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Continuo pensando que... 
Há homens que lutam um dia, e são bons;  

há outros que lutam um ano e são melhores;  
há aqueles que lutam muitos anos, e são muito bons;  

mas há aqueles que lutam toda a vida, 
 e esses são os imprescindíveis. (Bertolt Brecht) 

 
À minha querida mãe! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

E claro, não poderia esquecer que... 
Amar não é olhar um para o outro, 
 é olhar juntos  na mesma direção  

 (Antoine de Saint-Exupéry)  
 

E que... 
Aprender para nós é construir, reconstruir 

constatar para mudar, o que não se faz sem  
 abertura ao risco e à aventura do espírito. 

 (Paulo Freire)  
 

Ao meu querido esposo!  
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RESUMO 

 

RODRIGUES, S.I. 2009. Contribuições dos métodos GPR e Eletromagnético Indutivo em 

estudos de sítios arqueológicos de sambaquis costeiros no Estado de Santa Catarina. 

235p. Tese (Doutorado) – Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, 

Universidade de São Paulo, SP, 2009. 

 

Nesta pesquisa são apresentadas as contribuições dos métodos GPR e eletromagnético 

indutivo (equipamento EM-38) nos estudos de sítios arqueológicos de sambaquis costeiros 

Jabuticabeira II, Santa Marta IV, V, VII e VIII, e Encantada III, localizados no município de 

Jaguaruna, litoral centro-sul de Santa Catarina. Estes sítios são caracterizados por acúmulos 

de conchas carbonáticas construídos por sociedades do período pré-colonial (7,5 a 1,3 mil 

anos AP). Os estudos foram desenvolvidos, visando o mapeamento de artefatos de interesse 

arqueológico e de estruturas estratigráficas que auxiliem a compreensão do processo 

construtivo e funcional destes sítios.  

A interpretação dos resultados GPR foi apoiada nas modelagens numéricas GPR 2D e 

nas imagens 3D e integrada com os levantamentos EM-38, e tiveram como objetivos orientar 

as escavações arqueológicas. Os resultados permitiram encontrar alvos e artefatos 

arqueológicos, reduziram os custos no processo exploratório e preservaram o patrimônio 

histórico. Complementando o processo de interpretação integrada, os perfis estratigráficos e 

as análises granulométricas dos sedimentos provenientes dos furos de sondagens foram 

importantes para a definição dos ambientes de deposição onde os sambaquis estão assentados, 

corroborando de maneira significativa com as pesquisas em desenvolvimento no litoral de 

Santa Catarina. 

Em termos metodológicos, as antenas GPR blindadas de 200 MHz propiciaram um 

melhor compromisso entre a profundidade de investigação e a resolução vertical das camadas 

geo-arqueológicas, e a implementação da técnica de aquisição radial permitiu um 

mapeamento detalhado do sítio Jabuticabeira II de forma rápida, cobrindo uma grande área. 

Por outro lado, com o método eletromagnético indutivo (EM-38), a correção do efeito 

topográfico dos dados melhorou os contrastes de condutividade elétrica entre as estruturas 

arqueológicas e o background, permitindo assim, que os alvos pontuais, antes mascarados 

pela influência da topografia, fossem realçados. 



 

Com relação aos resultados geofísicos em estudos geoarqueológicos, no sambaqui 

Jabuticabeira II, foi possível caracterizar a geometria de uma estrutura geológica, associada a 

um paleo-canal e a deposição dos sedimentos em barras de pontal; mapear alvos 

arqueológicos e metálicos contemporâneos; traçar os limites do sítio; imagear uma camada 

conchífera, camadas antrópicas recentes e a profundidade do nível d’água; detectar a presença 

de dois sistemas deposicionais, paleolaguna e paleoduna, bem como delimitar o assentamento 

do sítio sobre estes ambientes por meio das informações das análises granulométricas dos 

sedimentos coletados nos furos de sondagens.  

Nos sambaquis de Santa Marta IV, V, VII e VIII, a integração dos dados GPR e EM38 

permitiram o mapeamento de diversos alvos de grande importância para os estudos 

arqueológicos, tais como, paleofogueiras, sepultamentos e concentração de materiais 

cerâmicos e líticos, bem como feições geológicas, tais como, estruturação de camadas e 

paleotômbolos. Além disso, a redução do efeito topográfico sobre os dados de condutividade 

elétrica (EM-38) permitiu relacionar as regiões anômalas com um paleofogueira e uma 

concentração de material cerâmico. 

No sambaqui Encantada III, duas fortes anomalias GPR, caracterizadas por reflexões 

hiperbólicas, estavam associadas: i) a uma estrutura escura pontual, caracterizada como um 

bolsão de conchas carbonáticas; e ii) a presença de uma raiz de árvore concrecionada, que 

embora não seja de interesse arqueológico, é significativa, pois serve como um bom exemplo 

de ambiguidade na interpretação de dados geofísicos. Também foi possível delimitar o 

assentamento do sítio sobre os sedimentos da paleo-laguna, evidenciado pelas análises 

granulométricas dos sedimentos.  

 

Palavras-chave: GPR – Ground Penetrating Radar; Eletromagnético Indutivo (Equipamento 

EM-38); Modelagem Numérica GPR; Arqueologia; Sambaquis Jabuticabeira II, Santa Marta 

IV, V, VII e VIII, Encantada II; Santa Catarina.  

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

RODRIGUES, S.I. 2009. GPR and Electromagnetic Induction Methods Contributions in 

Studies of Coastal Sambaqui Archaeological Sites in Santa Catarina State. 235p. Thesis 

(PhD) – Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, Universidade de São 

Paulo, SP, 2009. 

 

In this study, GPR and electromagnetic induction (EM-38 instrument) method 

contributions in coastal sambaqui archaeological sites (Jabuticabeira II, Santa Marta IV, V, 

VII and VIII as well as Encantada III) are presented. These sites are placed in Jaguaruna, 

Santa Catarina center-south coast. They are characterized by accumulation of carbonate shells 

built by societies in pre-colonial period (7.5 to 1.3 thousand years BP). The studies were 

developed aimed at mapping archaeological artifacts and stratigraphic structures that help to 

understand constructive and functional process of these sites. 

The interpretation of GPR results was supported by 2D GPR numerical modeling,   3D 

images and integrated with EM-38 surveys. They had as objectives to guide archaeological 

excavations. The results allowed finding archaeological targets and artifacts, reduced costs in 

exploratory process, and preserved historical heritage. Complementing integrated 

interpretation process, stratigraphic profiles and granulometric analysis of sediment from 

sounding drifts were important for defining the deposition environments where sambaquis 

(shell mounds) are settled, significantly supporting in developing research on Santa Catarina 

coast. 

Methodologically, 200 MHz shielded GPR antennas provided a better agreement 

between depth of investigation and vertical resolution of geoarchaeological layers, and the 

implementation of radial acquisition technique allowed a quickly detailed mapping of 

Jabuticabeira II site, covering a large area. Furthermore, with electromagnetic inductive 

method (EM-38), the topographic effect correction of data has improved the contrast in 

electrical conductivity between archaeological structures and background. Thus, punctual 

targets before masked by topography influence were highlighted. 

Regarding geophysical results in geoarchaeological studies, in Jabuticabeira II 

sambaqui, it was possible to characterize the geometry of a geological structure associated 

with a paleochannel and sediment deposition in point bars; to map archaeological and 



 

contemporary metal targets; to trace site boundary; to image shell layer, recent anthropic 

layers and water level depth; to detect the presence of two deposicional systems, paleolagoon 

and paleodune as well as to delimit the settlement site on these environments through 

information of granulometric analysis of sediments collected in sounding drifts. 

In Santa Marta IV, V, VII and VIII sambaquis, GPR and EM-38 data integration 

allowed mapping several targets of great importance for archaeological studies, such as 

paleofires, burials and concentration of ceramic and litic material as well as geological 

features, such as layer structuring and paleotombolos. Moreover, the reduction of topographic 

effect on electrical conductivity data (EM-38) allowed relating anomalous regions with a 

paleofire, and a concentration of ceramic material 

In Encantada III sambaqui, two strong GPR anomalies characterized by hyperbolic 

reflections were associated with: i) a dark punctual structure, characterized as a pocket of 

shell carbonate, and ii) the presence of a concretion tree root that is significant, despite not of 

archaeological interest, because it serves as a good example of ambiguity in geophysical data 

interpretation. It was also possible to delimit the settlement site on paleolagoon sediments, 

evidenced by granulometric analysis of sediments. 

 

  

Palavras-chave: GPR – Ground Penetrating Radar; Electromagnetic Induction (EM-38 

equipment); GPR Numerical Modeling; Archaeology, Jabuticabeira II, Santa Marta IV, V, VII 

and VIII, Encantada II Sambaquis; Santa Catarina.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

APRESENTAÇÃO 

 

 

O texto da tese foi dividido em oito capítulos. O Capitulo 1  apresenta a introdução e 

os objetivos da pesquisa que foi conduzida nos sambaquis localizados no litoral sul de Santa 

Catarina. No Capítulo 2 é feita uma revisão bibliográfica dos estudos geofísicos aplicados em 

sítios arqueológicos. O Capítulo 3 consiste na descrição dos aspectos geológicos locais bem 

como na localização das áreas de estudos. O Capítulo 4 contém os princípios e os 

fundamentos teóricos dos dois métodos geofísicos, a saber o GPR – Ground Penetrating 

Radar e o Eletromagnético Indutivo, bem como das Simulações Numericas GPR. No Capítulo 

5 tem-se uma descrição das aquisições de dados geofisicos e topográficos, a localização dos 

perfis por GPS e das amostras coletadas no campo. O Capítulo 6 mostra as etapas utilizadas 

no tratamento dos dados geofisicos e nas análises granulométricas dos sedimentos. O Capítulo 

7 agrupa as interpretações e análises comparativas dos resultados obtidos. Finalmente, o 

Capítulo 8 traz as conclusões e recomendações da pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS  

 

1.1. PRESSUPOSTOS DA PESQUISA 

 

 A palavra sambaqui origina-se do tupi, e significa “amontoado de conchas” (tamba = 

mariscos e ki = amontoado). Os sítios arqueológicos denominados sambaquis são 

caracterizados pelo acúmulo de conchas carbonáticas com concentrações variadas de areia, 

ossos de peixes e argila rica em matéria orgânica, construídos pelas sociedades de pescadores/ 

caçadores/coletores aproximadamente entre 8000 e 1000 anos AP1 (DEBLASIS et al., 1998, 

2007; GASPAR, 2000). Esses sítios são encontrados em ambientes litorâneos e fluviais2.  

Até a década de 80, estudos sobre os sambaquis costumavam caracterizar sua 

comunidade de forma simplista. Os sambaquieiros eram considerados grupos nômades, cuja 

dieta alimentar concentrava-se, basicamente, no consumo de moluscos e frutos. Segundo 

Prous (1992), a partir da década de 90, estabelece-se uma nova concepção sobre essa 

sociedade, embasada, principalmente, nas análises sedimentares das camadas ocupacionais e 

nas análises químicas3 dos esqueletos humanos.  

O resultado de tais análises apresentou evidências de longa permanência dos 

sambaquieiros no litoral, predominantemente em ambientes com canais de intersecção 

(estuários, enseadas, baías, rios, entre outros), descartando a hipótese de ocupações sazonais. 

Da mesma forma, revelou uma dieta alimentar bem diversificada de moluscos, frutos, animais 

de pequeno porte e quantidades expressivas de peixes (KLÖKLER, 2001).  

De acordo com Gaspar (2000), nos ambientes lagunares, os sambaquieiros poderiam 

obter o alimento com pouco esforço e risco, durante todo ano, evitando tentativas em 

ambientes de baixo retorno4, o que, normalmente, ocorria no interior. A grande quantidade de 

alimentos e sua fácil disponibilidade reduziam a mobilidade dessas sociedades e a 
                                                 
1 “AP” significa “antes do presente” cuja referência é o ano de 1950  
2  Os sambaquis próximos a região litorânea são denominados de costeiros e os próximos aos rios, de fluviais. 
3 As análises químicas empregadas referem-se aos isótopos de oxigênio. 
4 Estes tipos de ambiente são assim conhecidos por suas escassas fontes alimentares. 
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necessidade de instalação de sítios adicionais para obtenção de outros tipos de recursos, 

favorecendo um regime sedentário e criando uma base para a formação de grupos maiores.  

Diante disso, a idéia de que se tinha de que o sambaqui era o resultado involuntário e 

ocasional de restos alimentares provenientes de sucessivos acampamentos de grupos de 

coletores de moluscos, com grande mobilidade, foi sendo, gradativamente, substituída por um 

modelo de sociedade, com uma organização social que denota complexidade. Os estudos têm 

demonstrado que os sambaquis são monumentos intencionais, construídos por sociedades 

sedentárias (DEBLASIS et al., 1998; GASPAR, 2000). De acordo com Deblasis et al. (2007, 

p.33): 

Este cenário baseia-se na idéia de que certos grupos de caçadores/pescadores/coletores5, 

seja por habitarem ambientes muitos produtivos, seja por viverem em territórios 

circunscritos, ou mesmo por outras possíveis razões, desenvolveram uma série de 

características mais elaboradas de organização social, envolvendo articulação comunal em 

torno de estratégias/ideologias amplamente compartilhadas, incluindo construções 

públicas e/ou atividades cerimoniais. 

Atualmente, muitos sambaquis são caracterizados como grandes sítios cemitérios cuja 

construção envolve as disposições de cerimoniais que utilizam restos de alimentos e conchas 

carbonáticas, tanto dentro quanto ao redor das áreas funerárias, com sepultamentos simples ou 

múltiplos (FISH et al., 2000). De fato, vários sepultamentos registrados na maior parte dos 

sambaquis são dispostos em locais especificamente preparados para rituais funerários, 

freqüentemente acompanhados por oferendas alimentares, materiais líticos, fogueiras, entre 

outros (DEBLASIS et al., 2007).  

Segundo Gaspar (2000), a cultura sambaquieira é muito interessante, no entanto, os 

estudos ainda são incipientes e não fornecem informações suficientes que possam cobrir 

algumas lacunas sobre os padrões de formação das camadas estratigráficas e a funcionalidade 

de cada sítio, os quais envolvem as relações, as organizações e as mudanças sociais dos 

sambaquieiros. As semelhanças e as diferenças entre os sítios são aspectos significativos para 

que uma melhor compreensão regional da disposição dos sambaquis.  

                                                 
5 De acordo com Bendazolli (2007), a definição utilizada para denominar os sambaquieiros, grupo que pescava, 
coletava e caçava e que ocupava extensas áreas do território brasileiro até, aproximadamente 1 mil anos atrás. 
Tal grupo apresenta como elementos de cultura material, diversos objetos feitos em pedra e osso os quais erão 
diferentes de outros grupos que foram identificados em estudos arqueológicos de acordo com o tipo de sítio que 
construíam. 
 



Introdução e Objetivos 
__________________________________________________________________________________ 

 27 

Assim, novas pesquisas vêm sendo desenvolvidas na região de Santa Catarina a fim de 

suprir a falta de informações existente com relação aos estudos sobre os sambaquis.  A partir 

de 1995, arqueólogos, geofísicos, geólogos e biólogos criaram um projeto de pesquisas 

temáticas multidisciplinares para a região, sendo que mais recente intitula-se “Sambaquis e 

paisagem: modelando a interrrelação entre os processos formativos culturais e naturais no 

litoral sul de Santa Catarina”(Processo FAPESP – 04/11038-0).  

Face ao exposto, a presente pesquisa de doutorado é parte integrante do Projeto, acima 

mencionado, que conta como o apoio da FAPESP, que propõe um estudo integrado entre 

diferentes áreas do conhecimento (geologia, geofísica, antracologia, zooarqueologia, 

antropologia clássica, etc) sobre a ocupação pré-colonial sambaquieira e sua correlação com a 

evolução espaço-temporal ao longo do Holoceno. Dentre as diversas vertentes que fazem 

parte do projeto, a geofísica aplicada, área de conhecimento principal desta tese, foi utilizada 

na busca de informações indiretas de materiais em subsuperfície e de camadas estratigráficas 

que poderiam corroborar na compreensão do processo construtivo e funcional dos sambaquis 

no litoral de Santa Catarina.  

Bendazolli (2007) ressalta que o estudo dos sambaquis e das relações complexas que 

envolvem tanto sua construção quanto sua população fez com que os pesquisadores do projeto 

temático ampliassem os estudos para toda a região e não mais em um sítio isolado a fim de 

que as informações contribuissem para a construção de um modelo de ocupação regional e de 

sua variabilidade ao longo do tempo. Ainda segundo Bendazolli, uma outra preocupação do 

projeto, refere-se à importância de investigações em todo o sítio e não apenas investigações 

parciais, quer dizer, as informações obtidas de escavações locais em estudos anteriores eram 

extrapoladas para todo a área do sítio sem considerar a possibilidade de haver ocorrido 

variações intrassítio.  

Dessa forma, torna-se claro que a variação tipológica (tamanho, forma) dos sítios e sua 

inserção na paisagem assim como as camadas estratigráficas e os artefatos de cada sítio 

refletem diferenças demográficas, sociais e políticas, produzidas em parte pela sua construção 

e em parte pelas modificações no decorrer do tempo. De acordo com as pesquisas iniciais 

desenvolvidas pelo projeto temático, os sambaquis da região considerados de maior porte 

apresentam semelhanças estruturais em termos de composição e estratigrafia, além de 

exibirem diferentes “momentos” funcionais que podem representar ocupações de longa 

duração. Outros sítios, ditos menores, se comparados aos maiores, apresentam padrões 
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diferentes de acumúlo, possivelmente representando ocupações curtas ou sazonais 

(DEBLASIS et al.,1997).  

Portanto, neste trabalho de doutorado, buscou-se uma caracterização geofisica 

intrassítio, considerando sua totalidade, e outra regional (entorno do sítio), a fim de estudar 

tanto os paleoambientes quanto o grau de relação do sambaqui com as ocupações externas. 

Além disso, os estudos geofisicos foram conduzidos tanto em sitios pequenos (Encantada III), 

como em maiores (Jabuticabeira II, Santa Marta IV e VIII) para se obter informações que 

poderiam auxiliar as pesquisas em curso que sugiram a presença de sistemas articulados 

associados a possíveis diferenças funcionais entre os sítios.  

Ponderando-se sobre a necessidade de caracterizar alvos arqueológicos pontuais bem 

como camadas estratigráficas a poucos metros de profundidade, optou-se pelo uso dos 

métodos eletromagnéticos: Ground Penetrating Radar – GPR e Eletromagnético Indutivo 

(equipamento EM-38). Para aprimorar a interpretação, a análise qualitativa das respostas 

geofisicas foi integrada às informações dos furos de sondagem a trado, escavações 

arqueólogicas e imagens tridimensionais (3D). E também à análise quantitativa, obtida por 

meio de simulações numéricas GPR bidimensionais (2D). Além disso, para se entender o 

padrão de assentamento do sambaqui Jabuticabeira II, uma técnica radial (não convencional) 

na aquisição de dados GPR foi utilizada, visando obter-se informações geoarqueológicas tanto 

na área do sítio quanto em seus arredores.  

