprender la dinámica y el comportamiento 

de estos grupos con respecto al uso de estos recursos naturales. 
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Introdução 

O Sambaqui Mato Alto I está localizado em bairro com mesmo nome no litoral sul de Santa 

Catarina. O sítio apresenta datações de aproximadamente 2.900 AP (GIANNINI et al. 2010). 

Na matriz desse sambaqui foram encontradas até o momento 14 espécies de moluscos, 

crustáceos e vertebrados (majoritariamente peixes). Nesta pesquisa escolhemos analisar os 

otólitos de peixes. Otólitos são concreções de carbonato de cálcio sob a forma mineral de 

aragonita que estão localizadas no ouvido interno dos peixes, e possuem a função de 

equilíbrio. Otólitos podem fornecer aos arqueólogos uma gama de informações às quais 

podemos utilizar para interpretar alguns aspectos do modo de vida dos grupos sambaquieiros. 
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Este estudo visa investigar as estratégias de pesca desse grupo sambaquieiro, através da 

análise dos otólitos (figura 3 e 4). Iremos utilizar os dados para identificar as espécies 

presentes e calcular o tamanho aproximado dos indivíduos e com isso avaliar as possíveis 

estratégias de pesca empregadas na captação desses recursos. É importante frisar que neste 

trabalho selecionamos dois táxons: corvina (Micropogonias furnieri), e bagre (Genidens sp.), 

(figuras 1 e 2) por ocorrerem em maior quantidade e na quase totalidade das amostras do sítio, 

embora tenhamos encontrado também otólitos de miraguaia (Pogonias cromis) e pescada 

(Cynoscion sp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material e Método 

Os otólitos analisados em nossa pesquisa pertencem às amostras de 3 perfis do Sambaqui 

Mato Alto I, retiradas em 1999 pela equipe do projeto “Sambaquis e Paisagem”, coordenado 

pelos pesquisadores Maria Dulce Gaspar (UFRJ), Paulo DeBlasis (USP) e Paulo Giannini 

(USP). Os mesmos foram separados do material ósseo após triagem inicial. Os táxons foram 

identificados por sua morfologia através de bibliografia especializada (CORREA e VIANNA, 

1992; GARCIA, 1969) e coleção comparativa. Para quantificação das espécies nos valemos 

do cálculo do Número Mínimo de Indivíduos (NMI), levando em consideração a lateralidade 

de cada otólito. O comprimento (CO) e altura dos otólitos foram medidos com paquímetro 

digital a fim de estimar o tamanho e peso dos espécimes.  

Figura 1. Corvina, Micropogonias 

furnieri; (Fonte: Fischer 1999) 

Figura 2. Bagre, Genidens sp., 

obtido de Fischer (1999) 

Figura 3. Otólito do lado direito de Corvina  

a) face externa; b) face interna 

Figura 4. Otólito do lado esquerdo de Bagre 

a) face interna; b) face externa 



As fórmulas alométricas para conversão de comprimento em peso foram extraídas de Bastos 

(1990) e Lima (1991). O peso foi calculado utilizando a fórmula Y= αXβ 

Sendo que α= 0,0854 e β= 3,0674 para corvinas e α= 0,000127 e β= 6,4713 para bagres. 

Resultados e Discussão 

Em Mato Alto I, os otólitos de corvina aparecem em maior 

quantidade que os de bagre, 64% e 36% respectivamente 

(figura 5). Comparando com os resultados obtidos para o sítio 

Jabuticabeira II, discutidos por Klökler (2001, 2008), Mato 

Alto I apresenta resultados semelhantes para as espécies 

presentes e suas proporções o que pode indicar características 

semelhantes no modo de captação desses recursos. 

Corvinas e bagres são peixes que habitam estuários e oceanos. Ambos estão disponíveis 

durante o ano inteiro em estuários em sua fase juvenil. Segundo Fischer (2011), as corvinas 

podem alcançar até 75 cm e 4,5 kg na fase adulta, sendo consideradas juvenis até os 20 cm, já 

bagres alcançam até 1 metro de comprimento e cerca de 30 kg, considerados juvenis até os 

aproximadamente 22 cm.   

Nossos resultados apresentam indivíduos jovens para as espécies e poucas variações de peso e 

tamanho. Mais da metade das corvinas são consideradas juvenis (figura 6) possuindo uma 

média de 20 cm de comprimento e peso de 90 g. Já os bagres (figura 7) recuperados no sítio, 

também são em sua maioria juvenis, variando entre aproximadamente 30g a 200 g e 20,5 cm 

de comprimento (tabelas 1 e 2). Como afirma Chim (2013) os exemplares destas espécies são 

de fácil captura e disponíveis durante todo o ano nesta fase, o que parece estar relacionado 

com a configuração pesqueira do Mato Alto I. 

 

  

 

 

 

Figura 4. NMI dos otólitos do Mato 

Alto 

Figura 5. Percentual por fase de 

vida 

Figura 6. Percentual por 

fase de vida 

Espécie Mín Máx Média Des. Pad. 

M. furnieri 9,1 33,8 20 6,9 

Gen. Sp.  15,5 28,2 20,5 3,33 

 
Tabela 1. Valores por tamanho 

emCM 

Tabela 2. Valores por peso em g 

Figura 5. NMI dos otólitos do 

Mato Alto I 

Figura 7. Percentual por 

fase de vida 

Espécie Mín Máx Média Des. Pad. 
M. furnieri 6,9 307,8 90,1 88,1 
Gen. sp. 31,3 201,3 81,1 43,6 

 



Os artefatos utilizados na pesca são em grande parte feitos de matéria orgânica como redes, e 

raramente serão encontrados nos sítios arqueológicos devido a sua conservação (CHIM, 

2013). Desse modo, podemos interpretar as estratégias de pesca através de vestígios 

faunísticos, para isso comparando a pesca na atualidade com a pesca na pré-história. Segundo 

estudo de Gaspar e colegas (2012), comunidades pesqueiras tradicionais ocupando a região de 

Mato Alto I realizam pescarias com redes e capturam grandes quantidades de corvinas e 

bagres em lagunas da área. 

As corvinas podem ser capturadas através de redes de arrasto, redes de lanço e rede-de-espera 

e também através da pesca com anzol (KLOKLER, 2008). Quanto aos bagres, podem ser 

capturados através dos mesmos tipos de pesca que as corvinas, diferenciando-se apenas pelo 

uso raro de arpão. 

Conclusão 

Tendo em vista o modo de captura dessas duas espécies, a ausência de indícios de anzóis e 

arpões em sambaquis, e os resultados indicando prevalência de espécimes juvenis de corvinas 

e bagres no sambaqui Mato Alto I, podemos inferir que as redes de arrasto e de lanço foram 

utilizadas pelos construtores de Mato Alto I e que ocorreram na paleobaía vizinha ao sítio. Os 

dados de Mato Alto I são similares aos discutidos por Klokler (2008) e Figuti (comunicação 

pessoal) em Jabuticabeira II.   

Acreditamos que as espécies presentes em Mato Alto I são em sua maioria pescados em fase 

juvenil, provavelmente por serem de mais fácil captura e por estarem disponíveis durante o 

ano inteiro. Daremos continuidade a esse trabalho na monografia do autor, onde iremos 

abordar mais profundamente os modos de vida dos construtores do Mato Alto I. 
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