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ABSTRACT 
Diversity of Brachyura from “Sambaqui da Tarioba” (Rio de Janeiro, Brazil) was described based on species 

richness, abundance and diversity indices. The hypothesis of changes in biodiversity patterns was tested 

throughout the occupation period of this site. To evaluate the legitimacy of using this site as a proxy for 

brachyuran’s Holocene biodiversity a test of taxonomic distinctness was done comparing inventories from 

“Sambaqui da Tarioba” and present day brachyurans from Rio de Janeiro. Results show that the inventory of 

nine species from “Sambaqui da Tarioba” is not statistically different from a random sample of the same size of 

species from the present. Therefore, based on zooarchaeological remains from “Sambaqui da Tarioba” is 

possible to infer that species composition and richness in the region has been stable in the last 4000 years BP. 
 

INTRODUÇÃO 

A diversidade biológica não é estática nem no espaço nem no tempo. Desta forma, estudar as 

comunidades naturais significa mensurar a diversidade de um local tanto no presente, quanto 

seu comportamento em diferentes regiões e ao longo do tempo (Pahl-Wostl 1995). A maioria 

das avaliações da diversidade, contudo, é baseada apenas em padrões espaciais (Myers et al. 

2000) e, os poucos estudos que consideram as variações da diversidade no tempo, trabalham 

com registros menores do que 50 anos (Willis et al. 2005). Assim, os estudos sobre 

biodiversidade revelam uma carência de perspectiva histórica e evolutiva. 

Dentro do registro disponível da biodiversidade do passado, os sítios arqueológicos 

conhecidos como Sambaquis destacam-se por sua presença em áreas costeiras ao redor do 

mundo (Stein 1992) e por sua abundância em vestígios faunísticos como conchas de 

moluscos, ossos de peixes, mamíferos e aves, além de carapaças de ouriços e crustáceos 

(Gaspar 2000; Stein 1992). Apesar de sua abundância, estes vestígios faunísticos não são 

vistos como uma potencial amostra para o estudo da biodiversidade, uma vez que são, 

reconhecidamente, resultado de acumulações artificiais resultantes da coleta seletiva dos 

povos sambaquieiros (Stein 1992). Diante desta limitação, estes vestígios faunísticos tem tido 

a sua interpretação restrita à identificação e contabilidade de itens alimentares e economia 

doméstica (Scheel-Ybert et al. 2006). Contudo, um estudo recente utilizando testes de 

distinção taxonômica demonstrou que o inventário de moluscos do sítio Sambaqui da Tarioba 

não é estatisticamente diferente de uma amostra aleatória de espécies de moluscos desta 

região no presente. Assim, os registros zooarqueológicos de moluscos recuperados no 
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Sambaqui da Tarioba se mostraram um bom repositório de informações sobre a 

biodiversidade do Holoceno Recente (Faria et al. 2014). 

O presente estudo dedica-se a investigar os vestígios zooarqueológicos de crustáceos 

decápodes braquiúros do Sambaqui da Tarioba visando descrever a riqueza de espécies, 

abundância e índices de diversidade; além de comparar a diversidade ao longo do período de 

ocupação deste sítio, testando a hipótese de evolução dos padrões de diversidade. A 

legitimidade do uso do Sambaqui da Tarioba como amostrador da biodiversidade foi avaliada 

a partir de testes de distinção taxonômica entre os inventários de espécies deste sambaqui e 

um inventário de espécies de braquiúros do Rio de Janeiro no presente. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O Sambaqui da Tarioba está localizado no município de Rio das Ostras-RJ nas cordenadas 

22º31’40”S e 41º56’22”W. Em 2012 foi realizada uma escavação arqueológica neste sítio e 

recolhidos 594,8 kg de sedimento. O setor analisado nesta escavação foi delimitado em 1m² e 

atingiu uma profundidade de 1.30m. Todo o sedimento recolhido foi passado em peneira de 

4mm e os vestígios zoológicos foram classificados, ensacados, etiquetados e transportados 

para o Laboratório de Genética Marinha e Evolução da Universidade Federal Fluminense 

(LGME-UFF) onde foram lavados e trabalhados seguindo o protocolo de Scheel-Ybert et al. 

(2006). Conchas da espécie Iphigenia brasiliana (Lamarck, 1818) de cada uma das camadas 

culturais foram encaminhadas para a datação a por C
14 

(Beta Analytic, Miami, Florida, USA) 

usando a técnica AMS (Espectrometria de Massas com Aceleradores). O material 

carcinológico recuperado foi tombado no LGME-UFF e identificado a partir da comparação 

com exemplares da coleção de referência do Museu de Zoologia da Universidade de São 

Paulo (Vouchers numbers LGME01 a LGME09). Foi construída uma tabela com dados de 

presença e ausência de espécies, que foi utilizada para inferir a suficiência amostral para todas 

as camadas culturais com o teste “Curva Espécie-Área”. Para cada camada cultural foi 

calculada a riqueza de espécies e para as espécies são dadas as frequências de ocorrência. 