 

1.2. OBJETIVOS 

 

A pesquisa teve como principal objetivo, a aplicação integrada dos dois métodos 

geofísicos: o eletromagnético indutivo (EM-38) e o Ground Penetrating Radar (GPR) em 

estudos de sítios arqueológicos de sambaquis costeiros localizados no litoral centro-sul do 

estado de Santa Catarina. Estes métodos foram empregados para se obter informações sobre 

os vestígios arqueológicos de uma sociedade que possui aspectos organizacionais ainda 

poucos explorados e que possam corroborar na compreensão do processo construtivo e 

funcional dos sambaquis.  

Os objetivos específicos estão subdivididos em dois grupos: os arqueológicos e os 

geológicos.  
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Os arqueólogicos referem-se: i) ao imageamento da estruturação interna dos 

sambaquis e a caracterização das camadas arqueológicas associadas ao padrão de deposição 

do sambaqui, rituais funerários e atividades cotidianas; ii) à detecção de alvos com potencial 

arqueológico (sepultamentos, paleofogueira, material lítico, entre outros); iii) à delimitação 

dos sambaquis e de seu entorno; iv) à análise qualitativa das respostas geofísicas integradas a 

informações diretas (furos de sondagem) e imagens tridimensionais (3D); e v) à análise 

quantitativa das modelagens númericas bidimensionais (2D) de dados GPR.  

Entre os objetivos geológicos, destacam-se: i) a caracterização dos paleoambientes nos 

quais os sambaquis estão assentados e ii) a determinação do contato dos sedimentos das dunas 

eólicas sobre os sedimentos da paleo-laguna, o mapeamento do topo do lençol freático e as 

análises das amostras de sedimentos. 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDOS GEOFÍSICOS APLICADOS À ARQUEOLOGIA 

 

2.1. GEOFÍSICA E ARQUEOLOGIA: CENÁRIO MUNDIAL 

 

Nas últimas décadas, a integração de diferentes metodologias em estudos 

arqueológicos, tais como a biologia, a geofísica, a geografia e a geologia, vem sendo realizada 

de forma crescente, proporcionando uma redução no tempo e nos custos que estão envolvidos 

na caracterização, escavação e análise de alvos arqueológicos.  

Entre os métodos científicos, a geofísica é, freqüentemente, utilizada na caracterização 

de vestígios e delimitação estrutural de sítios arqueológicos cobertos por materiais geológicos.  

De acordo com a literatura, há vários trabalhos publicados que utilizaram a integração 

de métodos geofísicos para estudar sítios arqueológicos. Na década de 1970, podemos citar os 

trabalhos de Clark (1975), na Inglaterra e Alves (1979), no Brasil. 

Na década de 1980, destacam-se os trabalhos de Papamarinopoulos et al. (1985), na 

Grécia, Young & Droege (1986), nos Estados Unidos, Imai et al. (1987), no Japão e 

Roosevelt (1981), no Brasil.  

Na década de 1990, tem-se um aumento expressivo desses estudos como pode ser 

observado em Bevan (1991) e Schurr (1997), nos Estados Unidos; Brizzolari et al. (1992), 

Piro (1996), Cammarano et al. (1997), Alsan et al. (1999), Patella & Mauriello (1999) e 

Sambuelli et al. (1999), na Itália; Matias & Almeida (1992), na Península Ibérica; Tsokas et 

al. (1994), na Grécia; Tonkoy (1996), na Bulgária; Appel et al. (1997), Luck et al. (1997) e 

Luck & Eisenreich (1999), na Alemanha; Neubauer & Eder-Hinterleitner (1997), na Áustria; 

Slepak (1997), na Rússia;  Rozycki (1997), na Espanha; Beck & Weinstein-Evron (1997), em 

Israel; Hesse et al. (1999), no México; Pinar & Akçig (1997), na Turquia; Hasek & Unger 

(1998), na Moravia; Ibrahim et al. (1998), no Egito; Komatina & Timotijevic (1999), na 

Iugoslávia. Alguns trabalhos são apresentados a seguir.  
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Nos Estados Unidos, por exemplo, Bevan (1991), aplicou os métodos 

eletromagnéticos indutivos e GPR de forma integrada para verificar a distribuição dos 

sepultamentos em antigos cemitérios, que datam do século XVII. O GPR também foi 

utilizado para estimar a profundidade e a geometria dos alvos. 

Hesse (1999), por sua vez, destaca as vantagens e desvantagens dessa integração são 

alvos de discussões. Segundo o autor, o emprego de mais de um método geofísico pode 

proporcionar uma melhor caracterização da subsuperfície. Ou seja, a escolha sistemática deve 

ser pautada nos objetivos e circunstâncias da aquisição, considerando: os conhecimentos 

prévios ou falta de informações dos alvos a serem investigados; a seleção dos métodos mais 

eficientes, tanto cientificamente como economicamente; os experimentos comparativos para 

validar as novas ferramentas e a localização específica dos alvos de diferentes naturezas.  

Nos estudos conduzidos por Alsan et al. (1999), os métodos geofísicos integrados 

foram utilizados para estudar uma comunidade romana. Eles realizaram levantamentos 

elétricos em conjunto com as investigações magnéticas e eletromagnéticas (GPR), em uma 

área de 45.000 m2, e indicaram a presença de várias zonas anômalas, definidas pela 

sobreposição dos resultados de dois ou mais métodos geofísicos. Em duas dessas zonas, 

algumas escavações foram conduzidas auxiliadas pelas informações geofísicas. A 

caracterização de uma das áreas com os métodos elétricos e GPR, possibilitou que se 

encontrasse um depósito de seixos, cuja correlação com os perfis estratigráficos sugerira o 

desenvolvimento de canais fluviais entre a Idade Antiga e a Idade Média. Na outra área, as 

escavações foram realizadas pelas informações elétricas, magnéticas e do GPR e encontrou-se 

uma construção medieval, abaixo dos depósitos fluviais, que pode ser a Igreja de Santo 

Stefano abandonada pela comunidade desde 1444.  

Os estudos geofísicos aplicados à arqueologia são frequentes e, a cada ano, novos 

trabalhos são conduzidos em diferentes regiões do mundo. Esta gama de trabalhos reflete o 

sucesso da geofísica aplicada de forma sistemática em patrimônios culturais para a obtenção 

de informações arqueológicas.  

Desde o ano de 2000 até o presente momento, há inúmeras pesquisas desenvolvidas e 

em desenvolvimento: Chamberlain et al. (2000), no Reino Unido; Chávez et al. (2001) e 

Arciniega-Ceballos et al. (2009), no México; Kozhevnikov et al. (2001), na Sibéria; Quinn et 

al. (2002), Barton & Fenwick (2005) e Gibson & George (2006), na Irlanda; Weinstein-Evron  
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et al. (2003), em Israel; Chianese et al. (2004), Domenico et al. (2006), Leucci (2006), Leucci 

et al. (2007a), Leucci et al. (2007b), Di Fiore & Chianese (2008), Forte & Pipan (2008), Negri 

et al. (2008), Bavusi et al. (2009) e Cardarelli & Di Filippo (2009), na Itália; Kulessa et al. 

(2004) na Pensilvânia; Persson & Olofsson (2004), na Suécia; Atya et al (2005), no Egito; 

Vafidis et al. (2005) e Sarris et. al. (2006), na Grécia; Drahor (2006), Negri & Leucci (2006) e 

Drahor et al. (2008), na Turquia; Martino et al. (2006) e Bongiovanni et al. (2008), na 

Argentina; Simpson et al. (2009), na Bélgica; entre outros. Alguns trabalhos são brevemente 

descritos a seguir. 

No Reino Unido, Chamberlain et al. (2000) detectaram cavernas preservadas desde o 

Pleistoceno, em uma região de rocha calcária predominante. Foram detectadas regiões 

anômalas geradas pelas reflexões GPR entre 13 m e 19 m de profundidade, correlacionadas a 

uma caverna subterrânea. Já, com o método elétrico não foi possível localizar a região 

anômala.  

Na Sibéria, Kozhevnikov et al. (2001), após interpretarem os dados obtidos pelos 

vários métodos geofísicos em áreas arqueológicas próximas do lago Baika, e correlacioná-los 

aos dados mineralógicos, petrofísicos e de escavações, concluíram que os monumentos 

encontrados datam de, aproximadamente, 700 a 900 anos AP (Idade dos Metais).  

Na Irlanda, Quinn et al. (2002) também realizaram uma série de levantamentos 

geofísicos integrados, entre os anos de 1998 e 2000, no local de naufrágio de uma fragata 

francesa destruída no ano de 1797, e foi possível determinar, precisamente, a localização e 

delinear a extensão da área, bem como mapear os paleoambientes. Barton & Fenwick (2005), 

também na Irlanda, estudaram um dos complexos arqueológicos mais famosos do oeste do 

país, monte Rathcroghan, local que fez parte de um Projeto de Imageamento ArqueoGeofísico 

financiado pelo Conselho Cultural da Irlanda. De acordo com os dados geofísicos, foi 

possível produzir mapas digitais e modelos do terreno de feições arqueológicas. Ainda na 

Irlanda, Gibson & George (2005) empregaram os métodos geofísicos em Meath e mapearam 

construções e feições, que foram correlacionadas a um dos principais mosteiros no Século VI. 

 Em Israel, Weinstein-Evron et al. (2003) realizaram estudos geofísicos no monte 

Carmel, onde mapearam o topo da rocha sã e localizaram depósitos arqueológicos. Os dados 

de GPR e sísmicos indicaram a presença de uma caverna e as sondagens elétricas verticais, 

uma camada de baixa resistividade (parte central da caverna), que pode estar relacionada a 

materiais líticos utilizados pela sociedade pré-histórica que habitava a região.  
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Na Suécia, Persson & Olofsson (2004) aplicaram métodos eletromagnéticos e 

gravimétricos para mapear detalhes da estrutura interna dos montes Eastern e Thing. No 

monte Thing, os refletores inclinados foram associados às camadas típicas de um depósito 

gláciofluvial, que mergulham, aproximadamente, 30 graus para leste. Alguns refletores 

horizontais foram interpretados como camadas antrópicas associadas às escavações recentes. 

Entretanto, não havia reflexões pontuais que pudessem ser correlacionadas à concentração de 

materiais líticos e ossadas, os quais caracterizassem o monte Thing como um sítio funerário. 

No monte Eastern, algumas anomalias foram detectadas utilizando a integração dos métodos. 

O Slingram, radar e gradiômetro, caracterizaram uma área com uma sutil depressão que foi 

interpretada como estruturas funerárias mais antigas localizadas abaixo do monte Eastern. Já a 

combinação do Slingram com o gradiômetro indicou a presença de estruturas lineares, 

mergulhando para SW, no topo do monte, interpretadas como uma fileira de blocos 

(matacões). Já a combinação do GPR e Slingram caracterizou escavações antigas (estruturas 

funerárias) associadas às reflexões pontuais e anomalias condutivas, respectivamente. 

Segundo os autores, esse estudo mostrou que a integração de vários métodos aumenta a 

probabilidade de que uma anomalia seja melhor interpretada.   

No Egito, Atya et al. (2005) aplicaram os métodos geofísicos (eletromagnéticos e 

magnético) ao redor do Templo de Al-Zayyan, com o intuito de buscar informações históricas 

e arqueológicas sobre a área, posto que tais informações ainda são muito escassas. Os dados 

geofísicos mostraram estruturas cruzando o templo a, aproximadamente, 45º. Tais estruturas 

foram essenciais para guiar as escavações arqueológicas e encontrar antigas fortalezas.  

Na Turquia, Negri & Leucci (2006) conduziram investigações geofísicas no Templo 

de Apollo, em Hierapolis, área caracterizada por um amplo campo geotérmico que produz 

diversas fontes de água quente ao longo das estruturas tectônicas (falhas e fraturas) e por uma 

galeria subterrânea (chamada de Plutônio) da qual emergem gases tóxicos. O trabalho 

geofísico foi conduzido para caracterizar as feições arqueológicas frente a todas estas 

condições. Também na Turquia, Drahor (2006) estudou a parte superior do sitio arqueológico 

de Sardis utilizando métodos geofísicos para propor alternativas de preservação dos vestígios 

arqueológicos cobertos por uma espessa camada de solo. 

Na Itália, Leucci (2006) utilizou os métodos elétricos e eletromagnéticos para 

identificar as cavidades e fraturas sob a principal Igreja de Botrugno. As atenuações dos dados 

do GPR foram importantes para detectar a presença de água no subsolo e uma área 

pavimentada e, junto com os dados elétricos, possibilitou a caracterização de vazios e fraturas 
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que possam comprometer a estrutura dessa construção sacra. Domenico et al. (2006) 

empregaram métodos geofísicos em um sitio arqueológico na Sicília, com o intuito de estudar 

colunas antigas que estavam se colapsando. Leucci et al. (2007a) avaliaram fraturas nas 

colunas de uma galeria subterrânea da Catedral de Otranto, provocadas pela umidade. Leucci 

et al. (2007b) investigaram as ruínas do Castelo de Occhiolà, em uma vila medieval, os 

valores relativamente baixos de Vp – velocidades das ondas primárias, estavam relacionados à 

presença de fraturas nas paredes preenchidas por ar, confirmada pela elevada resistividade 

encontrada no mesmo local.     

Ainda na Itália, Forte & Pipan (2008) implementaram uma técnica de aquisição não 

convencional integrando dados do GPR e sísmicos para gerar uma imagem 3D de alta 

resolução da estrutura e estratigrafia de túmulos. Para tanto, os autores adquiriram 12 perfis 

geofísicos de forma radial e com separação entre eles de, aproximadamente, 15 graus. A 

técnica proposta pelos autores pode, com sucesso, superar as limitações individuais do GPR e 

da sísmica, explorando os seus benefícios de penetração e resolução.  

Na Grécia, Sarris et al. (2006) encontraram vestígios arqueológicos em um cemitério 

antigo (período romano), que faz parte da proposta do projeto interdisciplinar do cemitério 

Kenchreai. A integração dos métodos geofísicos foi utilizada com o objetivo de reconstituir 

tanto a paisagem natural quanto a modificada pelos antigos habitantes.  

Além da integração dos métodos geofísicos, em especial os eletromagnéticos,  também 

vem sendo utilizados de forma significativa nos estudos arqueológicos. Estes métodos 

permitem que haja uma investigação da subsuperficie rasa com alta resolução vertical e 

lateral, por meio de levantamentos bidimensionais e visualização tridimensional 

O eletromagnético indutivo é aplicado, em sua grande parte, em conjunto com outros 

métodos geofisicos, como já foi citado. Entre os trabalhos utilizaram, somente os métodos 

eletromagnéticos indutivos foram utilizados, destacam-se: Tabbagh (1986), na Itália; Frohlich 

& Lancaster (1986), na Australia; Dalan (1991), nos Estados Unidos; Frohlich Gugler & Gex 

(1996), na Suiça; Venter et al. (2006), no México; e Santos et al. (2009), no Brasil.  

No entanto, isto não se reflete no método GPR. Existem vários estudos sobre a 

utilização do método na caracterização de sítios arqueológicos: Vaughan (1986), no Canadá; 

Sternberg & McGill (1995), nos Estados Unidos; Kobayashi et al. (1996) e Tohge et al. 

(1998), no Japão; Hruska & Fuchs (1998), na Turquia; Gracia et al.(2000) e Gonzalez-Drigo 

et al. (2008), na Espanha; Chamberlain et al. (2000), no Reino Unido; Cezar et al. (2001), no 
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Brasil; Whiting et al. (2001), em Barbados; Leuci & Negri (2006), Quarto et al. (2007) e 

Pérez-Gracia (2008), na Itália; Yalçiner et al. (2009), na Turquia; entre outros. 

Em estudos recentes que fazem uso do método GPR, observa-se não só a 

caracterização de sítios arqueológicos, mas, também, abordagens que visam diminuir as 

ambiguidades encontradas nas interpretações dos resultados. As ambiguidades podem vir a 

comprometer, drasticamente, as escavações arqueológicas, conduzindo, muitas vezes, à 

destruição de patrimônios históricos. Dessa forma, cada vez mais, recorre-se ao uso de  

ferramentas diversificadas para melhor interpretar as áreas arqueológicas, tais como: mapas 

tridimensionais, técnicas de aquisição de dados multicomponente e multicanal, migração de 

dados com variação de velocidades, simulações numéricas e perfis geológicos. Tal fato pode 

ser observado nos trabalhos de: Goodman (1994), no Japão; Pipan et al. (1999), Basile et al. 

(2000), Francese et. al. (2009) e Orlando & Slob (2009), na Itália; Ruffell et al. (2004), na 

Irlanda; Conyers (2006), Berard & Maillol (2007) e Brown et al. (2009), nos Estados Unidos; 

Orlando & Soldovieri (2008), na Etiópia; Nielsen et al. (2009), na Dinamarca; e Shaaban et al. 

(2009), no Egito; entre outros. 

Pipan et al. (1999), por exemplo, utilizaram o GPR em um Parque Arqueológico no 

nordeste da Itália a fim de identificarem os artefatos arqueológicos e testarem as respostas em 

duas e três dimensões, em condições de solo adversas. Duas descontinuidades principais 

foram identificadas pelos refletores e mapas de amplitude, sendo que a maior, foi 

correlacionada com o paleossolo, i.e., o solo no qual se concentravam as atividades cotidianas 

há, aproximadamente, 2500 anos atrás. 

Em seu trabalho, Conyers (2001) descreve em seu trabalho as vantagens de se utilizar 

mapas na forma de cortes em profundidade na interpretação dos dados do GPR. Segundo o 

autor, o principal objetivo dos levantamentos GPR é identificar a dimensão dos alvos 

enterrados e o perfil estratigráfico a partir da correlação entre os refletores em dados 

bidimensionais. No entanto, uma forma mais sofisticada de manipulação dos dados refere-se à 

visualização tridimensional pela análise da amplitude dos cortes em profundidade. Ainda 

segundo o autor, a interpretação convencional dos dados GPR, baseada nas reflexões pode ser 

suficiente quando os alvos enterrados forem simples e a interpretação for direta. Em áreas nas 

quais a estratigrafia for complexa e os materiais enterrados forem de difícil distinção, os 

diferentes métodos de processamento e interpretação para a análise das amplitudes deverão 

ser utilizados.  



Estudos geofísicos aplicados à arqueologia 
__________________________________________________________________________________ 

 37 

De acordo com as informações apresentadas, se as mudanças de amplitude puderem 

ser correlacionadas aos alvos ou às camadas, então as amplitudes dos refletores em função da 

profundidade podem ser usadas para reconstruir a subsuperfície em três dimensões. Sendo que 

as áreas de baixa amplitude indicam a presença de material uniforme ou solo, enquanto que as 

de alta amplitude denotam áreas de alto contraste, tais como anomalias arqueológicas 

enterradas, cavernas ou importantes mudanças estratigráficas. Uma mudança abrupta entre 

uma área de baixa e alta amplitude pode indicar a presença de uma interface principal entre 

dois materiais (CONYERS, 2006). 

A geofísica vem comprovando o quanto sua aplicação é importante para o 

desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares. Na presente pesquisa, os métodos 

eletromagnéticos (GPR e eletromagnetico indutivo – equipamento EM-38) foram utilizados 

de forma integrada em estudos arqueológicos, visando caracterizar áreas com potencial 

arqueológico no entorno e nos próprios assentamentos dos sambaquis. Esses métodos 

permitem que haja uma investigação da subsuperficie rasa com alta resolução vertical e 

lateral, por meio de levantamentos bidimensionais e visualizaçao tridimensional.  

