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Abstract The Cabeçuda shell mound and its osteological collection greatly contributed to the 

development of the Archaeology of Sambaquis. Contrary to the assemblage of human 

remains, the faunal materials collected 65 years ago only recently were subjected to analyses. 

Here we present the collection recovered from excavations that reached up to 8 m in depth. 

The analysis shows the continuity of use of aquatic resources during the final occupation of 

the site and confirms trends found in other sites of the region. 

 
Introdução 

O estudo da relação entre humanos e animais pode contribuir consideravelmente para a 

compreensão do comportamento de populações pré-históricas. Sambaquis são o mais claro 

exemplo de sítios arqueológicos ricos em vestígios faunísticos já que suas matrizes são 

compostas em quase sua totalidade por restos de animais. Por essa característica sambaquis 

atraem investigadores interessados em estudos zooarqueológicos. Estudos faunísticos em 

sambaquis tiveram como resultado um significativo avanço do conhecimento sobre os povos 

que os construíram.  

O trabalho de Luis de Castro Faria e equipe no sambaqui de Cabeçuda localizado em Laguna, 

no estado de Santa Catarina tornou-se um marco na arqueologia brasileira e promoveu 

diversos estudos em antropologia biológica. Entretanto o material faunístico do sítio só veio a 

ser analisado aproximadamente 60 anos mais tarde. O presente estudo focando na coleção 

recuperada nas escavações de 1950 e 1951 visa continuar e aprofundar questões sobre o modo 

de vida (e morte) de grupos pescadores-coletores do sul do país e tentar caracterizar as 

relações destas populações com animais.  

 

Material e Método 

A característica abrangente da amostragem feita por Castro Faria na década de 50 fornece 

acesso ao período final de ocupação do sítio permitindo que se acesse quais espécies 

faunísticas foram selecionadas, capturadas e utilizadas pelas populações que construíram 

Cabeçuda e possíveis mudanças em relação à sua importância ao longo da ocupação. 

Infelizmente o sítio foi alvo de exploração predatória e trabalhos rodoviários e ferroviários 

que transformaram seu volume estimado em 53.000 m3 (em cálculo conservador) para os 



atuais cerca de 3.600 m3 (KNEIP 2004, SOUZA 1999). A coleção analisada portanto retrata a 

porção do sítio que foi destruída.  

Para este estudo foram analisadas 141 amostras, contabilizando aproximadamente 35.000 

peças entre fragmentos ósseos e malacológicos, além de aproximadamente 16.000 contas em 

valvas de moluscos (KLOKLER 2014a). As amostras contemplam coletas feitas em 30 

quadras e diversos sepultamentos ao longo de 8.5 m de profundidade. Adicionalmente 

amostras coletadas durante novas intervenções no sítio em 2010 (por equipes do MN-UFRJ e 

MAE-USP) foram analisadas para fins de comparação. 

A coleção foi totalmente analisada na Reserva Técnica do Museu Nacional (UFRJ). As 

amostras não foram peneiradas nem lavadas, e sim submetidas à separação manual do 

material e sedimento evitando assim quaisquer perdas e possível fragmentação dos elementos. 

A identificação foi feita com base nos caracteres diagnósticos de cada táxon auxiliada por 

coleção de referência e manuais. Índices como número de espécimens ósseos identificados 

(NISP) e o número mínimo de indivíduos (NMI) foram quantificados para evidenciação da 

presença e freqüência relativa dos diversos táxons. Medições em otólitos de peixes para 

verificação da diferença de tamanho dos animais depositados no sítio também foram 

elaboradas. Dados tafonômicos foram coletados. Informações referentes ao peso e 

porcentagem das valvas de moluscos e vestígios ósseos fornecem elementos para a conversão 

entre peso de ossos/conchas para peso em carne e a partir desses dados foram obtidas 

estimativas da biomassa e peso de carne disponível para consumo. 

 

Resultados e Discussão 

Os moluscos bivalves mais comuns na coleção são Anomalocardia brasiliana, Ostrea sp,  

Crassostrea sp, Lucina pectinata, Brachidontes sp, e Tagelus plebeius, presentes em 

aproximadamente 80% das amostras. Entre gastrópodes a espécie mais comum é Thais 

haemastoma, enquanto outras espécies ocorrem de maneira infrequente. Gastrópodes como 

Olivella sp e Olivancillaria sp. foram intensamente utilizados para manufatura de contas e 

apresentam-se no sítio somente com modificações de origem antrópica. A espécie terrrestre 

Megalobulimus sp. também foi usada para a confecção de contas. Moluscos com vestígios de 

uso e ossos de mamíferos e aves com indicação de serem refugo resultante da confecção de 

artefatos demonstram que provavelmente parte dos adornos e artefatos encontrados em 

Cabeçuda foram confeccionados no próprio sítio.  

Em relação às espécies de peixes nota-se uma preferência pela captura de bagres (Genidens 

barbus e G. genidens), que dominam quase todas as amostras. É importante notar a 



predominância dos bagres em relação as outras espécies de peixes, totalizando mais de 90% 

das coletas tanto de camadas sem associação definida quanto às claramente associadas a 

sepultamentos. Esses números parecem corresponder não só a uma grande disponibilidade 

desse peixe como também à seleção intencional e continuada de espécimes de bagres. 