Estes cálculos foram realizados com o programa Microsoft Office Excel 2007. Para as 

camadas culturais foi quantificado o NISP (Número de espécimes identificados) e o MNI 

(Número Mínimo de Indivíduos). Os dados de NISP e MNI foram usados para o cálculo dos 

índices de diversidade de Shannon (na base neperiana) e Simpson para cada camada cultural, 

assim como para construção do perfil de diversidade através da série de Rényi (Rényi 1961). 

Foi realizada uma análise de cluster entre as camadas culturais utilizando a distância 

euclidiana calculada a partir dos dados de MNI. O suporte estatístico de cada um dos nós do 



dendrograma foi aferido por bootstrap com 100000 reamostragens. Para explicar os 

agrupamentos das camadas foi realizado um PCA (Análise de Componente Principal), com as 

variáveis: riqueza de espécies, índice de Shannon, índice de Simpson e datação. Uma lista 

mãe de espécies de braquiúros que ocorrem no Rio de Janeiro foi construída baseado nos 

trabalhos de Coelho & Ramos (1972), Melo (1996), Oshiro et al. (1998), Silva et al. (1998) e 

Bedê et al. (2008). Esta lista foi utilizada para testar a hipótese de que o padrão de diversidade 

de braquiúros no Sambaqui da Tarioba recupera aquele de uma amostra aleatória da lista mãe 

a partir da média e variância das distinções taxonômicas. Para tanto foram utilizadas 1000 

reamostragens. Todos estes cálculos foram realizados no programa PAST 2.08 (Hammer et al. 

2001). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Sambaqui da Tarioba apresentou uma estratigrafia de cinco camadas culturais. A camada 

mais superficial foi denominada CAMADA 1 (C1) e, a mais profunda, CAMADA 5 (C5). Os 

resultados das análises de radiocarbono encontram-se na Tabela 1. As estimativas obtidas aqui 

estão de acordo com aquelas produzidas por Dias (2001) e Macário et al. (2014) para o 

mesmo sítio. A irregularidade cronológica das cinco camadas esta associada, provavelmente, 

ao fato de que, como construção artificial, a atividade humana na área era intensa. Além disso, 

este sambaqui foi danificado pelo processo de urbanização. Na sua primeira escavação (1998-

99), dois terços do sítio já estava destruído. O teste “Curva Espécie-Área” mostrou uma 

suficiência amostral apenas para C3 e C4. Para as demais camadas é possível que o material 

triado não tenha sido suficiente para recuperar toda a riqueza de espécies presente. Contudo, 

os índices de diversidade usados (Simpson e Shannon) são pouco dependentes do esforço 

amostral (Smith & Grassle 1977). Foram identificadas nove espécies. A Figura 1 indica as 

espécies mais abundantes em cada camada. De modo geral, as espécies Callinectes danae, 

Ucides cordatus e Callinectes sapidus foram as mais abundantes (Mais de 100 indivíduos). 

 

Figura 1. Gráfico de abundância relativa das espécies, baseado no MNI (eixo x- camadas culturais; eixo y-

abundância das espécies). 



O Quadro 1 apresenta os índices de diversidade. A C5 (1.793) apresentou a maior diversidade 

estimada pelo índice de Shannon. Os dados indicam uma oscilação da diversidade entre as 

camadas que é corroborada pelos perfis de diversidade (compara estimativas de diversidade 

que privilegiam riqueza de espécies ou equabilidade), que indicam que as diferentes 

estimativas não são comparáveis. Contudo, a análise de cluster agrupa as camadas mais 

próximas cronologicamente, indicando uma correlação entre diversidade e tempo (Figura 2), o 

que é confirmado pelo PCA que mostra 100% da variação sendo explicada pela datação das 

camadas. 

 

Quadro 1. Riqueza de espécies e índice de diversidade para cada camada cultural (AP = Antes do presente). 

Camadas Rspp Shannon Idade 

1 1.0 1.758 4070 - 3730 AP 

2 0.88 1.764 3800 - 3540 AP 

3 0.88 1.709 3790 - 3520 AP 

4 0.88 1.668 4010 - 3640 AP 

5 0.88 1.793 3950 - 3630 AP 

 

 
 

Figura 2. Análise de cluster para as camadas culturais a partir das distâncias euclidianas obtidas com dados de 

abundância. O suporte estatistico obtido por bootstrap e dado em cada nó. 
 

Os resultados obtidos nos testes de distinção taxonômica demonstraram que não existem 

diferenças significativas entre a diversidade de braquiúros do Sambaqui da Tarioba e uma 

amostra aleatória, de mesmo tamanho, obtida a partir da lista mãe (média da distinção 

taxonômica, P>79,9; variância da distinção taxonômica, P>49,4). Portanto, é possível concluir 

que o padrão de diversidade de braquiúros encontrados no Sambaqui da Tarioba é uma boa 

amostra da diversidade de braquiúros do Holoceno. 

 

CONCLUSÃO 

Os vestígios zooarqueológicos de crustáceos braquiúros do Sambaqui da Tarioba são capazes 

de recuperar padrões de diversidade que estão presentes hoje no estado do Rio de Janeiro para 



este grupo. Os resultados encontrados indicam que a composição, riqueza e diversidade de 

espécies de braquiúros na região de Rio das Ostras se mantiveram estáveis nos últimos 4000 

anos A.P. 
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