 

 

2.2. GEOFÍSICA E ARQUEOLOGIA: CENÁRIO BRASILEIRO 

 

No Brasil, os métodos geofísicos têm sido utilizados na caracterização de sítios 

arqueológicos de cultura cerâmica (ALVES, 1979; ALVES & LOURENÇO, 1981; 

ROOSEVELT, 1989, 1991; BARRADAS et al., 1999; CEZAR et al., 2001; BEVAN & 

ROOSEVELT, 2003; ARAGAO et al. 2005, 2007), caçadores e coletores (LUIZ & 

PEREIRA, 2005), sambaquis fluviais (ALBERTO et al., 2000; CARVALHO et al., 2001, 

2003; FIGUTI et al., 2001; SCHIMMEL et al., 2002; GOMES, 2003) e históricos6 

(BARRADAS et al., 2001; LUIZ et al., 2001; MELO et al., 2007). Alguns trabalhos são 

descritos a seguir. 

Alves (1979) e Alves & Lourenço (1981) aplicaram pela primeira vez os métodos 

geofísicos em estudos arqueológicos brasileiros. Os autores utilizaram o método elétrico e 

magnético em sítios arqueológicos ceramistas da Ilha do Marajó, no Estado do Pará.  Com os 

                                                 
6 Os sítios arqueológicos, a partir da colonização brasileira, são chamados aqui de históricos e os anteriores a 
essa data, de pré-históricos.  
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dados elétricos foi possível identificar a camada de ocupação (camadas compactas de argila, 

planas, de origem arqueológica). Com os dados magnéticos foi possível detectar antigos 

locais de queima (i.e., paleofogueira), devido à magnetização termorremanecente adquirida 

pelas argilas no processo de aquecimento/resfriamento, possibilitando a descoberta de fornos 

antigos e uma urna funerária. A partir dos estudos geofísicos desenvolvidos por Alves (1979) 

e Alves & Lourenço (1981), Roosevelt (1989) desenvolveu os primeiros estudos geofísicos 

sistemáticos para mapear sítios arqueológicos ceramistas desta região, incluindo outros 

métodos geofísicos na pesquisa, entre eles o GPR.  

Outro estudo voltado para a cultura cerâmica foi realizado por Cezar et al. (2001) no 

qual os autores empregaram o método GPR em dois sítios arqueológicos localizados no 

Estado do Rio de Janeiro, onde foram detectados urnas funerárias, enterradas nas camadas de 

areia e argila.  

 Dentre os estudos geofísicos voltados aos sítios arqueológicos de sambaquis fluviais 

podem ser citados: Schimmel et al. (2002), que empregaram os métodos GPR e magnético no 

Sítio Capelinha, em Cajati – SP, e Gomes (2003), que empregou os métodos radiométrico e 

eletromagnético indutivo (EM-38) nos Sítios Moraes, Caraça e Estreito localizados no Vale 

do Ribeira de Iguape – SP. Tanto Schimmel et al. (2002) quanto Gomes (2003) conseguiram 

delimitar a extensão dos sítios, determinar as camadas com conchas, detectar paleofogueiras e 

concentrações de materiais líticos, confirmadas pelas escavações conduzidas nestes sítios.   

Além dos estudos geofísicos realizados em sociedades pré-coloniais, a geofísica 

também foi aplicada em trabalhos históricos de épocas recentes. Barradas et al. (2001) e Luiz 

et al. (2001) utilizaram os métodos magnético e eletromagnético (GPR) para localizar 

alicerces de construções antigas em Trancoso/BA e Porto Seguro/BA, respectivamente. 

Segundo os autores, os resultados indicaram a presença de anomalias geofísicas que foram 

utilizadas no direcionamento das escavações arqueológicas.  

Assim sendo, os métodos geofísicos têm mostrado eficácia no mapeamento de sítios 

arqueológicos brasileiros. Embora a experiência brasileira seja expressiva, a interação entre 

geofísica e arqueologia ainda vem ocorrendo de forma incipiente. Há a necessidade de que os 

estudos sejam conduzidos em outras áreas, incorporando técnicas diversificadas de aquisição, 

processamento e interpretação de dados, o que permitirá uma determinação mais segura das 

áreas potenciais para escavações.   
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De acordo com a literatura, os estudos geofísicos em sítios arqueológicos de 

sambaquis costeiros ainda são inexplorados. Os primeiros estudos desenvolvidos na presente 

pesquisa geraram, até o momento, duas publicações (Rodrigues et al., 2009; Santos et al., 

2009).  
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CAPÍTULO 3 

ÁREAS DE ESTUDOS 

 

3.1. LOCALIZAÇÃO  

 

As áreas de estudos situam-se no Complexo Lagunar dos Municípios de Jaguaruna, 

Laguna e Tubarão, localizados no litoral centro-sul do Estado de Santa Catarina. O Município 

de Jaguaruna encontra-se a 28º36’54” de latitude sul e 49º01’32” de longitude oeste. O 

Município de Laguna a 28º28’57” de latitude sul e 48º46’51” de longitude oeste. E o 

Município de Tubarão a  28°28’00” de latitude sul e 49°00’25” de longitude oeste. A Figura 

3.1 mostra a localização das áreas de estudos.  
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Figura 3.1. Mapa de localização dos sambaquis estudados: Jabuticabeira II, Santa Marta IV, 
V, VII e VIII e Encantada III (adaptado de DEBLASIS et al. 2007). 

 

 

3.2. ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 

 De acordo com Giannini et al. (2005), a ocupação dos sambaquis ocorreu durante o 

mesmo período em que se formaram a maior parte das planícies costeiras holocênicas da 
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região. Neste contexto regional, Giannini (1993) descreve quatro tipos de sistemas 

deposicionais: o lagunar, o barra-barreira, o planície costeira e o eólico (Figura 3.2). 

 

Figura 3.2. Mapa dos sistemas deposicionais presentes na região que abrange as áreas de 
estudos (GIANNINI & SANTOS, 1994). 

 

O sistema lagunar holocênico compreende as lagunas de Mirim, Imaruí, Santo 

Antônio, Santa Marta, Camacho e Garopaba do Sul assim como os lagos residuais de lagunas 

antigas: Bonito, Arroio Corrente, Figueirinha, Gregório Bento e Laranjal. O sistema formou-

se por dois processos: i) isolamento parcial dos corpos de água, uma consequência do 

crescimento de uma barreira arenosa e ii) afogamento de vales de dissecação escavados 

previamente em terraços marinhos regressivos (pleistocênicos), sendo resultado das variações 

do nível relativo do mar pelos últimos 6 mil anos. Segundo Giannini (1993), estes processos 

permitiram distinguir a área entre duas associações: i) a “baía-laguna”, formada pelas lagoas 

Garopaba do Sul, Camacho e Santa Marta, e ii) a “vale-laguna”, formada pelo complexo 

Santo Antonio, Imaruí e Mirim. As associações, bem como os lagos residuais, são 

comunicáveis entre si e com o mar, sendo que o sistema conecta-se ao mar aberto por meio de 

duas desembocaduras: Entrada da Barra (entre as lagunas de Santo Antônio e Santa Marta) e 

Camacho (entre as lagunas do Camacho e Garopaba do Sul).  



Áreas de estudos 
__________________________________________________________________________________ 

 44 

O sistema barra-barreira apresenta sedimentos arenosos holocênicos na forma de uma 

faixa ENE com 0,8 a 2,0 km de largura e mais de 20 km de comprimento. Ele se estende de 

Jaguaruna até Laguna. A deposição dos sedimentos ocorreu sob a ação de ondas marinhas em 

um processo de redistribuição e retrabalhamento ao longo da costa, isolando atrás de si o 

complexo de lagunas da região (GIANNINI, 1993). Segundo Giannini et al. (2005), por 

apresentar um terreno pouco acidentado, esse sistema pode ter sido favorável para o 

assentamento dos sambaquieiros. 

O sistema planície costeira é, pelos menos, constituído pelas duas gerações 

pleistocênica e holocênica. Elas se estendem paralelamente, ao norte, desde a laguna Santo 

Antonio até a Ibiraquera, ao longo de aproximadamente 40 km. Ao sul, prolongam-se de 

forma contínua desde o rio Urussanga até o lago Figueirinha. Além disso, a geração 

pleistocênica norte apresenta caráter de sistema de afogamento em forma de barreira erosiva 

devido à proximidade com o sistema lagunar. O sistema planície costeira difere-se da barra-

barreira pela ausência de corpos lagunares e por apresentar alinhamentos de cordões 

litorâneos (GIANNINI, 2002).  

O sistema eólico sobrepõe-se aos sistemas barra-barreira e planície costeira em grande 

parte da área e pode ser dividido em quatro gerações de depósitos eólicos que variam do 

Pleistoceno superior ao atual: i) geração eólica 1, formada, aproximadamente, na máxima 

elevação do nível do mar do interglacial Riss-Wurm (cerca de 120 mil anos AP); ii) geração 

2, anterior à máxima inundação holocênica, formada antes de 5100 anos AP; iii) geração 3, 

formada após a máxima inundação, nos últimos três milênios e; iv) geração 4, referente as 

dunas eólicas ativas (GIANNINI, 1993). 

Segundo Giannini (2002, 2007) e Kneip (2004), a maior parte dos sambaquis da 

região, que vai de Jaguaruna a Imbituba, encontra-se sobre os depósitos sedimentares do 

sistema barra-barreira e planície costeira (associação de fácies baía-laguna). De acordo com 

Gaspar (2000) e DeBlasis et al. (2007), essa concentração pode ser explicada como uma 

preferência no padrão de assentamento dos sambaquieiros, que buscavam grandes e 

superprodutivos corpos de água lagunares, propícios à navegação e à subsistência.  

Nessa região, há, aproximadamente, 96 sambaquis (KNEIP, 2004). No entanto, os 

estudos geofísicos se concentraram em seis sítios arqueológicos: Jabuticabeira II, Santa Marta 

IV, V, VII e VIII e Encantada III. As descrições dos sítios são apresentadas a seguir. 
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3.2.1. Sambaqui Jabuticabeira II 

O sambaqui Jabuticabeira II está localizado próximo às lagoas de Garopaba do Sul e 

de Santa Marta, aproximadamente, 4 km distante do sambaqui Encantada III. A Figura 3.3 

mostra uma foto aérea da localização sítio. 

O sitio possui 350 m de comprimento, 150 m de largura e 10 m de altura. Seu eixo 

principal segue na direção NNW/SSE (VILLAGRÁN, 2008). Uma parte do sítio está 

assentada sobre as paleodunas parabólicas eólicas da geração II e a outra sobre a paleolaguna 

holocênica (GIANNINI et al., 2005).  

De acordo com os extensos levantamentos geoarqueológicos realizados neste sítio por 

diversos arqueológicos, revelou-se um padrão estratigráfico complexo que mostra uma 

sucessão regular de áreas funerárias, frequentemente separadas por volumosas camadas de 

conchas carbonáticas (principalmente Anomalocardia brasiliana7). Devido a esse padrão, o 

sambaqui é interpretado como um cemitério comunal, sendo os sepultamentos normalmente 

encontrados nas camadas de terra preta, conforme mostrado na Figura 3.4. A diversidade 

composicional tem sido sistematicamente descrita, proporcionando atribuições funcionais 

distintas para essas camadas (FISH et al. 2000).  

Além disso, a ausência e o abandono observados no registro estratigráfico, associados 

às volumosas camadas de conchas carbonáticas, bem como à longa duração do sítio, destacam 

a intencionalidade na construção do sambaqui.  Esse sítio juntamente com muitos outros 

encontrados nas proximidades, todos integrados a um sistema de assentamento regional 

(DEBLASIS et al, 2007), permite interpretá-los como evidências de sociedades pré-históricas 

demograficamente densas e amplas com consideráveis padrões complexos de organização 

social, política e religiosa. O sambaqui Jabuticabeira II foi construído entre 3235 e 1354 AP 

(KNEIP, 2004). 

                                                 
7 Nome científico do molusco bivalve marinho pertencente à família dos venerídeos, comestível e de ampla 
ocorrência no litoral brasileiro, conhecido como berbigão.  
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Figura 3.3. Foto aérea do sambaqui Jabuticabeira II (GOOGLE EARTH, 2009).  
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Figura 3.4. Fotos de perfis estratigráficos do sambaqui Jabuticabeira II. 

 

3.2.2. Sambaquis Santa Marta IV, V, VII e VIII 

Os sambaquis de Santa Marta encontram-se entre as margens da lagoa de Santa Marta 

e as encostas do embasamento cristalino Pré-Cenozóico em uma área coberta pelos sistemas 

deposicionais barra-barreira e eólicos holocênicos, que compreendem as gerações 3 e 4 

(GIANNINI, 1993, 2002; GIANNINI et al., 2007). Os estudos geofísicos foram conduzidos 

em quatro sambaquis, dos dez existentes na região. A Figura 3.5 mostra uma foto aérea da 

localização dos sítios. 

Nestes sítios, há sucessivas camadas constituídas por sepultamentos, materiais líticos, 

restos alimentares (moluscos, peixes), paleofogueiras e conchas carbonáticas. Estes sítios, 

assim como o sítio Jabuticabeira II, têm sido considerados, exclusivamente, sambaquis 

funerários (FISH et al, 2000). Amostras de conchas retiradas da base da camada arqueológica 

foram datadas em 4110 ± 30 anos AP (KNEIP, 2004). 

14 cm 0 
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Figura 3.5. Foto aérea dos sambaquis Santa Marta IV, V, VII e VIII (GOOGLE EARTH, 
2009). 
 

 

3.2.3. Sítio arqueológico – Sambaqui Encantada III 

Segundo DeBlasis et al. (2004), o entorno do sítio fica a 600 m da margem da lagoa 

Garopaba do Sul e a 1200 m do mar. A Figura 3.6 mostra uma foto aérea da localização do 

sambaqui Encantada III. 

Peixoto (2008) descreve o sambaqui Encantada III como um sítio pequeno, com 34 m 

de comprimento, 15 m de largura e 2 m de altura. Seu eixo principal segue na direção N225. 

De acordo com Giannini et al. (2005), o sítio é, basicamente, caracterizado por um montículo 

arenoso, estando a parte central desse depósito coberta por uma camada superficial escura 

(cerca de 20 cm) de areia argilosa rica em matéria orgânica, com conchas carbonáticas e 

material faunístico (Figura 3.7). Observa-se que este sambaqui apresenta características 
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distintas quanto ao padrão construtivo em relação a outros sítios localizados na região, ou 

seja, a maioria desses sambaquis é caracterizada pela presença de sepultamentos humanos.   

O sambaqui Encantada III encontra-se em uma área de transição entre o sistema 

deposicional barra-barreira o qual pode ter sido formado na transgressão do mar holocênica, e 

o sistema lagunar (GIANNINI, 2002). Os depósitos desses sistemas são caracterizados por 

uma morfologia plana. Desse modo, os depósitos de areia com ondulações nessa área são 

feições eólicas e correspondem a duas gerações de dunas formadas após a máxima inundação, 

i.e., geração 3 e 4 (GIANNINI et al., 2007). A geração 3 é representada por ondulações 

suaves de dunas parabólicas inativas e com vegetação.  E a geração 4, por dunas parabólicas 

ativas. Amostras de carvão provenientes da base desta camada escura datam de 4320 ± 40 

anos AP (KNEIP 2004, GIANNINI et al., 2005).  

 

 
Figura 3.6. Foto aérea do sambaqui Encantada III (GOOGLE EARTH, 2009). 
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Figura 3.7. Foto de um corte lateral do sambaqui Encantada III, mostrando sua composição.

30 cm 0 
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CAPÍTULO 4 

MÉTODOS GEOFÍSICOS 

   

Os princípios físicos e matemáticos dos métodos eletromagnéticos são fundamentados 

pelas equações de Maxwell (REITZ et al., 1982) as quais fornecem informações sobre o uso 

do campo eletromagnético para estudar o interior da Terra. As equações de Maxwell 

expressam: i) campos elétricos produzidos a partir de cargas elétricas (Eq. 4.1 – Lei de 

Gauss); ii) ausência experimental de cargas magnéticas (Eq. 4.2 – Lei de Gauss para o 

magnetismo); iii) campos elétricos produzidos a partir de variações do campo magnético (Eq. 

4.3 – Lei da indução de Faraday), e iv) campos magnéticos produzidos pelo fluxo de corrente 

elétrica (Eq. 4.4 – Lei de Ampère mais  a extensão de Maxwell). Elas são dadas por: 

 ρ=⋅∇ D
rr

  (4.1) 

 0B =⋅∇
rr

 (4.2) 

 
t

B
Ex

∂

∂
−=∇

r
rr

 (4.3) 

 
t

D
JHx

∂

∂
+=∇

r
rrr

  (4.4) 

onde D
r

 é o deslocamento do campo elétrico em C/m2, ρ  é a densidade da carga elétrica em 

C/m3, B
r

é a indução magnética em Wb/m2 ou Tesla, E
r

 é a intensidade do campo elétrico em 

V/m, H
r

é a intensidade do campo magnético em A/m, J
r

é a densidade de corrente elétrica 

introduzida por Maxwell em A/m2, ⋅∇  é o divergente do campo vetorial em 1/m e x∇ é o 

rotacional do campo vetorial em 1/m. 

 As equações de Maxwell descrevem o comportamento da propagação e reflexão de 

ondas eletromagnéticas em qualquer meio pela interação entre os campos elétricos e os 

magnéticos. Para que se obtenha informações sobre os materiais por onde os campos 

eletromagnéticos atuam é necessário utilizar as relações constitutivas do meio representadas 

pelas propriedades físicas dos materiais (condutividade elétrica, permissividade dielétrica e 

permeabilidade magnética). 
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A primeira relação constitutiva do meio, Lei de Ohm, relaciona a densidade da 

corrente de condução à intensidade do campo elétrico, através da constante de 

proporcionalidade dada pela condutividade elétrica. A condutividade, ou seu inverso – a 

resistividade elétrica – indica a facilidade com que um material apresenta para conduzir 

corrente elétrica, quando submetido a uma diferença de potencial dada por: 

 
→→

σ= EJ  (4.5) 

onde σ  é a condutividade elétrica (S/m). 

A segunda relação constitutiva relaciona o armazenamento das cargas elétricas à 

intensidade do campo elétrico, através da constante de proporcionalidade denominada 

permissividade dielétrica. Nos materiais dielétricos, o deslocamento é atribuído ao movimento 

de elétrons e moléculas polares de uma posição de equilíbrio para outra polarizada, originado 

pela aplicação de um campo elétrico externo dada por: 

 
→→

ε= ED  (4.6) 

onde ε  é a permissividade dielétrica (F/m). 

A terceira relação constitutiva descreve o vetor campo de indução magnética e o 

campo magnético, que se relacionam através da constante de proporcionalidade dada pela 

permeabilidade magnética, expressa por:   

 
→→

µ= HB  (4.7)                                             

ondeµ  é a permeabilidade magnética (H/m). 