Similarmente ao que ocorre em relação às espécies de moluscos, em geral, há uma menor 

diversidade de espécies de peixes nas amostras associadas a sepultamentos.  

A análise do material de 1950 e 1951 demonstra que não há diferenças consideráveis entre o 

universo faunístico que compõe camadas mais profundas e portanto mais antigas (escavadas 

por equipes do MN, MAE e GRUPEP a partir de 2010)  e superficiais em Cabeçuda. Ou seja, 

não há indícios de mudança brusca nas áreas e modos de captura de animais, nem em sua 

importância para aquela população ao longo do tempo. Entretanto, o material recuperado na 

porção remanescente do sambaqui em 2010 tem como espécie de peixe predominante a 

corvina, em clara divergência ao resultados obtidos com a coleção. Corvinas são dominantes 

nas amostras, e vêm seguidas em frequência por bagres, miraguaias e sargos.  

Aproximadamente 36% dos vestígios de peixe têm indícios de queima. A porcentagem de 

elementos e fragmentos queimados de peixe e aves (40%) supera grandemente frequências 

encontradas em outros táxons. Tal diferença sugere a queima intencional de restos de peixes e 

aves e diferente processamento destes vestígios, em claro contraste com outros recursos 

faunísticos. A presença de processamento diverso de alguns tipos de recursos pode ser 

indicativo da utilização desses animais em atividades rituais (KLOKLER 2014b), já que os 

vários processos de cozimento raramente produzem marcas de queima nos ossos (STEFFEN 

2006). Para que sinais de queima, carbonização e calcinação fiquem claras é necessário que os 

os ossos sejam lançados ao fogo de maneira proposital. 

Ossos de mamíferos e aves são identificados de maneira infrequente no material recuperado 

em Cabeçuda. A maioria de ossos de mamíferos marinhos e dentes de porco-do-mato 

(Tayassu sp.) foram modificados para manufatura de artefatos e adornos. No caso de 

mamíferos marinhos (possivelmente baleias e golfinhos) a modificação foi tão extensa a 

ponto de tornar a identificação acurada dos fragmentos uma tarefa praticamente impossível.  

Tendo como base a análise dos vestígios depositados no sítio pode-se afirmar que atividades 

como caça, processamento e deposição de aves e mamíferos não ocorreram de maneira 

cotidiana no sambaqui. Deve-se, no entanto, atentar para a possibilidade de que o 

processamento e deposição de restos de mamíferos e aves ocorreu em outro sítio ou local 

vizinho a Cabeçuda. Como os valores de isótopos de nitrogênio de sepultamentos recuperados 



no sítio indicam o consumo de animais de alto nível trófico a caça de mamíferos marinhos 

pode ter sido importante para essa população. 

 

Conclusão 

Percebe-se que as mesmas espécies de peixes: bagre, miraguaia, corvina, raia, sargo foram 

capturadas ao longo de extenso período de tempo em frequências semelhantes na paleobaía às 

margens da qual Cabeçuda foi construído. Os espécimes foram depositados inteiros indicando 

que todas as etapas de processamento foram realizadas em local próximo ou mesmo dentro do 

sambaqui. As análises indicam que as amostras recuperadas na década de 50 apresentam 

características similares ao universo faunístico encontrado nos sítios Jabuticabeira II, 

Encantada III, Caipora, Lageado, Jabuticabeira I, Mato Alto e Garopaba do Sul com 

predominância de animais que habitam ou passam grande parte de seu ciclo de vida em áreas 

estuarinas (DELLA JUSTINA 2015, FERRAZ 2010,  KLOKLER ET AL. 2010, MACLEY 

2015). As listas de espécies presentes nos sambaquis são extremamente semelhantes e 

sugerem exploração semelhante dos habitats vizinhos aos sítios. A grande quantidade de 

elementos pertencentes a bivalves e peixes demonstram uma preferência pela captura desses 

recursos aquáticos. 

As análises mostraram certa continuidade na seleção, captura, processamento e uso de 

moluscos e peixes neste sambaqui na área estudada pela equipe de Castro Faria. As amostras 

coletadas em 2010, no entanto apresentam uma inversão na frequência de bagres e corvinas. 

A inversão pode ter causa ambiental, como mudanças nas condições da paleobaía que 

privilegiariam uma espécie em detrimento da outra, alterando a disponibilidade; ou mudanças 

internas da população sambaquieira, uso de tecnologia distinta, exploração de áreas 

alternativas para pesca, entre outras. Entretanto, como foram analisadas poucas amostras de 

camadas próximas à base do sítio é preciso relativizar tais dados até a análise de maior 

número de material advindo de camadas mais profundas (a ser feita por equipe do MN-

UFRJ). 

Os resultados preliminares a partir da retomada das pesquisas arqueológicas em Cabeçuda 

sugerem que a caracterização do sítio como cemitério se confirma (Rodrigues-Carvalho 

2011). Múltiplos enterramentos foram encontrados em todas as áreas abertas a partir de 2010 

e sinais inequívocos do uso do sítio como habitação são, até o momento, ausentes. A 

continuidade das investigações trará dados importantes para a compreensão das atividades 

funerárias dessa população. 
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