Segundo Ward & Hohmann (1987), são feitas algumas suposições para os estudos de 

propagação dos campos eletromagnéticos na Terra: i) o meio é composto por camadas 

horizontais, isotrópicas, homogêneas e possuem propriedades físicas que são independentes 

do tempo, temperatura ou pressão; ii) a permeabilidade magnética é igual a do espaço livre, 

µ =
o

µ , 7104 −π  H/m, pois os materiais podem ser considerados como não magnéticos. De 

posse dessas suposições (MACHADO, 2006), aplicando o rotacional na Eq. 4.3 e substituindo 

o termo B
r

 pela Eq. 4.7, tem-se: 

 )()()( Hx
t

Bx
tt

B
xExx

rrrrrrrr
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∂

∂
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Em seguida, aplica-se a identidade vetorial, EEExx 2
rrrrrrr

∇−⋅∇∇=∇∇ )()( , onde 

0E =⋅∇
r

 (meio livre e homogêneo) e obtêm-se: 

 )( Hx
t

E2
rrr

∇
∂

∂
µ−=∇−   (4.9) 

Substituindo a Eq. 4.4 e as relações constitutivas (Eq. 4.5 e 4.6) na equação anterior, 

tem-se:  
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 (4.10) 

 

Reescrevendo a equação anterior, obtém-se a equação da onda para o campo elétrico, 

expressa por: 
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  (4.11) 

Analogamente, considerando que os divergentes dos campos sejam nulos, obtém-se 

uma equação similar para o campo magnético, dada por:  
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  (4.12) 

Se os campos vetoriais 
→

E  e 
→

H  variam harmonicamente com o tempo na forma tie ω−  e 

considerando a propagação da onda na direção Z, as equações 4.11 e 4.12 têm como soluções, 

funções de onda plana do tipo: 

 )(),( tkzi
0eEtzE ω−=
rv

 (4.13) 

 )(),( tkzi
0eHtzH ω−=

rr
 (4.14) 

onde ω  é a frequência angular da onda em rad/s., k é o número de onda, 0E
v

 e 0H
r

 são 

amplitudes do campo elétrico e magnético, respectivamente.  

 

 Utilizando apenas a direção Z, as equações da onda, expressas em 4.11 e 4.12, se 

reduzem para: 
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 Calculando cada termo da equação da onda para o campo elétrico e fazendo o mesmo 

para o campo magnético, têm-se: 
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 Substituindo as expressões 4.18, 4.19 e 4.20 na equação diferencial do campo elétrico 

(Eq. 4.15), obtém-se: 

 EiEEk 22
rrr

µσω−µεω−=−  (4.21) 

Analogamente, para o campo magnético (Eq. 4.16), tem-se: 

 HiHHk 22
rrr

µσω−µεω−=−  (4.22) 

Simplificando as equações, obtém-se a expressão para o número de onda: 

 µσω+µεω= ik 22  (4.23) 

 

4.1. GROUND PENETRATING RADAR – GPR 

 

Segundo Reynolds (1997), no início do século XX (1904), o engenheiro Huelsmeyer 

propôs o uso de sinais eletromagnéticos para determinar a presença remota de objetos 

metálicos. Em 1926, Hülsenbeck foi o pioneiro na utilização de pulsos de radar para 

investigar a natureza das feições enterradas (DANIELS, 1996). Stern (1929, citado por 
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OLHOEFT, 2003) realizou o primeiro levantamento GPR com o objetivo de determinar a 

espessura de uma geleira na Áustria.   

A tecnologia do GPR foi pouco utilizada até o final da década de 50 devido às 

limitações instrumentais. A partir da década de 60, os interesses foram retomados associados 

às investigações e desembarques lunares. Da década de 80 até os dias atuais, o método GPR 

consolidou-se, passando a ser utilizado como uma ferramenta importante em diversas 

aplicações, a saber: testes não destrutivos para a caracterização de estruturas enterradas 

(tubulações, galerias, cabos elétricos); estudo de sítios arqueológicos; avaliação de túneis e 

estradas; estudo de contaminação ambiental; mapeamento estratigráfico detalhado; 

localização de corpos enterrados; entre outras (DANIELS, 1996; CONYERS & GOODMAN, 

1997). 

 Roosevelt (1989) utilizou o método GPR pela primeira vez no Brasil em estudos 

arqueológicos conduzidos na Ilha do Marajó, Estado do Pará. Atualmente, o método está bem 

difundido em vários campos de aplicações e vem sendo utilizado por várias instituições de 

pesquisas, universidades e empresas (PORSANI, 1999). 

O GPR é um método geofísico que se baseia na propagação e reflexão de ondas 

eletromagnéticas em altas frequências (10 MHz a 2,5 GHz). Como já foi mencionado, os 

princípios físicos e matemáticos são fundamentados pela teoria eletromagnética. A antena 

transmissora radia pulsos eletromagnéticos em direção a subsuperfície e a antena receptora 

registra os sinais refletidos na interface entre os alvos que apresentam propriedades elétricas 

contrastantes. A energia refletida permite deduzir informações sobre alvos pontuais, estruturas 

inclinadas ou horizontais, de acordo com o formato do refletor. Os sinais eletromagnéticos são 

registrados por meio de sistemas digitais de acordo com o tempo de percurso entre a radiação 

e a reflexão dos campos eletromagnéticos, medidos em nanossegundos (ns) (DAVIS & 

ANNAN, 1989). 

Para se obter os dados GPR, as antenas transmissora e receptora são movidas ao longo 

de um perfil por meio de incrementos espaciais constantes, resultando, assim, em uma 

imagem baseada nas variações laterais das propriedades físicas dos materiais em subsuperfície 

em função do tempo de percurso da onda eletromagnética. A Figura 4.1 mostra o percurso 

esquemático da onda eletromagnética refletida em uma interface entre duas camadas. 
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Figura 4.1. Ilustração da reflexão do sinal eletromagnético em uma interface entre duas 
camadas em subsuperfície. 

 

Nos métodos eletromagnéticos de baixas frequências (menores que 1 MHz), as 

correntes de condução (condutividade elétrica) são dominantes porque os estudos de indução 

de correntes elétricas na Terra são descritos por um processo de difusão do campo 

eletromagnético, ou seja, as correntes de deslocamento podem ser desprezadas. Entretanto, os 

métodos que utilizam ondas de altas frequências, como é o caso do GPR, tanto as correntes de 

condução como as de deslocamento (permissividade dielétrica) devem ser consideradas 

(KELLER, 1987; WARD & HOHMANN, 1987). 

As propriedades elétricas, condutividade elétrica e permissividade dielétrica são 

dependentes do conteúdo de água presente no solo (TOPP et al., 1980). Em geral, no método 

GPR, a permissividade dielétrica é dominante, pois as moléculas de água possuem um 

momento de dipolo natural intrínseco e controla a propagação do campo eletromagnético; e a 

condutividade elétrica afeta diretamente a atenuação. Em estudos GPR, utiliza-se a 

permissividade dielétrica relativa “ rε ” que relaciona a permissividade dielétrica do material 

com a permissividade dielétrica do vácuo “ oε ”, dada por: 

 
o

r
ε

ε
=ε  (4.24) 

onde 0ε é igual a 8,85x 10-12 F/m. 



Métodos geofísicos 
__________________________________________________________________________________ 

 57 

 De acordo com o regime de altas frequências usadas no método GPR, onde o meio é 

considerado um dielétrico de baixa perda, os dois termos da variável 2k  (Eq. 4.25) devem ser 

considerados, sendo que a corrente de deslocamento predomina sobre a de condução, ou seja: 

 ωµσ>µεω i2   (4.25) 

 Em aplicações do GPR, ou seja, em altas frequências, normalmente utiliza-se a 

seguinte expressão para o número de onda “k”:  

 β+α= ik   (4.26)    

onde “ α ” é a constante de atenuação e “β ” a constante de propagação dos campos EM, 

originalmente definidos em Stratton (1941). 

Os termos α  e β  são obtidas pela expansão em séries de potência e truncadas na 

segunda ordem, sendo expressos por: 

 
ε

µσ
=α

2
  (4.27)     

 µεω=β  (4.28)    

Os principais fatores que influenciam a propagação da onda eletromagnética do GPR 

no subsolo são a velocidade e a atenuação. Considerando a propagação na direção z (i.e., 

centro da Terra) e manipulando as equações da onda (Eq. 4.11 e 4.12), obtém-se a velocidade 

de propagação da onda EM independente da frequência, em materiais geológicos que 

apresentam baixa perda, dada pela expressão: 

 
r

c
v

ε
=  (4.29)   

onde “c” é a velocidade da onda EM no vácuo, aproximadamente 0,3 m/ns. 

E o comprimento de onda, λ , é dado pela relação:  

 
rf

c

f

v

ε
==λ  (4.30) 

O comprimento de onda permite determinar a resolução vertical, ou seja, a habilidade 

em distinguir as reflexões do topo e da base de camadas de pequena espessura (SHERIFF, 

1991).  
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A constante de atenuação “ α ” é expressa por: 

 
r

o636,1
ε

σ
=α  (4.31)   

onde “ α ” é dado em dB/m e “
o

σ ” a condutividade elétrica em corrente contínua em mS/m. 

  Outro parâmetro importante para o GPR é a amplitude do coeficiente de reflexão da 

onda EM e que pode ser expresso pelo tensor de impedância, definido pela relação entre o 

campo elétrico (
→

E ) e o campo magnético (
→

H ) ortogonais entre si:   

 
⊥

=
H

E
Z   (4.32)   

Sendo obtido na superfície pela expressão: 

 
ωε+σ

ωµ
=

i

i
Z   (4.33)    

Considerando uma incidência normal para a onda EM (ANNAN, 1992) em um meio 

composto por duas camadas, a amplitude do coeficiente de reflexão GPR, gprr , pode ser 

expressa como: 

 
2211

2211

i    + i  

i    i
 = 

gpr
r

εω+σεω+σ

εω+σ−εω+σ
  (4.34) 

 

O coeficiente de reflexão dado pela Eq. 4.34, depende da condutividade elétrica e 

permissividade dielétrica. Porém, no método GPR, as frequências de operação são tão 

elevadas ( ∞→ω ) que o termo k2 não sofre dependência na condutividade elétrica. Sendo 

assim, na prática, a expressão pode ser escrita como:  

 
''

''
 

gpr
r

21

21

ε+ε

ε−ε
=   (4.35) 

onde ε ε1 2' 'e  representam a permissividade dielétrica relativa das camadas 1 e 2.  
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Os principais fatores que influenciam a profundidade de penetração do sinal GPR são: 

acoplamento das antenas com o solo; partição da energia nas interfaces; dispersão8; absorção 

da energia; relaxação dielétrica9 e espalhamento geométrico10. 

Informações detalhadas sobre os fundamentos teóricos bem como os procedimentos 

matemáticos utilizados na dedução das equações envolvidas no método GPR podem ser 

encontradas em Ward & Hohmann (1987), Daniels (1996), Porsani (1999), Prado (2000), 

entre outros. 

 

4.1.1 Modelagem numérica GPR 2D 

Nas últimas décadas, as modelagens numéricas vêm sendo empregadas 

consideravelmente em estudos geofísicos, visando: i) simular estratos geológicos, alvos e 

artefatos arqueológicos, ii) auxiliar na escolha dos melhores parâmetros de aquisição de 

dados, iii) corroborar com a diminuição das ambigüidades encontradas nas interpretações de 

dados geofísicos.  

A utilização desta ferramenta tornou-se intensiva em consequência do 

desenvolvimento computacional. Os diversos métodos numéricos utilizados nas simulações 

de ondas eletromagnéticas são: diferenças finitas no domínio do tempo, elementos finitos, 

equações integrais, métodos híbridos e traçado de raios.  

Lázaro-Mancilla & Gómez-Treviño (1996) construíram radargramas sintéticos 

utilizando o método das equações integrais para avaliar a importância das variações 

magnéticas (permeabilidade magnética) e elétricas (condutividade elétrica e permissividade 

dielétrica) em reflexões GPR. Eles utilizaram um modelo de camadas horizontais 

heterogêneas, variando as três propriedades físicas dos materiais. De acordo com os autores, 

os resultados indicam que, enquanto a permeabilidade magnética não é tão importante, as 

reflexões geradas a partir das variações de condutividade elétrica podem ser representativas. 

                                                 
8 Provocada por objetos com dimensões semelhantes ao comprimento de onda do sinal EM, gerando ruídos na 
seção do radar. 
9 Efeito que ocorre em altas freqüências, quando a molécula de água não consegue se polarizar, causando a 
dissipação da energia mecânica em forma de calor. 
10 A energia se espalha causando uma redução por unidade de área a uma taxa de 1/r2, onde “r” é a distância 
percorrida pela onda EM, isto é, a amplitude do sinal diminui devido à frente de onda esférica que se espalha 
gradativamente. 
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Powers & Olhoeft (1996a) modelaram as respostas GPR, usando medidas de solo 

obtidas em laboratório, os autores testaram rapidamente as hipóteses relacionadas à detecção e 

à profundidade de alvos que auxiliaram na escolha dos parâmetros ótimos para a aquisição.  

Os mesmos autores (POWERS & OLHOEFT, 1996b) analisaram vazamentos de 

líquidos contaminantes provenientes de tubulações enterradas por meio de simulações 

numéricas para um meio dispersivo 2,5D e concluíram que os vazamentos poderão ser melhor 

detectados quando o sedimento ao redor da tubulação estiver completamente saturado com 

água.  

Zeng & McMechan (1997) realizaram simulações numéricas de respostas GPR com 

antenas monoestáticas e biestáticas para vários tanques e tubulações enterradas. Segundo os 

autores, o método do traçado de raios é rápido e eficiente. Entretanto, apresenta algumas 

limitações quanto ao modelo, ou seja, as dimensões são 2,5D e os alvos são considerados 

homogêneos com comprimentos infinitos, perpendicular ao plano 2D em que estão definidos. 

Quanto às respostas GPR, elas não incluem fenômenos de onda, tais como as difrações.  

O método das diferenças finitas tem sido o mais empregado em estudos geofísicos 

devido a sua robustez e precisão (BELÉM, 2001) se comparado aos demais. Alguns exemplos 

de simulações numéricas GPR realizadas com o método FDTD (Finite Difference Time 

Domain) podem ser encontrados em Chen & Huang (1998), Carcione et al. (2000), Hammon 

III et al. (2000), Radzevicius et al. (2003), Lampe et al. (2003), Kowalsky (2004), Klysz et. al 

(2006), Ghasemi & Abrishamian (2007), Klysz et. al (2008), Brandt et al. (2009), entre 

outros. Dessa forma, com o objetivo de simular as respostas GPR de sítios arqueológicos, o 

método FDTD (YEE, 1966) foi empregado na presente pesquisa, sendo brevemente descrito a 

seguir. 

 

4.1.1.1 Método das diferenças dinitas no domínio do tempo  

 O método FDTD consiste na implementação de algoritmos lógicos para se obter a 

solução de um problema de caráter científico pelas aproximações numéricas sucessivas, 

substituindo as equações diferenciais por diferenças finitas obtidas por meio da expansão em 

Série de Taylor e truncamento ao nível da ordem de erro desejada.  

As equações de Maxwell são resolvidas via equações algébricas, considerando o 

conceito de discretização desenvolvido por Euler, na qual as taxas relacionadas às derivadas 

são substituídas por incrementos espaciais (∆x) e temporais (∆t). Assim, o modelo é 
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discretizado em um grid composto por um conjunto finito de pontos, representados pelos 

chamados nós da malha. Cada nó representa um vetor de campo com propriedades elétricas e 

magnéticas (BELÉM, 2001).  

A Figura 4.2 mostra o modelo do grid de um malha geométrica 2D para as ondas 

elétricas transversais em coordenadas cartesianas 2D. 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Malha geométrica 2D utilizada na discretização do modelo (RODRIGUES, 
2004). 

 

Os modelos sintéticos foram construídos por meio do software REFLEXW 

(SANDMEIER, 2003). Na construção do modelo, algumas condições descritas abaixo devem 

ser consideradas: 

• O incremento espacial depende da escolha dos parâmetros físicos e da frequência 

central da antena. Entretanto, como a simulação numérica baseia-se na solução das 

Equações de Maxwell, o meio é considerado linear e isotrópico, i.e., assume-se que os 

parâmetros físicos são independentes da frequência e são constantes na direção “y”. 

• Os valores do incremento temporal (∆t) são, automaticamente, calculados pelo 

software, respeitando-se o critério de estabilidade numérica e proporcionando 

condições de convergência ao sistema (TAFLOVE & BRODWIN, 1975). O valor 

máximo para o ∆t depende da velocidade máxima da onda EM no do meio (v) e do 

incremento espacial (∆x), dado, aproximadamente, por: 
v2

x
t

∆
≤∆ . 

• A dispersão numérica está diretamente relacionada à densidade de amostragem 

(BELÉM, 2001), ou seja, de acordo com a escolha dos incrementos espacial e 
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temporal pode ocorrer uma dispersão numérica (não física) que pode modificar a 

velocidade de propagação da onda na malha de diferenças finitas, gerando um erro 

numérico. 

• As condições de contorno absorventes são importantes para a simulação numérica da 

propagação de ondas eletromagnéticas, pois respeita a memória finita do domínio 

computacional a fim de diminuir dispersões numéricas. Através delas, há uma 

diminuição das reflexões espúrias geradas nos contornos do modelo, obtida com o 

aumento gradativo da condutividade elétrica e alcançando um valor máximo nas 

extremidades (SANDMEIER, 2003). O valor máximo da condutividade elétrica é 

definido pela expressão: 

 oaccf εωε=σ  (4.36) 

onde acε  e cf  são, respectivamente, a constante dielétrica e frequência central do 

último ponto simulado antes do contorno (ac). Sendo cf dado por: 

 
50

Size
fc =   (4.37) 

sendo, Size, o número de pontos do grid.  

• Quanto à resolução horizontal, associada ao padrão de radiação da antena, foi adotado 

o modo transversal elétrico (Ey-Ey), onde as antenas são dispostas perpendiculares ao 

perfil, esse modo permite obter uma maior área de radiação da antena e, 

consequentemente, uma maior área de iluminação do subsolo (ANNAN, 1992; 

VERSTEEG, 1996; DANIELS, 1996; OLHOEFT, 2000; NOBES & ANNAN, 2000). 

• O campo de ondas pode ser gerado aplicando tanto o conceito de ondas planas, como 

ao do refletor explosivo. A diferença entre os dois procedimentos está no tempo de 

percurso da onda eletromagnetica. Na onda plana, tem-se o registro em função do 

tempo duplo (equivalente ao registro obtido nas aquisições de dados GPR). Já com o 

refletor explosivo, as ondas são geradas simultaneamente a partir do refletor e 

enviadas para a superfície (YILMAZ, 1987), onde há apenas o tempo de ida da onda 

eletromagnética. Para que o tempo de ida simule um valor equivalente ao tempo 

duplo, a velocidade do meio é dividida por dois (v/2) na modelagem numérica 

(SANDMEIER, 2003).  
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Os valores de condutividade elétrica e constante dielétrica utilizados nas simulações 

numéricas foram extraídos da literatura (ANNAN, 1992; DANIELS, 1996; ZENG & 

MCMECHAN, 1997, HAMMON III et al., 2000), como pode ser observado na Tabela 4.1, 

onde εr é a permissividade dielétrica relativa e σ é a condutividade em mS/m. A 

permeabilidade magnética relativa, µr,  é igual 1. 

 

Tabela. 4.1. Propriedades elétricas dos materiais utilizadas nas simulações GPR 2D 
(ANNAN, 1992; DANIELS, 1996; ZENG & MCMECHAN, 1997; HAMMON III et al. 2000; 
CLIPPER CONTROLS, 2008). 
 

Material εr σ (mS/m) 
Ar 1 0 

Areia seca  3-5 0,01 
Areia argilosa saturada 14 10 

Areia e conchas carbonáticas  12  10 
Areia saturada 20-30 0,1-1 

Calcário 4-8 0,5-2 
Óxido de Ferro 12-16  100 

Madeira 2-6 0 
Material cerâmico  5 2  

Material de combustão (paleofogueiras) 2 5  

Material lítico  6 1 
Ossadas humanas (Sepultamentos) 13 10 

Solo arenoso 15-30 6,9 
Solo argiloso 10-15 50 

 

 

4.2. ELETROMAGNÉTICO INDUTIVO – EMI  

 

O método eletromagnético indutivo envolve a medida de uma ou mais componentes 

induzidas dos campos elétrico e magnético resultantes da aplicação de um campo magnético 

artificial de corrente alternada na superfície.  Essas medidas fornecem informações sobre as 

propriedades elétricas dos materiais, condutividade elétrica e susceptibilidade magnética. Ou 

seja, a passagem de corrente elétrica alternada em uma bobina, denominada transmissora 

(Tx), gera um campo magnético primário (Hp) variável no tempo, que induz um fluxo de 

correntes elétricas11 em um material condutor presente na subsuperfície. As correntes elétricas 

geram um campo magnético secundário (Hs) que traz informações do condutor e é sentido, 

                                                 
11 Eddy currents, também conhecidas como correntes de Foucault 
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junto com o campo magnético primário (Hp) pela bobina receptora (Rx), disposta a uma 

pequena distância (s) da bobina transmissora (Figura 4.3). Tanto o campo magnético 

primário quanto o secundário tem a mesma frequência, mas o secundário está defasado. 

Assim, o campo resultante será uma soma de vetores de duas componentes (campo primário e 

secundário), porém com intensidade, fase e direção diferentes do campo primário. Segundo a 

teoria eletromagnética, a defasagem do campo secundário em relação ao primário deve ser de 

aproximadamente, 90º. No entanto, se o campo magnético for gerado de um ótimo condutor, a 

defasagem ficará perto de 180º. 

 

 

 

Figura 4.3. Funcionamento básico do Método Eletromagnético Indutivo (adaptado de 
KELLER & FRISCHKNECHT, 1966). 

 

A representação das componentes dos vetores mencionados pode ser visualizada na 

Figura 4.4. De acordo com Maclean et al. (1991), se as bobinas estiverem do mesmo lado do 

condutor, os vetores Hp e Hs serão somados,  produzindo um campo resultante maior do que 

o medido na ausência de um condutor, mas se estiverem em lados opostos, o vetor Hs não 

será somado ao Hp, resultando em uma anomalia negativa. A parte real (em fase) de Hs é 

representada por sua projeção no eixo horizontal, que está defasada 180º em relação a Hp. Já a 

parte imaginária (em quadratura) de Hs é representada por sua projeção no eixo vertical, que 

está defasada 90º com Hp. A relação de fases entre os Hp, Hs e Hr pode ser visualizada na 

Figura 4.5. 

 

Tx 

Rx 

Correntes induzidas 
Hp 

Hs 
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Figura 4.4. Representação das componentes do campo primário (Hp), secundário (Hs) e 
resultante (Hr) do método eletromagnético indutivo (adaptado de MACLEAN et al., 1991). 

 

 

Figura 4.5. Relações entre os campos primário, secundário e resultante. Hp – sinal induzido 
na bobina transmissora (Tx); Hr – sinal registrado na bobina receptora (Rx), Hin – 
componente em fase 0° – parte real, Hout – componente em fase 90° – parte imaginária, 
defasagem de Hp em relação a Hr; ωt = 2π e αo = defasagem de I(t) em relação a I1(t) 
(adaptado de BECK, 1981). 

 

O método eletromagnético indutivo se fundamenta na teoria eletromagnética e faz uso 

de frequências menores que 1 MHz, como já foi mencionado no item 4.1, cujas correntes de 

deslocamento podem ser desprezadas. Dessa forma, o primeiro termo das equações de difusão 

do campo eletromagnético (Eq. 4.21 e 4.22) pode ser negligenciado e o número de onda k será 

expresso por: 

Hr  
 

Hp 

Hin  

αo 

Hout  

ωt 
π/2 



Métodos geofísicos 
__________________________________________________________________________________ 

 66 

 ωµσ= ik    (4.38)  

A amplitude dos campos eletromagnéticos diminui com a profundidade de forma 

exponencial ( 1e− ), sendo tal relação conhecida como skin depth (δ ). O δ é definido de 

acordo com o número de onda, k, dado por: 

 








ωσµ
==δ

o

2

k

i2
 (4.39)   

A partir do skin depth (δ ) e do espaçamento entre as bobinas (s), obtêm-se o número 

de indução (B) expresso por: 

 
δ

=
s

B  (4.40) 

Considerando que o campo secundário Hs é uma função complexa que depende do 

espaçamento entre as bobinas (s), da frequência de operação (f) e da condutividade elétrica do 

meio, Keller & Frischknecht (1966) mostraram que as razões entre o campo secundário e o 

primário, medidas pelas bobinas no modo dipolo vertical e horizontal, são dadas pelas Eq. 

4.41 e 4.42, respectivamente: 
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De acordo com McNeill (1980), os sistemas de dupla bobina, Tx e Rx permitem 

diversas combinações de orientação das bobinas, entre as quais se destacam: co-planar 

horizontal ou vertical, perpendicular, coaxial vertical e nula.  

 De posse das Eq. 4.41 e 4.42 ks pode ser determinado pela expressão: 

 Bi2
s

i2ks =
δ

=  (4.43) 

 Se o número de indução for muito menor do que 1 (B <<<1), segundo Kaufman & 

Keller (1983), a razão entre os campos secundário e primário, tanto para o modo dipolo 

vertical e horizontal, podem ser simplificadas por:  
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  (4.44) 
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 A razão entre o campo secundário e primário torna-se diretamente proporcional à 

condutividade elétrica do meio, sendo possível obter uma leitura direta da condutividade 

aparente, dada por: 

 
q
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σ   (4.45) 

onde o subscrito “q” denota a quadratura, ou seja, a componente do campo secundário está 

defasada em 90º em relação à do campo primário.  

 Sob a mesma condição de baixo número de indução, Kaufman & Keller (1983) 

mostraram que também há uma componente em fase do campo secundário, dado por: 

 ( ) 23
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σωµ=≈   (4.46) 

 Segundo McNeill (1980), os valores de susceptibilidade magnética, característica 

intrínseca de cada material e que se refere à capacidade de adquirir magnetização, são obtidos 

a partir da componente em fase. 

 Considerando uma camada horizontal fina, a uma profundidade z (sendo z, a 

profundidade dividida pelo espaçamento “s” entre as bobinas), tem-se uma contribuição 

relativa dessa camada no campo secundário, indicada pela função resposta impulsiva (φ) 

(MCNEILL, op cit.; REYNOLDS, 1997).  

Para o modo DMV, há uma contribuição relativa muito pequena próxima à superfície, 

o que o torna insensível às feições mais superficiais, onde a máxima contribuição será em z = 

0,4 m. Por sua vez, a resposta relativa para a configuração DMH diminui com o aumento da 

profundidade, tornando-se muito sensível em feições superficiais. Assim, a condutividade 

elétrica próxima da superfície e em locais mais profundos poderá ser diferenciada pelo grau 

de sensibilidade obtido pela contribuição relativa dos modos DMV e DMH (Figura 4.6). 

Nesta pesquisa, foi utilizada a configuração das bobinas no modo vertical, i.e., dipolo 

magnético vertical – DMV –, visando uma maior profundidade de investigação.  

Mais detalhes sobre a metodologia pode ser encontrada em Borges (2007), Santos 

(2009), entre outros. 
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Figura 4.6. Curvas das respostas impulsivas relativas em função da profundidade para os 
dipolos vertical vφ (Z) e horizontal hφ (Z) (modificada de MCNEILL, 1980). 
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CAPÍTULO 5 

AQUISIÇÃO DOS DADOS  

 

5.1. TÉCNICAS DE AQUISIÇÃO DE DADOS GEOFÍSICOS 

 

5.1.1. GPR 

O equipamento de GPR é, basicamente, composto por seis módulos: antenas 

transmissora e receptora; unidades eletrônicas do transmissor e receptor; unidade de controle 

central e um computador. Alguns equipamentos usam cabos de fibra óptica para conectar os 

módulos eletrônicos à unidade de controle central; outros usam cabos convencionais. A 

unidade de controle envia sinais simultâneos para os dois módulos eletrônicos das antenas. O 

módulo eletrônico transmissor gera pulsos de curta duração e de alta voltagem que percorrem 

a antena transmissora e são enviados para a subsuperfície (ANNAN, 1992; DANIELS, 1996). 

Segundo Conyers & Goodman (1997), a taxa de transmissão dos sistemas GPR varia de 

25.000 a 50.000 pulsos por segundo. O módulo receptor, ao detectar o sinal de controle, inicia 

a coleta dos dados, enviando os sinais refletidos para a unidade de controle central.  

Os dados GPR são adquiridos, normalmente, utilizando-se a técnica do perfil de 

reflexão (Figura 5.1) na qual as duas antenas, transmissora e receptora, são mantidas por uma 

separação fixa constante e movidas ao longo do perfil, resultando em uma imagem baseada 

nas variações laterais das propriedades físicas dos materiais em função do tempo de percurso 

da onda eletromagnética. A aquisição pode ser conduzida pelo modo passo a passo (antenas 

transportadas pelas mãos) ou pelo modo contínuo (antenas arrastadas por um veículo ou por 

um rebocador de antenas, i.e., um trenó, sem haver interrupções).  

Além da técnica do perfil de reflexão, há outras duas técnicas de aquisição de dados de 

GPR: sondagens de velocidade e transiluminação ou tomografia (DANIELS, 1996; 

REYNOLDS, 1997).  

 As sondagens de velocidade são utilizadas para estimar a velocidade de propagação da 

onda eletromagnética em subsuperfície. Há basicamente duas técnicas: CMP e WARR. Na 
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técnica CMP (Common Mid Point), a abertura entre as antenas aumenta a partir de um ponto 

fixo central e as antenas são movidas em sentidos opostos. Na técnica WARR (Wide Angle 

Reflection and Refraction), uma antena é mantida fixa e a outra é afastada sucessivamente da 

primeira (Figura 5.2). O gráfico gerado por essas técnicas baseia-se na distância (eixo-x) em 

função do tempo (eixo-y) e pode ser escrito pela seguinte equação: 

 
2
E

2
2
o

2

v

x
tt +=  (5.1) 

onde Ev é a velocidade de empilhamento, ot é o tempo de percurso da onda eletromagnética e 

x é o afastamento entre as antenas.  

 

 

Figura 5.1. Esquema da técnica de aquisição no modo perfil de reflexão com afastamento 
constante, onde Tx – antena transmissora e Rx – antena receptora. 
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Figura 5.2. a) Esquema da técnica CMP. b) WARR. c) Exemplo do registro das ondas diretas 
(aérea e no solo) e da onda refletida, onde Tx – antena transmissora e Rx – antena receptora. 

  

 Pela técnica CMP, calcula-se a distribuição 1D da velocidade em função da 

profundidade de um ponto médio comum. Quer dizer, consiste em transformar os conjuntos 

de traços de CMP no domínio espaço-tempo para o domínio velocidade de empilhamento – 

tempo para que, assim, o espectro de velocidade seja analisado. O conjunto é empilhado de 

acordo com os valores de velocidades e de incrementos, estabelecido pelo usuário, gerando 

diagramas de contorno nos quais a velocidade ideal do refletor é associada à maior amplitude 

de empilhamento. O método responsável pela resolução do empilhamento utilizado nesta 

pesquisa é denominado Semblance (YILMAZ, 1987).  
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 De acordo com Duarte (2003) no método de Semblance, o fator de coerência para cada 

ponto da matriz tempo x velocidade é proporcional à relação do quadrado da soma pela soma 

dos quadrados dos dados CMP, dado pela seguinte expressão:  
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(5.2) 

onde t é o tempo de trânsito da reflexão, v  é a velocidade, n é o número de amostras somadas 

e ja é a amplitude dos dados de CMP. 

A velocidade da onda eletromagnética na subsuperfície também pode ser obtida por 

informações diretas da profundidade (h) do alvo (obtidas por meio de poços, trincheiras etc.), 

utilizando a equação: 

 t

h2
v =  (5.3) 

onde h = profundidade real do alvo no subsolo em que a onda eletromagnetica é refletida e t = 

tempo de percursso da onda eletromagnética refletida no alvo (lido no radargrama).  

Nesta pesquisa, o cálculo da velocidade de propagação da onda do GPR foi feito com 

base em informações diretas de um cano metálico enterrado em cada área de estudos 

(sambaqui Jabuticabeira II, sambaquis de Santa Marta e sambaqui Encantada III) e por meio 

de sondagens CMPs. 

 A partir de informações conhecidas, tais como, profundidade do cano metálico 

(medida com uma Estação Total) e o tempo de percurso da onda eletromagnética refletida no 

topo do alvo (lido no radargrama), foi possível calcular a velocidade de propagação da onda 

GPR em subsuperfície. Na Figura 5.3 é mostrada o procedimento usado para enterrar um 

cano metálico a uma profundidade conhecida.  

As sondagens CMPs foram realizadas com antenas não blindadas de 100 MHz 

(equipamento RAMAC), os traços de GPR foram adquiridos a cada 0,1 m e foi adotado o 

número de amostras igual a 512. Na Figura 5.4 podem ser observadas algumas aquisições 

CMPs realizadas durante a pesquisa. As CMPs foram úteis para a conversão dos perfis de 

tempo em profundidade, objetivando maiores profundidades.  
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Figura 5.3. Procedimento usado para enterrar um cano metálico a uma profundidade 
conhecida, a fim de se obter a velocidade de propagação da onda eletromagnética em 
subsuperfície.  
 
 

 
Figura 5.4. Sondagens de velocidade realizadas com a técnica CMP nas áreas de estudos.  

 

Além desses dois procedimentos, se o valor da constante dielétrica do meio for 

conhecido, pode-se substituí-lo na Eq. 4.29, definida para a velocidade de propagação da onda 

eletromagnética. 
Na maioria das aplicações arqueológicas é recomendado que a aquisição de dados de 

GPR seja conduzida em uma malha 3D – tridimensional (CONYERS & GOODMAN, 1997). 

Se a malha estiver orientada para o norte, então as linhas podem ser adquiridas tanto na 

direção N-S como na E-W. A malha retangular permite que o processamento e interpretação 

dos dados seja concluído de forma rápida. Entretanto, quando este tipo de malha não for 

possível, uma série de linhas não paralelas que cubra suficientemente a área investigada, 

podem ser adquiridas, por exemplo, usando-se uma disposição radial dos perfis. Estas técnicas 

visam uma maior cobertura das áreas estudadas, propiciando uma melhor amostragem da 

subsuperfície. 
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Segundo Grasmueck et al. (2005), na caracterização da subsuperfície por meio de um 

levantamento GPR 3D de alta resolução é preciso amostrar todas os pontos de difrações12, ou 

seja, o espaçamento entre os traços deve ser suficientemente denso para não apresentar erros 

de amostragem espacial das difrações. A amostragem espacial não muito densa, pode ser 

satisfatória  apenas na caracterização de estruturas simples e alongadas (lineares), onde os 

dados de GPR devem ser adquiridos perpendicularmente à estrutura. Para determinar o 

espaçamento mínimo entre os traços e os perfis, os autores aplicaram uma metodologia que se 

baseia na análise do espectro f-k, verificando o intervalo de maior energia. A derivação da 

amostragem espacial do GPR é similar a técnica zero-offset mostrada por Yilmaz (1987), 

onde o mergulho da onda plana requer que o espaçamento entre os traços, ∆x, seja igual ou 

menor que o intervalo de amostragem de Nyquist.  

Grasmueck (2005) apresenta o estudo de um caso histórico sobre o efeito da resolução 

espacial na caracterização de feições complexas. O autor ressalta que a amostragem espacial 

entre  
2

λ
 e

4

λ
 é um parâmetro importante para um registro GPR 3D de alta-resolução. 

Modelos sintéticos que exemplificam a perda de resolução lateral podem ser observados em 

Borges (2007) e a caracterização de alvos lineares, utilizando uma malha de aquisição não 

muito densa, é exemplificada pela empresa americana Geophysical Survey Sistem Inc. (GSSI, 

2003).  

Na Tabela 5.1 observa-se os intervalos de amostragens espaciais (espaçamento entre 

os perfis), calculados de acordo com o critério de Nyquist, para uma caracterização GPR 3D 

de alta resolução na área de estudos (sambaquis costeiros).  

 

Tabela 5.1. Espaçamento entre os perfis, ideal para as aquisições GPR 3D na área de estudos, 
considerando a frequência de Nyquist.  

Frequência (MHz) λ/2 (m) λ/4 (m) 

400 0,15 0,075 

200 0,3 0,15 

100 0,6 0,3 

 

                                                 
12 A resposta GPR em qualquer geometria disposta na subsuperficie é gerada pelo superposicionamento dos 
pontos de difrações. 
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De acordo com a Tabela 5.1, os valores teóricos obtidos para os espaçamentos entre 

os perfis mostram que, quanto maior a frequência da antena,  torna-se mais difícil a utilização 

dos intervalos de amostragem segundo o critério de Nyquist. Considerando que em sítios 

arqueológicos de sambaquis costeiros a caracterização GPR 3D é feita com antenas de altas 

frequências, visto que os vestigios arqueológicos e as feições geológicas significativas estão 

localizadas na parte mais rasa (a poucos metros de profundidade), torna-se inviável a 

utilização de intervalos entre perfis iguais ou menores que 0,3 m. Dessa forma, adotou-se um 

espaçamento de 0,5 m entre os perfis em todas as aquisições GPR 3D feita nos sambaquis.  

Nas áreas em que se buscava a compreensão do assentamento do sambaqui, de acordo 

com a evolução geológica dos ambientes, foi adotada uma aquisição não convencional, ou 

seja, radial, com o espaçamento entre os perfis GPR sendo estabelecido em, 

aproximadamente, 15 graus.  

A ideia de se utilizar uma técnica de aquisição de dados não-convencional, partiu de 

discussões dos resultados preliminares, onde foi possível observar que um levantamento 

geofísico em todas as direções, de forma radial, também seria realístico para determinarmos 

os mergulhos das camadas geológicas, diminuindo assim, as dificuldades encontradas na 

aquisição GPR 3D.  A ideia tornou-se consistente após observar-se os resultados obtidos por 

Forte & Pipan (2008). Os autores implementaram a técnica de aquisição radial, integrando 

dados de GPR e de tomografia sísmica para reconstituir com alta resolução, a estrutura e a 

estratigrafia 3D de túmulos pré-históricos (Idade do Bronze), localizados no norte da Itália. 

Para tanto, os autores adquiriram 12 perfis GPR de forma radial e com separação entre eles, 

de aproximadamente 15 graus. O esquema de aquisição radial foi eficiente na caracterização 

da área e as informações geofísicas permitiram uma otimização dos estudos arqueológicos, os 

quais serão discutidos e apresentados na seção 7.1 do capítulo 7. 

 

5.1.2. EMI  

O sistema mais utilizado nas investigações geofísicas é o de bobinas duplas de fonte 

móvel – moving source dual coil method (MCNEILL, 1980). Seu funcionamento baseia-se na 

separação fixa entre as bobinas (Tx e Rx) e o deslocamento do sistema ao longo de um perfil, 

onde o ponto medido é o centro do espaçamento entre as bobinas, obtendo-se as componentes 

em quadratura e em fase, ou dependendo do sistema, somente a componente em quadratura. A 

profundidade de investigação depende das frequências de operação, disposição e espaçamento 
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entre as bobinas (Tabela 5.2). As bobinas são empregadas como dipolo magnético vertical 

(DMV) e dipolo magnético horizontal (DMH) (Figura 5.5).  

 

Tabela 5.2. Instrumentos, profundidades de investigação dos métodos eletromagnéticos 
indutivos de acordo com a disposição das bobinas, espaçamento e frequência de operação 
(MCNEILL, 1980). 

Instrumentos 
(Geonics Ltd.) 

Espaçamento entre 
as Bobinas (m) 

Orientação 
Dipolar  

Profundidade 
Teórica de 

Investigação (m) 

Freqüência 
(kHz) 

Horizontal 0,75 14,6 EM-38 1,0 

Vertical  1,5 14,6 

Horizontal 3,0 9,8 EM-31 3,7 

Vertical  6,0 9,8 

Horizontal 7,5 6,4 EM-34 10 

Vertical  15 6,4 

Horizontal 15 1,6 EM-34 20 

Vertical  
 

30 1,6 

Horizontal 30 0,4 EM-34 40 

Vertical  60 0,4 

 

 

Figura 5.5. Orientação do equipamento EM-38. a) DMH. b) DMV (BORGES & PORSANI, 
2003). 
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 Entre os equipamentos que fazem uso dos métodos eletromagnéticos indutivos, o EM-

38 (GEONICS, LTDA) é o condutivímetro mais portátil e as duas bobinas (Tx e Rx), ficam 

dispostas em uma única unidade móvel, permitindo medir as componentes em quadratura e 

em fase dos campos primário e secundário, fornecendo as medidas de condutividade elétrica e 

susceptibilidade magnética do meio. O EM-31 apresenta a mesma disposição que o EM-38. 

Por outro lado, o EM-34, possui duas bobinas dispostas em unidades móveis distintas, sendo 

conectados por um cabo com comprimento variável, de acordo com a frequência utilizada 

(Tabela 5.2), fornecendo a componente imaginária (condutividade elétrica).  

 O EM-38 é utilizado, principalmente, na caracterização do solo, estudos ambientais, 

agricultura de precisão, arqueologia e imageamento de tubulações metálicas. O EM-31 e EM-

34 podem ser aplicados na localização de depósitos de cascalhos, mapeamento de intrusões 

salinas, detecção de cavidades em rochas carbonáticas, mapeamento de plumas de 

contaminação, imageamento do topo da rocha sã, mapeamento geológico, localizações de 

tubulações (restrito ao EM-31) e delimitação de permafroste.  

A principal vantagem em se utilizar um método eletromagnético indutivo está na 

aquisição dos dados, ou seja, não é necessário que o equipamento esteja acoplado na 

superfície. Além disso, as medidas podem ser obtidas de forma rápida e econômica quando 

comparado aos métodos elétricos.  

Quanto à qualidade das medidas, é importante que não haja fontes de ruídos (tais 

como: automóveis, objetos metálicos e redes de alta tensão), que possam prejudicá-la. Para 

evitar que isto ocorra, o equipamento deve ficar a pelo menos 3 m de distância destas 

interferências. Também é necessário, que ele fique ligado no mínimo 15 minutos antes de 

cada levantamento, para que sua temperatura se estabilize com a do ambiente (MCNEILL, 

1980). Além desses procedimentos, antes da aquisição, a calibração do equipamento é 

realizada colocando-o a, pelo menos, 1,5 m de altura para assim, eliminar os campos 

magnéticos do solo que possam comprometer o processo de calibração. Na calibração, zera-se 

o equipamento e ele é posicionado no modo dipolo horizontal e anula-se o valor do I/P (In-

Phase), a calibração é finalizada quando a relação entre as medidas for V = 2H (V é o valor 

lido no modo dipolo vertical, e H no modo dipolo horizontal); ela deve ser feita a intervalos 

de 3 a 4 horas. Este procedimento foi, sistematicamente, adotado nesta pesquisa. 
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Para uma correção posterior do drift13 instrumental, um ponto fixo (base) foi escolhido 

fora da área de estudos. Segundo Sudduth et al. (2001) e Robinson et al. (2004), o drift 

instrumental, gerado pela variação do campo eletromagnético da Terra e aquecimento do 

equipamento, provoca uma variação nas medidas de condutividade elétrica aparente do meio. 

Sudduth et al. (2001) testaram a estabilidade das medidas de condutividade elétrica 

aparente de acordo com as mudanças de temperaturas ambientais, durante oito horas de 

experimento. Os autores observaram um aumento da temperatura de 23°C para 35°C ao passo 

que as medidas de condutividade elétrica diminuíram (Figura 5.6).     

Robinson et al. (2004) notaram, após a realização de diversos testes em laboratórios e 

campo, que há uma instabilidade nas medidas de condutividade elétrica aparente quando o 

painel de controle do equipamento estiver mais aquecido do que as bobinas. Os autores 

simularam um aquecimento pela radiação solar, enrolando o equipamento em um cobertor 

elétrico, e observaram que há um aumento nos valores de condutividade elétrica aparente 

quando a temperatura do equipamento está entre 40º e 46º C, mas quando a temperatura 

atinge 53º C, os valores diminuem. Com a queda de temperatura do equipamento, nota-se uma 

variação dos valores de condutividade elétrica aparente. 

 

 

Figura 5.6. Drift instrumental provocado pela variação da temperatura ambiente (SUDDUTH 
et al., 2001).  
                                                 
13 Variação lenta e gradual da leitura de um instrumento, devido às variações das propriedades físicas do material 
(DUARTE, 2003). 



Aquisição dos dados 
__________________________________________________________________________________ 

 79 

Assim sendo, alguns procedimentos foram adotados para diminuir os erros associados 

às aquisições com o EM-38 nesta pesquisa. A calibração do equipamento foi realizada a cada 

1 hora no ponto fixo estabelecido fora da área de estudos. Em relação ao efeito do drift 

instrumental, provocado pela variação de temperatura, foram realizadas leituras antes e depois 

da aquisição a fim de corrigir os dados posteriormente.  

 

5.2. AQUISIÇÃO DOS DADOS GEOFÍSICOS 

  

Antes de iniciar a aquisição dos dados geofísicos foi feito um reconhecimento regional 

para melhor estudar os sítios arqueológicos escolhidos.  

        As aquisições geofísicas foram conduzidas em sítios arqueológicos de sambaquis 

costeiros: Jabuticabeira II; Santa Marta IV, V, VII e VIII e Encantada III. Para estudá-los, os 

dados geofísicos seguiram uma lógica de aquisição: i) reconhecimento regional e local das 

áreas de estudos; ii) análise preliminar dos dados geofísicos para a escolha de regiões que 

apresentassem alvos ou feições significativas para os estudos arqueológicos e geológicos; iii) 

modelagens numéricas GPR e, iv) detalhamento geofísico 3D dos locais escolhidos, tanto em 

malhas retangulares como radiais.  

 Os dados geofísicos foram adquiridos durante 5 etapas de campo: Julho/2005; 

Junho/2006; Agosto/2006; Julho/2007 e Outubro/2008. O total de perfis 2D e malhas podem 

ser observados na Tabela 5.3.  

 

Tabela 5.3. Número de perfis e malhas geofísicas adquiridos durante as cinco etapas de 
campo da pesquisa. 

 
Sitios 

Arqueologicos 
GPR 

Perfis 2D 
GPR  

Malha 3D 
EM-38  

Perfis 2D 
EM-38  

Malha 3D 

 
Encantada III 

 
- 

 
2 

 
- 

 
- 

 
Jabuticabeira II 

 
216 

 
9 

 
8 

 
7 

 
Santa Marta 

 
3 

 
7 

 
3 

 
2 
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As aquisições GPR foram realizadas com o equipamento SIR-3000 da empresa 

americana Geophysical Survey Systems, Inc.- GSSI, adquirido pelo Projeto Temático 

(Processo FAPESP-04/11038-0) e com o equipamento sueco RAMAC I da Mala Geoscience 

de propriedade do Departamento de Geofísica do IAG/USP.  O equipamento SIR-3000 foi 

utilizado na aquisição dos perfis de reflexão com afastamento constante, com antenas 

blindadas de 100 MHz, 200 MHz e 400 MHz, com exceção da antena monoestática de 100 

MHz, o espaçamento entre as antenas foi de 0,6 m (para 200 MHz) e 0,2 m (para 400 MHz).  

Todos os perfis de reflexão com afastamento constante foram adquiridos com as 

antenas transversais à direção do perfil, padrão de radiação TE (Transversal Elétrico), devido 

à maior área de iluminação da antena (DANIELS, 1996). Os traços dos perfis 2D GPR foram 

adquiridos a cada 0,04 m e o número de amostras (samples) por traço foi de 512. Quanto aos 

levantamentos em malhas retangulares, nos locais onde foram detectadas anomalias, os traços 

foram adquiridos a cada 0,02 m.  

  As aquisições dos perfis de caminhamento eletromagnético foram realizadas com o 

equipamento EM-38, fabricado pela empresa Geonics Limited de propriedade do 

Departamento de Geofísica Aplicada do IAG-USP.  

Os dados eletromagnéticos EM-38 foram obtidos no modo DMV. Este modo de 

aquisição foi adotado por permitir uma maior profundidade de investigação, em torno de 1,5 

metros. Nos perfis 2D (perfis regionais), as medidas foram realizadas a cada 5 m. Nos 

levantamentos 3D, as medidas foram realizadas a cada 0,5 m e o espaçamento entre os perfis 

foi de 0,5 m e 1 m. 

 

5.2.1. Sambaqui Jabuticabeira II  

As aquisições de dados geofísicos no sambaqui Jabuticabeira II foram realizadas 

durante todas as etapas de campo da pesquisa. Isto se deve a grande complexidade que o 

envolve e consequentemente, a necessidade de se entender não só o sítio, mas também o seu 

entorno.  

Na primeira etapa de campo, realizada em Julho/2005, foram adquiridos perfis GPR 

2D com antenas de 100 MHz e 200 MHz, e intervalo entre os traços de 0,04 m com o intuito 

de reconhecer geofisicamente o sítio arqueológico.  
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A metodologia empregada por Grasmueck et al. (2005) foi utilizada nesta pesquisa, ou 

seja, os espectros f-k dos perfis GPR adquiridos na primeira etapa de campo com as antenas 

de 200 MHz foram analisados para verificar qual seria a melhor amostragem espacial entre os 

perfis. Como pode ser observado na Figura 5.7, o mínimo comprimento de onda no espectro 

f-k tem a maior energia dentro do intervalo de ± 1 (1/m), ou seja, o espaçamento mínimo entre 

os traços e os perfis que permita reconstituir todo o campo de ondas do GPR, utilizando as 

antenas de 200 MHz, é de 0,1 m. No entanto tal valor torna-se inviável para a prática de 

campo, principalmente em áreas acidentadas, onde o controle do espaçamento pode apresentar 

erros de alguns centímetros, assim, foi utilizado um espaçamento entre os perfis de 0,5 m.  

 

 
 
Figura 5.7. Espectro f-k de um dos perfis GPR adquiridos com as antenas de 200 MHz no 
sambaqui Jabuticabeira II.  

 

Nas etapas seguintes: Junho/2006, Agosto/2006, Julho/2007 e Outubro/2008, as 

aquisições foram realizadas com o GPR e o EM-38, dentro do sitio, visando sua 

caracterização arqueológica e, em seu entorno, visando à caracterização de seus limites com 

os ambientes e substratos geológicos. Os perfis GPR 2D foram conduzidos com as antenas de 

100  MHz e 200 MHz, e intervalo entre os traços de  0,04 m. Nos perfis de EM-38, os pontos 

foram medidos a cada 2 m (Figura 5.8).  

Nos locais onde se detectou anomalias geofísicas, foram coletados perfis geofísicos 

paralelos entre si, formando áreas retangulares, a fim de se obter uma malha 3D pela 

interpolação dos perfis 2D. Os dados de GPR foram conduzidos com as antenas de 200 MHz, 

intervalo entre os traços de 0,02 m e espaçamento entre os perfis de 0,5 m; e os dados de EM-

38 foram medidos a cada 0,5 m e as linhas foram espaçadas, a cada 0,5 m e 1 m (Figura 5.9). 

Todos os perfis das malhas 3D foram adquiridos em uma única direção.  

Além de malhas regulares, foi realizada uma aquisição de dados GPR utilizando a 

técnica radial, os perfis de 200 MHz foram adquiridos a cada 15º aproximadamente, dentro do 
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sítio e em seu entorno. Esta aquisição não convencional foi adotada para caracterizar o 

assentamento do sambaqui Jabuticabeira II de acordo com a evolução dos ambientes 

geológicos, sem prejudicar a resolução espacial dos dados requerida para este objetivo.  

Na Figura 5.10 são ilustradas algumas fotos de aquisições geofísicas conduzidas no 

sambaqui Jabuticabeira II. 

 

 

Figura 5.8. Mapa de localização dos perfis GPR e EM-38 adquiridos no sambaqui 
Jabuticabeira II. 
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Figura 5.9. Mapa de localização das malhas 3D adquiridos no sambaqui Jabuticabeira II 
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Figura 5.10. Fotos de algumas aquisições de dados geofísicos realizadas no sambaqui 
Jabuticabeira II. a) Perfis GPR 2D em uma malha 3D. b) EM-38. c) Antenas blindadas de 400 
MHz. d) Antenas blindadas de 200 MHz. e) Antenas blindadas de 100 MHz. 

 

5.2.2. Sambaquis de Santa Marta  

As aquisições dos dados geofísicos nos sambaquis de Santa Marta foram realizadas 

durante na terceira e quarta etapa de campo da pesquisa, em Agosto/2006 e Julho/2007, 

respectivamente.  

Na terceira etapa de campo, as aquisições com o GPR e o EM-38 foram conduzidas de 

forma a identificar áreas anômalas para a etapa seguinte de campo se realizar alguns 

a 

c b 

e d 
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detalhamentos geofísicos. Os perfis GPR 2D foram adquiridos com as antenas de 200 MHz, e 

adotado um intervalo entre os traços de  0,04 m. Nos perfis de EM-38, adquiridos sobre as 

mesmas linhas dos perfis GPR, os pontos foram medidos a cada 5 m.  

 Seguindo o mesmo procedimento adotado para o sambaqui Jabuticabeira II, os 

espectros f-k dos perfis GPR adquiridos neste sítio, foram analisados com o intuito de 

verificar qual seria a melhor amostragem espacial entre os perfis. Após a análise, chegou-se a 

um espaçamento mínimo de 0,12 m entre os perfis que permite reconstituir todo o campo de 

ondas do GPR, utilizando as antenas de 200 MHz. Assim, como foi mencionado 

anteriormente, este valor torna-se inviável para a prática de campo, sendo, portanto, utilizado 

o espaçamento de 0,5 m entre os perfis.  

Após detectar anomalias geofísicas em alguns locais do sítio, perfis geofísicos foram 

adquiridos em áreas retangulares, a fim de se obter uma malha 3D pela interpolação dos dados 

2D. Todos os perfis GPR foram conduzidos com antenas blindadas de 200 MHz. Nas malhas 

1 e 2, respectivamente, com 10 m de largura por 25 m de comprimento e 10 m de largura por 

20 m de comprimento, os perfis foram espaçados a cada 0,5 m; na malha 3, com 5 m de 

largura por 20 m de comprimento, os perfis foram espaçados a cada 1 m. É importante 

ressaltar que o espaçamento adotado entre os perfis para a malha 3 foi maior do que das outras 

malhas, devido à presença de muitos obstáculos que dificultaram consideravelmente a 

aquisição dos dados. Para os dados de GPR, foi utilizado um intervalo entre os traços de 0,02 

m; e para os dados de EM-38, as medidas foram obtidas a cada 0,5 m. A localização dos 

perfis geofísicos e das malhas 3D será mostrada no capítulo 7, seção 7.2, onde os resultados 

são apresentados e discutidos.  

A Figura 5.11 ilustra algumas aquisições geofísicas feitas no sambaqui Santa Marta.  
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Figura 5.11. Fotos de algumas aquisições de dados geofísicos realizadas no sambaqui Santa 
Marta. a) Malha 3D. b) EM-38. c) Antenas blindadas de 200 MHz.  

 

5.2.3. Sambaqui Encantada III 

As aquisições de dados geofísicos no sambaqui Encantada III foram realizadas durante 

a primeira e segunda etapas de campo da pesquisa, em Julho/2005 e Junho/2006, 

respectivamente.   

Na primeira etapa de campo realizada como reconhecimento geofísico da área, os 

perfis GPR foram adquiridos em uma área retangular 30 m x 40 m a fim de se obter uma 

malha 3D, tendo como referência, a parte central do sambaqui. As aquisições foram 

conduzidas com as antenas de 200 MHz com espaçamento de 1 m entre os perfis, e intervalo 

entre os traços de 0,04 m. Para comparar os resultados, também foram realizadas aquisições 

GPR 2D em um malha 3D, com as antenas de 400 MHz, utilizando o mesmo espaçamento 

entre os traços e entre os perfis. Pelo fato da área ser muito acidentada, com muitos obstáculos 

e poças de água, alguns perfis foram interrompidos antes dos 40 metros de extensão.  

Os espectros f-k dos perfis GPR, adquiridos na primeira etapa de campo, também 

foram analisados para verificar qual seria a melhor amostragem espacial entre os perfis, 

seguindo o mesmo procedimento aplicado aos dados obtidos nos sambaquis Jabuticabeira II e 

a 

c 

b 
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Santa Marta. Após as análises dos dados de GPR deste sítio, chegou-se a um espaçamento 

mínimo entre os perfis, utilizando as antenas de 200 MHz, de 0,14 m, próximo ao valor 

encontrado nos sambaquis citados anteriormente. Entretanto, o espaçamento entre os perfis 

usado neste sítio foi de 0,5 m.  

Dessa forma, na segunda etapa de campo, uma nova malha 3D de 36 m x 36 m foi 

montada no mesmo sitio e os perfis foram adquiridos com espaçamento entre eles de 0,5 m. 

Na Figura 5.12 pode ser observada a localização da malha na qual foram adquiridos os dados 

geofísicos e na Figura 5.13 são ilustradas algumas aquisições geofísicas conduzidas neste 

sítio.  

 

Figura 5.12. Localização da malha 3D, utilizada nos levantamentos geofísicos conduzidos no 
sambaqui Encantada III. 
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Figura 5.13. Fotos de aquisições GPR conduzidas no sambaqui Encantada III com diferentes 
antenas blindadas: a) 400 MHz e b) 200 MHz. 

 

 

5.3. TOPOGRAFIA 

 

Os dados de topografia foram adquiridos com uma Estação Total TCR305 da marca 

Leica, de propriedade do Departamento de Geofísica do IAG (Figura 5.14). O funcionamento 

do equipamento baseia-se na emissão de feixe de raios infravermelhos da estação, que são 

refletidos em um prisma disposto sobre a superfície que será medida, o processo é efetuado 

três vezes, então a distância junto da posição X-Y é gravada (LEICA, 2008).  

O levantamento topográfico foi realizado em três etapas:  

1. Reconhecimento da área: envolve a escolha de um ponto inicial, onde é 

determinada a orientação em relação ao norte magnético – NM, e a partir desse 

ponto, por intermédio da visada, define-se um ponto auxiliar para se obter a linha 

a 

b 
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de referência utilizada na construção da malha. Além da montagem da malha, 

nessa etapa, se faz a limpeza da área. 

2. Medidas topográficas: envolve, de acordo com o espaçamento adotado e tendo 

como referência os pontos da base, as medidas nas linhas que compõem a malha. 

Se houver dificuldades para visualizar os pontos da malha, a base pode ser 

mudada. 

3. Detalhes: envolve o fechamento da área de estudo, onde podem ser adquiridos 

polígonos auxiliares a partir de um dos vértices da malha para amarrar alguns 

detalhes visíveis (por exemplo: árvores, sepultamentos). 

 
 

Figura 5.14. Levantamento topográfico realizado com a Estação Total TCR305 da marca 
Leica. 
 
 

5.4. COORDENADAS GPS  

 

As coordenadas GPS (Global Positioning System) referentes aos pontos dos perfis 

geofísicos foram adquiridas com o equipamento GeoExplorer 3, da marca Trimble. O GPS 

consiste em determinar a posição relativa de um ponto por meio da intersecção de três 

circunferências, onde os raios são as distâncias medidas entre o receptor e os satélites 

(TRIMBLE, 2008). Para se obter a distância entre o receptor e o satélite, mede-se o tempo de 

percurso do sinal emitido pelo satélite e captado pelo receptor, e multiplica-se esse tempo pela 

velocidade da luz. No receptor as transmissões do sinal de múltiplos satélites são 

decodificadas. 
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O receptor do equipamento Geo-Explorer 3 pode captar os sinais de até 12 satélites 

para fazer o cálculo das posições. As leituras podem ser feitas em coordenadas geográficas 

(latitude, longitude e altitude) ou UTM - Universal Transverse Mercator Coordenates. Os 

dados de GPS podem ser corrigidos regionalmente utilizando os datums de Córrego Alegre ou 

WGS84, sendo a precisão entre 1 e 5 metros. 

A Figura 5.15 mostra uma foto que ilustra a aquisição das coordenadas GPS usadas 

nos perfis geofísicos adquiridos com o GeoExplorer 3 da Trimble. 

 

Figura 5.15. Coordenadas GPS dos pontos dos perfis geofísicos adquiridos com o 
GeoExplorer 3 da Trimble. 

 

 

5.6. COLETA DE SEDIMENTOS 

 

Além dos levantamentos geofísicos, vários furos de sondagens para coleta de 

sedimentos foram realizados, utilizando-se um trado com sistema de bombeamento de água. 

Com este equipamento foi possível coletar sedimentos abaixo do lençol freático, chegando, 

em alguns pontos, a, até, 6,5 m de profundidade. Os pontos de coleta de sedimentos foram 

escolhidos de acordo com a análise dos dados de GPR obtidos no levantamento radial. A 

localização dos perfis radiais bem com dos pontos de coleta de sedimentos será mostrada no 

capítulo 7, seção 7.1.6, onde os resultados são apresentados e discutidos.  
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Figura 5.16. a) Fotos dos furos a trado e b) amostras de sedimentos coletados no sambaqui 
Jabuticabeira II. 

a 

b 
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CAPÍTULO 6 

TRATAMENTO DOS DADOS  

 

6.1. GPR 

 

O processamento dos dados GPR foi realizado utilizando-se os softwares Radan 

(GSSI, 2003) e ReflexW (SANDMEIER, 2003), e as principais etapas utilizadas foram: i) 

correção do tempo-zero; ii) aplicação de filtros temporais e espaciais e ganhos variando com o 

tempo; iii) deconvolução; iv) remoção do background; v) conversão tempo/profundidade, e 

vi) correção topográfica.  

A primeira etapa do processamento correspondeu à correção do tempo zero. Esta 

correção se faz necessária, pois existe uma variação do tempo de chegada do sinal, provocada 

pelas mudanças na temperatura e/ou atrasos no registro. Dessa forma, os traços são ajustados 

em função do tempo de chegada da primeira onda direta (onda aérea, que se propaga de forma 

direta entre as antenas transmissora e receptora). O ajuste é realizado de acordo com a 

primeira quebra do sinal, que corresponde ao tempo zero.  

Na segunda estapa de processamento, utilizou-se filtros e ganhos para recuperar os 

sinais. Dentre os filtros, foram aplicados: Dewow; passa-banda e f-k14. E entre os ganhos 

utilizados, destacam-se os lineares, constantes e exponenciais. 

Na filtragem, a forma da onda é modificada de acordo com espectro do sinal. Essa 

etapa consiste em transformar valores instantâneos do sinal de entrada, Fe(t), em um sinal de 

saída, Fs(t), preservando as frequências de interesse, e atenuando ou eliminando as 

frequências dos ruídos, por um operador matemático, denominado filtro.  

 

 

Os wow15 provocados pelo efeito bias16, presentes nos registros e associados à 

saturação eletrônica do equipamento e fenômenos indutivos do campo eletromagnético, são 

                                                 
14 Domínio da frequência - número de onda. 
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eliminados pelo Dewow, que é um filtro temporal. Este filtro calcula um valor médio para 

cada traço, que é subtraído de um ponto central.   

O filtro passa-banda é aplicado no domínio da frequência, sendo ajustado por quatro 

valores de frequências que constituem os vértices de um trapézio, representando uma janela 

cossenoidal. Após a aplicação do filtro, o espectro de frequência acima e abaixo da banda 

escolhida é ajustado para zero, suavizando o espectro de amplitude e suprimindo os ruídos 

que são diferentes da frequência em que o sinal está contido. Esse tipo de filtro deve ser 

aplicado com cuidado porque as bandas muitos estreitas podem provocar reverberações ou 

múltiplas, devido ao efeito de Gibb17. 

Já a filtragem f-k é utilizada para remover eventos lineares indesejados. Estes eventos 

espectrais, que ocorrem dentro de uma determinada banda de frequência, apresentam um 

mergulho no domínio t-x18,  representados por linhas no domínio f-k. O filtro aplica uma 

Transformada Dupla de Fourier, passando os dados para o domínio da frequência, em 

seguida, remove a energia associada ao evento linear e por último, aplica uma Transformada 

Inversa de Fourier.  

Os ganhos são aplicados por meio de funções temporais para recuperar os sinais 

atenuados pelas perdas de energia associadas aos espalhamentos geométricos e dispersões, até 

a onda refletida ser registrada pela antena receptora.  

A estimativa do ganho é feita pela análise espectral dos traços, onde pode-se observar 

o decaimento da amplitude do sinal. Assim, na aplicação dos ganhos lineares e exponenciais, 

os pontos de cada traço são multiplicados por uma função g(t), que consiste de uma parte 

linear e uma exponencial (SANDMEIER, 2003), sendo dada pela expressão: 

 )()()( tBetAtg +=  (6.1)   

 A terceira etapa de processamento, que consiste na deconvolução, foi realizada em 

alguns perfis GPR, para recuperar a forma inicial do pulso GPR, modificado devido a 

variação das impedâncias elétricas. A deconvolução permite diminuir o comprimento do 

pulso, aumentando a resolução vertical dos traços, além de ser uma tentativa de remoção do 

                                                                                                                                                         
15 Wow é um ruído de frequência muito baixa.  
16 Efeito bias é um erro caracterizado pelo desvio sistemático das medidas, sendo identificado no domínio da 
frequência, mas também pode ser observado no domínio do tempo pelo deslocamento dos valores de amplitudes 
próximos de zero (DUARTE, 2003), provocando uma polarização do registro. 
17 Efeito Gibb são oscilações do espectro de amplitude de um filtro de frequência, próximas as frequências de 
corte (DUARTE, op cit.) 
18 Domínio do tempo versus distância 
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efeito ringing19. Para cada traço é calculada a autocorrelação de um número de amostras e a 

correlação cruzada entre a entrada e a saída desejada. Estas correlações são as entradas do 

algoritmo de Levinson20, assim, o traço filtrado é convolvido com o traço original de acordo 

com o tempo de percursso da multipla ou da reverberação (DUARTE, 2003). 

 Na quarta etapa de processamento, aplicou-se a Remoção do background, a qual 

permite retirar o ruído de fundo, subtraindo o traço médio de um conjunto de traços (média 

móvel), de acordo com a faixa de distância e tempo escolhidos, eliminam-se os ruídos 

horizontais, realçando os sinais que variam lateralmente, por exemplo, anomalias hiperbólicas 

que podem ser provenientes de alvos pontuais.  

 A quinta etapa de processamento corresponde à conversão do tempo em profundidade. 

Para se obter a velocidade do meio, utilizada na conversão, empregou-se duas técnicas de 

análises de velocidades: i) Informações diretas da profundidade de um alvo e ii) CMP (ver  

capítulo 5, seção 5.1).  

 No sambaqui Jabuticabeira II, após enterrar um cano metálico em uma profundidade 

conhecida (0,55 m) e adquirir um perfil GPR com as antenas de 400 MHz sobre o local, o 

tempo de percurso da onda eletromagnética refletida no topo do alvo, lido no radargrama, foi 

de 10 ns, como pode ser observado na Figura 6.1. A partir destes parâmetros, obteve-se a 

velocidade de 0,11 m/ns. Além deste valor, foi possível obter um modelo de velocidades, de 

acordo com a análise de Semblance, que mostra as velocidades de maior coerência dos 

refletores, identificados após a aquisição da CMP (Figura 6.2).  

 Observa-se que no gráfico tempo-velocidade, mostrado na Figura 6.2c (análise de 

Semblance) há uma distorção, associada ao efeito de estiramento. De acordo com Yilmaz 

(1987), este efeito refere-se ao aumento no comprimento do pulso eletromagnético, produzido 

em função do intervalo de tempo ( t∆ ) entre duas amostras de um traço sem a correção NMO, 

que aumenta após a aplicação da mesma correção para o intervalo inicial ( ot∆ ). Ou seja, a 

razão entre t∆  e ot∆ , associada ao fato de que t∆ > ot∆ , permite compreender que o efeito de 

estiramento é proporcional ao aumento do afastamento entre as antenas e da velocidade de 

empilhamento com o tempo vertical.  

                                                 
19 Efeito ringing refere-se às reverberações do sinal. Ou seja, reflexão múltipla que se manifesta como uma 
sucessão de pulsos de polaridade alternante e magnitude decrescente, separados por um intervalo de tempo, ∆t, 
que para uma incidência normal, é igual ao dobro da espessura do alvo ou camada que provocou a reverberação, 
dividido pela velocidade no meio (DUARTE, 2003).  
20 O algoritmo de Levinson calcula recursivamente a deconvolução do traço. 
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 Observa-se ainda, que a variação de velocidades obtidas pelo método da CMP (0,116 

m/ns e 0,105 m/ns) não é tão elevada, e são aproximadas da obtida sobre o cano metálico. 

Entretanto, optou-se por utilizar o modelo de velocidades para converter o tempo em 

profundidade dos perfis, a fim de diminuir a margem de erros associada aos refletores mais 

profundos, correlacionados às camadas geológicas e/ou arqueológicas, bem como aos alvos 

pontuais. 

 

Figura 6.1. Análise de velocidade a partir do cano metálico enterrado no sambaqui 
Jabuticabeira II.  
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Figura 6.2. Análise de velocidade com base na CMP obtida no sambaqui Jabuticabeira II: a) 
Modelo de velocidades; b) Sondagem de velocidade CMP com a identificação das ondas 
refletidas; c) Análise de Semblance, mostrando as velocidades de maior coerência dos 
refletores.  
 

Em Santa Marta, foi feito o mesmo procedimento descrito para o sítio Jabuticabeira II, 

ou seja, o cano metálico foi enterrado a uma profundidade de 0,57 m. Entretanto, os dados 

GPR ficaram ruidosos, não sendo possível calcular a velocidade. Na análise de Semblance 

(Figura 6.3), foram obtidas duas velocidades: 0,117 m/ns e 0,103 m/ns. Observa-se que no 

gráfico tempo – velocidade, mostrado na Figura 6.3c (análise de Semblance) há uma 

distorção, associada ao efeito de estiramento, como já fora mencionado anteriormente. Assim, 

foi utilizado o modelo de velocidades para converter o tempo em profundidade dos perfis, a 

fim de diminuir a margem de erros associada aos refletores mais profundos, correlacionados 

às camadas geológicas e/ou arqueológicas, bem como aos alvos pontuais.  
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Figura 6.3. Análise de velocidade com base na CMP obtida nos sambaquis de Santa Marta: a) 
Modelo de velocidades; b) Sondagem de velocidade CMP com a identificação das ondas 
refletidas; c) Análise de Semblance, mostrando as velocidades de maior coerência dos 
refletores.  
 

 

No sambaqui Encantada III, o cano metálico foi enterrado a 0,58 m de profundidade e 

de acordo com a análise do perfil GPR adquirido com as antenas de 400 MHz sobre o local, o 

tempo de percurso da onda eletromagnética refletida no topo do alvo foi de 9,95 ns (Figura 

6.4). Com base nestes valores, obteve-se a velocidade do meio, igual a 0,116 m/ns. Na análise 

de Semblance (Figura 6.5), foram obtidas duas velocidades (0,103 m/ns e 0,118 m/ns), 

aproximadas do valor obtido para o cano metálico, assim como descrito anteriormente para os 

outros sítios. Observa-se que no gráfico tempo – velocidade, mostrado na Figura 6.5c 

(análise de Semblance) há uma distorção, associada ao efeito de estiramento, como 

mencionado anteriormente. 

Neste sítio, assim como nos outros, optou-se por utilizar o modelo de velocidades para 

converter o tempo em profundidade dos perfis.  
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Figura 6.4. Análise de velocidade a partir do cano metálico enterrado no sambaqui Encantada 
III.  
 

 

Figura 6.5. Análise de velocidade com base na CMP obtida no sambaqui Encantada III: a) 
Modelo de velocidades; b) Sondagem de velocidade CMP com a identificação das ondas 
refletidas; c) Análise de Semblance, mostrando as velocidades de maior coerência dos 
refletores.  
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 A última etapa de processamento refere-se à correção topográfica. Nesta etapa, 

arquivos de dados contendo as variações topográficas foram utilizados para corrigir a posição 

dos refletores gerados em subsuperfície. Após a correção, pode ser realizada uma 

interpretação correta da posição dos refletores associados a terrenos acidentados.   

Vale ressaltar que o uso das etapas de processamento depende das características dos 

alvos investigados. Após estabelecer o fluxograma de processamento para um perfil de uma 

determinada área, criou-se um procedimento automático específico para processar os perfis 

GPR pertencentes a cada área de estudos. Este procedimento foi empregado para o 

processamento dos dados de GPR 2D de todos os radargramas sistematicamente.  

Na Figura 6.6 observa-se um perfil GPR sem processamento, i.e., dado bruto (Figura 

6.6a) e o perfil GPR processado (Figura 6.6b), i.e., após passar pelas etapas: correção do 

tempo zero, filtragens e ganhos, conversão do tempo em profundidade e correção topográfica. 

A utilização de ferramentas avançadas de processamento pode ser observada nas Figuras 6.7, 

6.8 e 6.9, que mostram, respectivamente, os resultados gerados após a aplicação da remoção 

do background, da deconvolução e da filtragem f-k. A remoção do background e a 

deconvolução foram utilizadas para se obter uma melhor visualização dos alvos pontuais. Já o 

filtro f-k, foi utilizado para eliminar eventos lineares, no exemplo, foram removidos os 

verticalizados.  
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Figura 6.6. a) Perfil GPR 2D bruto; b) Perfil GPR 2D após o processamento. 

 

 

Figura 6.7. Processamento de um perfil GPR 2D: a) sem remover o background; b) após a 
remoção do background.  
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Figura 6.8. Processamento de um perfil GPR 2D: a) sem aplicar a deconvolução; b) após 
deconvolução. 

 

 

Figura 6.9. Processamento de um perfil GPR 2D: a) sem aplicar o filtro f-k; b) e com a 
filtragem f-k.  
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Os dados GPR 2D adquiridos em malhas 3D, foram primeiramente processados 

seguindo a mesma rotina, e depois, interpolados e visualizados no módulo 3D data 

interpretation por meio do software ReflexW. A amplitude instantânea (envelope do traço) foi 

aplicada nos cortes em profundidade das imagens 3D para se obter uma melhor visualização 

dos dados. Este tipo de amplitude é obtido a partir do cálculo da transformada de Hilbert21 

(YILMAZ, 1987), sendo a medida da intensidade da refletividade, proporcional a raiz 

quadrada da energia completa do sinal em um determinado instante do tempo, o que permite 

determinar a distribuição da energia ao longo do traço e o início do refletor.  

 

6.2. EMI 

 

O tratamento dos dados eletromagnéticos indutivos foi realizado de acordo com as 

seguintes etapas: i) organização dos perfis em planilhas, ii) correção do drift instrumental, iii) 

correção do efeito da variação topográfica, iv) interpolação dos dados para gerar mapas de 

condutividade elétrica e susceptibilidade magnética aparentes. As três primeiras etapas foram 

realizadas, utilizando-se o aplicativo Excel. 

Na correção do drift instrumental, tenta-se diminuir a variação gradual das medidas 

físicas lidas no equipamento, provocadas pela variação de temperatura (DUARTE, 2003). 

Assim, para reduzir este efeito, é necessário corrigi-lo de acordo com um ponto fixo pré-

estabelecido, denominado de estação base.  Na base, são realizadas leituras antes e depois da 

aquisição dos dados, após este procedimento, encontra-se a diferença entre estas leituras, 

sendo o valor responsável pela variação das medidas. E por fim, esta diferença é distribuída 

nos dados adquiridos, obtendo-se um resultado satisfatório sem a contribuição do drift.  

As Figuras 6.10a e 6.10b correspondem, respectivamente, aos dados de condutividade 

elétrica e susceptibilidade magnética do perfil G2, localizado nos sambaquis Santa Marta IV, 

V e VIII, o qual será discutido no capítulo 7. Nessas figuras pode-se observar a diferença dos 

valores sem e após a correção do drift instrumental. A partir destes gráficos, nota-se que a 

variação de temperatura influencia significativamente as medidas obtidas com o equipamento 

                                                 
21 A transformada de Hibert produz uma rotação de 90 graus nas componentes de frequência de uma função, sem 
modificar a amplitude. No domínio x-t, ela equivale à convolução da função com o operador de Hilbert, ou seja, 
como a maior parte da energia se encontra na origem, ele pode ser aproximado por um operador finito, com certo 

número de coeficientes, centrado em n = 0. No domínio f-k, equivale a multiplicar )(ωA por ωω− /i  

(DUARTE, 2003). 
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EM-38, ou seja, tanto os valores de condutividade elétrica como os de susceptibilidade 

magnética obtidos sem a correção do drift se comparados aos valores corrigidos, apresentam 

uma grande variação com o decorrer da aquisição. Assim sendo, observa-se que estes 

procedimentos são importantes para se obter dados de boa qualidade, sem a interferência de 

fatores externos (temperatura do ambiente) e internos (erros associados ao instrumento de 

medição). Ou seja, irá assegurar dados mais confiáveis nas aplicações conduzidas em sítios 

arqueológicos, que exibem detalhes nas interpretações.  

 

 



Tratamento dos dados 
__________________________________________________________________________________ 

 105  

  

Figura 6. 10. Comparação entre os valores sem e após a correção do drift instrumental: a) condutividade elétrica; b) susceptibilidade magnética 
do perfil G2 obtido nos sambaquis de Santa Marta.   
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Na redução do efeito topográfico, utilizou-se a metodologia de Monier-Williams et al. 

(1990), que foi aplicada pelos autores no estudo de áreas contaminadas. No presente trabalho, 

o procedimento foi adaptado para os estudos arqueológicos, com o intuito de remover as 

distorções nos dados de condutividade elétrica, provocadas pelas irregularidades do terreno 

(topografia). As distorções foram reduzidas para não mascarar anomalias condutivas 

associadas às estruturas arqueológicas. 

O efeito topográfico está relacionado à distância entre o sensor do equipamento e o 

nível d’água na subsuperfície. A Figura 6.11 mostra um esquema da influência da variação 

topográfica nas medidas de condutividade elétrica aparente, obtidas com o método 

eletromagnético indutivo (equipamento EM-38). De acordo com o modelo, quando os 

sensores (Tx e Rx) estão próximos da zona saturada (nível d’água) ou zona muito condutora, 

na parte topográfica mais baixa (h), os valores de condutividade são altos. Isto ocorre porque 

esta zona é mais condutiva que o background e, consequentemente, aumenta a indução de 

corrente elétrica no condutor. Onde a topografia é maior (H), os sensores estão distantes da 

zona saturada e, assim, as medidas de condutividade elétrica obtidas pelo equipamento são 

menores.  

 

Figura 6.11. Esquema da influência da variação topográfica nas medidas de condutividade 
elétrica aparente, obtidas com o método eletromagnético indutivo (adaptada de SANTOS et 
al., 2009). 

 

 De acordo com Monier-Williams et al. (op cit.), se há uma tendência linear entre a 

topografia e as medidas de condutividade elétrica aparente, então, a variação topográfica terá 

uma influência sobre os dados. Sendo assim, os valores de condutividade elétrica do 

background, também denominados regionais, podem ser determinados e a influência da 
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topografia, corrigida. Este procedimento é efetivo e permite realçar anomalias sutis, 

melhorando as chances de encontrar alvos de interesse arqueológico, antes mascarados pela 

influência da variação topográfica.  

 Nas Figuras 6.12a e 6.12b observa-se nitidamente uma tendência linear, bem 

definida, para os dados dos perfis G1 e G2, respectivamente. Os perfis apresentados foram 

obtidos nos sambaquis de Santa Marta IV, V, VII e VIII.  

 

 

Figura 6.12. Relação entre condutividade elétrica aparente e variação topográfica para os 
perfis EM-38: a) G1; b) G2.  
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 Para remover o efeito topográfico, utilizou-se a seguinte equação (MONIER-

WILLIAMS et al., 1990):  

 ( )












σ

σ
⋅=

)(

),(log,
bacap

yxap
1020yxC  (6.3) 

 

onde C (x,y) é o valor da condutividade normalizada em decibéis (dB), σap (x,y) é o valor da 

condutividade elétrica aparente lida no equipamento, σap (bac) é um valor arbitrário da 

condutividade do background.   

 A redução do efeito topográfico sobre os dados de condutividade foi realizada pela 

normalização das medidas, ou seja, o valor de condutividade elétrica do background foi 

obtido utilizando-se a mediana do conjunto das medidas. A mediana foi escolhida por ser uma 

técnica estatística robusta (BARBETTA, 2002).  Para o perfil G1 obteve-se o valor de 4,25  

mS/m e para o perfil G2, 6,4 mS/m. 

 As Figuras 6.13a e 6.13b mostram as medidas de condutividade elétrica normalizada 

para os perfis F1 e F2. As retas em azul referem-se ao melhor ajuste linear dos dados para os 

perfis F1 e F2, sendo descritas pelas Eq. 6.4 e 6.5, respectivamente:  

 84273x92083y ,, +−=  (6.4) 

 45248x79081y ,, +−=  (6.5) 

onde y é igual à condutividade elétrica aparente corrigida e x refere-se às medidas das 

variações topográficas.  
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Figura 6.13. Condutividade elétrica aparente normalizada em função da variação topográfica 
dos perfis EM-38: a) G1; b) G2. 

 

 De posse das equações lineares (Eq. 6.4 e 6.5), calcula-se a condutividade elétrica sem 

a influência do efeito topográfico. Assim, a redução permite que as anomalias condutivas, 

geradas por pequenas variações do sinal eletromagnético indutivo e mascaradas devido ao 

efeito da variação topográfica, sejam realçadas. Para transformar os valores de condutividade 

elétrica aparente em dB  para mS/m, aplica-se a seguinte equação: 
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20

y

bacap 10⋅σ=σ )(   (6.6)  

 

A Figura 6.14 mostra a comparação entre os dados de condutividade elétrica aparente 

antes (Figura 6.14a) e depois (Figura 6.14b) da redução do efeito topográfico, realizada para o 

perfil G1. Após o procedimento, além de reduzir o efeito topográfico, foi possível realçar 

sinais sutis e assim, determinar os limites dos sambaquis, associados a duas regiões anômalas, 

entre os trechos 60 m – 110 m e 230 m – 280 m. Estas regiões apresentam baixos valores de 

condutividade elétrica. Observa-se que a redução do efeito topográfico foi satisfatória, visto 

que, antes do procedimento, havia diversas anomalias de condutividade, mas após o 

procedimento as anomalias provenientes dos dois sambaquis ficaram em evidência.  

A Figura 6.15 mostra a comparação entre os dados de condutividade elétrica aparente 

antes e depois da redução do efeito topográfico, realizada para o perfil G2. Assim como 

observado no perfil anterior, após a redução, foi possível destacar três regiões anômalas com 

baixos valores de condutividade elétrica aparente a, aproximadamente, 80 m, 120 m e 230 m, 

relacionadas por sua vez, a três sambaquis da área. 
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Figura 6.14. a) Condutividade elétrica aparente antes da correção do efeito da topografia; b) condutividade elétrica aparente residual após a 
correção realizada no perfil G1 dos sambaquis de Santa Marta.  
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Figura 6.15. a) Condutividade elétrica aparente antes da correção do efeito da topografia; b) condutividade elétrica aparente residual após a 
correção realizada no perfil G2 dos sambaquis de Santa Marta.  
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Os detalhes sobre correção da variação topográfica de dados EM-38, aplicados em 

sítios arqueológicos são apresentados em um artigo científico, publicado na revista Journal of 

Archaeological Science (SANTOS et al., 2009), conforme APÊNDICE A .   

Para gerar resultados EM-38 em 3D, a interpolação dos dados foi feita no software 

Surfer 8 (Golden Software) por meio da Krigagem linear, que é um método de regressão 

geoestatístico e permite estimar a tendência de valores desconhecidos associados a um ponto, 

área ou volume, a partir de um conjunto de n dados disponíveis. Ou seja, criam-se novos 

pontos com o uso de funções matemáticas lineares, que atribuem pesos maiores nas posições 

mais próximas dos pontos amostrais e menores, nas posições mais distantes.  

No algoritmo da krigagem, consideram-se quatro parâmetros: i) o espaçamento entre 

os pontos a serem interpolados e suas posições dos dados, que permite reduzir o ruído 

coerente; ii) o tamanho dos dados; iii) a repetibilidade gerada a partir  confiabilidade22 dos 

dados, e iv) anisotropia23 natural. O tamanho, a repetibilidade e anisotropia dos dados não 

estão correlacionadas às posições dos dados; dessa forma, o algoritmo da Krigagem entra com 

estes valores utilizando o variograma. Um aspecto importante do variograma é quanto sua 

proximidade da origem, visto que, são os pontos mais próximos os que detêm o maior peso no 

processo de interpolação. Para se obter um bom variograma fazem-se necessários trinta ou 

mais pares de pontos.  

 

6.3. ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

 

A análise granulométrica foi realizada nas amostras de sedimentos coletadas no 

sambaqui Jabuticabeira II, a fim de fornecer elementos adicionais na interpretação dos perfis 

GPR radiais obtidos no sítio e em seu entorno. Quer dizer, a integração de dados geofísicos e 

granulométricos foi utilizada para tentar entender em que ambiente geológico (paleolaguna 

e/ou paleoduna) este sítio está assentado. Para o sambaqui Encantada III, a análise 

granulométrica foi apresentada com base nos trabalhos de Peixoto (2008). 

                                                 
22 Se as medidas dos dados são confiáveis, a interpolação será feita com todos os valores observados; se são 
suspeitas, a interpolação pode não ser feita com um valor observado, especialmente se o valor é discrepante em 
relação aos valores observados na vizinhança. O algoritmo utiliza então, a repetibilidade dos dados (GOLDEN, 
2003).  
23 Característica do material em que uma propriedade física varia em função da direção. 
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Os sedimentos coletados a partir das sondagens a trado foram analisados no 

Laboratório de Sedimentologia do Instituto de Geociências da USP. A distribuição 

granulométrica dos sedimentos foi obtida pelas técnicas de pipetagem e peneiramento, 

desenvolvidas de acordo com o procedimento padrão do laborátorio e envolveu as seguintes 

etapas: 

1. Pesagem de 60 g de massa úmida; 

2. Secagem da massa úmida em estufa a 60º C por 24 horas; 

3. Pesagem da massa seca, com o intuito de inferir o teor de umidade da amostra; 

4. Adição de dispersante24 na amostra e em seguida, desagregação utilizando almofariz;  

5. Pipetagem em proveta de 1 litro de cinco aliquotas, de acordo com a escala de phi de 

Krumbein (classificação de silte grosso a argila); 

6. Secagem das alíquotas obtidas pela pipetagem em estufa a 60º C por 48 horas; 

7. Elutriação para a eliminação dos sedimentos finos (pelíticos); 

8. Secagem em estufa do material mais grosso, resultante da elutriação, em estufa a 60º 

C por 24 horas; 

9. Peneiramento, utilizando um vibrador mecânico; e 

10. Balanço da massa e cálculo das porcentagens das frações granulométricas. 

Após este procedimento, obteve-se a distribuição das porcentagens em massa das 

frações granulométricas, que foram correlacionadas aos dos refletores contínuos 

caracterizados com o método GPR. 

                                                 
24 Foi utilizado o pirofosfato de sódio – Na4P2O7  
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CAPÍTULO 7 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo é apresentada a discussão dos resultados geofísicos obtidos nos sítios 

arqueológicos de sambaquis costeiros: Jabuticabeira II, Santa Marta IV, V, VII e VIII e 

Encantada III. Conforme apresentado anteriormente, os dados GPR foram obtidos com as 

antenas blindadas de 100, 200 e 400 MHz, visando obter-se uma imagem de alta resolução da 

subsuperfície com as antenas blindadas de 400 MHz e uma boa profundidade de investigação 

com as antenas blindadas de 100 MHz.  

Os resultados obtidos com as antenas blindadas de 200 MHz propiciaram um melhor 

compromisso entre a profundidade de investigação e a resolução vertical, quando comparados 

com os resultados das antenas blindadas de 100 MHz e 400 MHz. Neste sentido, a 

interpretação e a discussão serão focadas nos resultados obtidos com as antenas de 200 MHz, 

salvo em algumas malhas 3D, cujos perfis apresentados foram obtidos com as antenas de 400 

MHz. Para a discussão dos resultados obtidos com o método eletromagnético indutivo (EM-

38), foram considerados os perfis obtidos no modo DMV (dipolo magnético vertical), que 

permite uma profundidade de investigação em torno de 1,5 m. Vale ressaltar que as escalas 

horizontais e verticais, utilizadas na representação dos perfis GPR, apresentam uma diferença, 

visando-se, com o exagero vertical adotado, realçar as anomalias observadas.  

 

7.1. SAMBAQUI JABUTICABEIRA II 

 

Um dos objetivos desta pesquisa é obter um melhor entendimento do sítio 

Jabuticabeira II e do seu entorno, visando a busca de registros e de artefatos de interesse 

arqueológico. Neste sentido, cerca de 600 perfis GPR e 100 perfis EM-38, aproximadamente, 

foram obtidos neste sítio. Devido a problemas logísticos nas partes topograficamente mais 

baixas, tais como o nível freático aflorando (ou muito próximo da superfície), vários perfis 

GPR ficaram prejudicados, pois houve uma forte atenuação do sinal que impedira a 
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penetração do sinal a maiores profundidades. Dessa forma, nesta sessão serão apresentados 

apenas os resultados mais significativos para a pesquisa.  

A área de estudos foi dividida em blocos de acordo com a localização geográfica na 

região, denominados de: A, B, C, D e E. A Figura 7.1 mostra o mapa com a localização dos 

blocos, cujos resultados geofísicos serão discutidos a seguir. Nesta tese, além da aquisição dos 

dados GPR realizada de maneira convencional, ou seja, perfis de reflexão paralelos na forma 

de blocos 2D, também foi empregada a técnica de aquisição radial, visando a busca de 

informações sobre o substrato deste sambaqui. Esses resultados serão apresentados e 

discutidos nesta sessão.  

A conversão do tempo em profundidade nos perfis GPR, obtidos neste sítio, foi 

realizada de acordo com a análise de velocidades (ver Capitulo 6, seção 6.1), sendo, portanto,  

utilizado um modelo de velocidade.   

 

 

Figura 7.1. Mapa da divisão do sítio Jabuticabeira II em blocos para a apresentação e 
discussão dos resultados: A (parte central do sítio), B (nordeste), C (norte - noroeste), D 
(oeste-noroeste) e E (sudeste).  
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7.1.1. Sambaqui Jabuticabeira II – Bloco A 

A Figura 7.2 mostra a localização dos perfis GPR A1 e A2 obtidos dentro do sítio 

Jabuticabeira II. O perfil A1 foi adquirido na direção SE-NW e o perfil A2, na direção N-S, 

ambos com as antenas blindadas de 200 MHz.  

O perfil A1 (Figura 7.3) inicia-se dentro do sítio arqueológico e segue em direção à 

periferia, cruzando seus limites até alcançar a área na qual seu substrato sedimentar aflora. 

Neste perfil, observa-se dois nítidos padrões de reflexão distintos. No primeiro padrão, 

delimitado pelo trecho 0 m – 100 m de distância, região onde se encontra o sítio, observa-se 

refletores contínuos horizontais de altas amplitudes, que podem ser correlacionados a 

sucessão de camadas arqueológicas. No segundo trecho, últimos 25 m do perfil à NW, área 

além dos limites do sítio arqueológico, nota-se refletores sub-horizontais e inclinados de 

menores amplitudes, que podem estar associados ao mergulho das camadas que fazem parte 

do substrato sedimentar local (GIANNINI, 1993). A região A refere-se aos refletores 

correlacionados às camadas arqueológicas; a região L, ao limite entre o sambaqui e a geologia 

local, e a região G corresponde às feições geológicas com estruturas sedimentares. 

A mudança lateral na continuidade dos refletores horizontais, caracterizados no 

primeiro trecho dos perfis (0-100m), truncados pelos refletores inclinados observados no 

segundo trecho dos perfis (>100m) indica o limite entre o sítio arqueológico e as feições 

geológicas naturais.  

Observa-se também um refletor sub-horizontal ao longo de todo o perfil (ver linha 

amarela tracejada na Figura 7.3). Note que no primeiro trecho entre 0 e 100 m, o perfil está 

sobre o sitio arqueológico e este refletor pode ser um indicativo da interface entre o conjunto 

de camadas arqueológicas e seu substrato sedimentar (assentamento do sambaqui). Por outro 

lado, no segundo trecho (> 100 m), o refletor parece ser um indicativo da interface que separa 

dois tipos de depósitos sedimentares. A diferenciação entre estes tipos de depósitos está 

associada ao padrão das respostas GPR, ou seja, baseia-se principalmente, na presença ou não 

de refletores inclinados, correlacionáveis ao mergulho de estratificações cruzadas eólicas da 

geração 2.  
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Figura 7.2. Mapa de localização dos perfis A1 e A2 obtidos dentro do sítio Jabuticabeira II.  
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Figura 7.3. Perfil GPR A1 obtido no bloco A do sítio Jabuticabeira II. A linha amarela tracejada destaca um forte refletor que pode estar 
associado à base do sambaqui. A região A equivalem às camadas arqueológicas, L, ao limite entre o sambaqui e seu substrato sedimentar, e G, às 
camadas deste substrato. 



Discussão dos resultados 
__________________________________________________________________________________ 
 

 120 

No perfil A2 (Figura 7.4), observa-se diversos refletores contínuos sub-horizontais de 

altas amplitudes que podem ser indicativos das interfaces entre as camadas que compõem a 

sucessão arqueológica. Abaixo desta sucessão (cerca de 3 m de espessura), observa-se uma 

diminuição da amplitude do sinal, que pode ser indicativa da passagem do sambaqui para o 

substrato sedimentar.  

Para uma melhor interpretação dos horizontes delimitados pelos refletores GPR, os 

quais se referem às diversas camadas arqueológicas que compõem o sítio Jabuticabeira II, a 

Figura 7.5 apresenta uma descrição da coluna estratigráfica de um trecho da parede exposta 

no lócus25 2 deste sítio, conforme Menezes (2009). 

As sucessivas camadas arqueológicas, identificadas nesta coluna, variando desde 

lâminas argilo-arenosas (“funerárias”) até predominantemente conchíferas, é evidenciado por 

alguns refletores. Todavia, torna-se difícil distinguir todas as camadas no radargrama, 

principalmente onde ocorrem sequências de camadas muito finas (cerca de alguns centímetros 

de espessura). As datações mostradas na coluna referem-se à ocupação do local pelos 

sambaquieiros e foram extraídas de Bendazzoli (2007). A Figura 7.6 mostra a correlação das 

camadas arqueológicas com os dados de GPR. Observa-se que o emprego da geofísica foi 

importante para a delimitação tanto da estrutura como espessura do sambaqui.  

 

Figura 7.4. Perfil GPR A2 obtido no bloco A do sítio Jabuticabeira II, com a localização 
aproximada da coluna estratigráfica da Figura 7.5 e detalhe do trecho onde foi realizada a 
descrição da mesma coluna (retângulo tracejado). Os diversos refletores estão associados à 
diferenciação das camadas arqueológicas existentes no sambaqui.  
 
 

                                                 
25

A palavra lócus, escrita em latim, foi utilizada para distinguir os diversos locais dentro do sambaqui 
Jabuticabeira II. 
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Figura 7.5.  Coluna estratigráfica de um trecho da parede exposta no lócus 2 do sítio 
Jabuticabeira II (modificado de MENEZES, 2009). As setas indicam datações 14C calibradas 
de material contido dentro das camadas.   
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Figura 7.6. Trecho do perfil GPR e sua correlação com a coluna estratigráfica.  
 

 

 

7.1.2. Sambaqui Jabuticabeira II – Bloco B 

A Figura 7.7 mostra a localização dos perfis GPR B1 e B2 obtidos no bloco B do sítio 

Jabuticabeira II. O perfil B1 foi adquirido na direção SE-NW e o perfil B2 na direção SW-

NE.  Nos dois perfis, B1 (Figura 7.8) e B2 (Figura 7.9), observa-se refletores contínuos sub-

horizontais de altas amplitudes que podem estar associados à diferenciação de camadas 

arqueológicas, geológicas ou ao nível freático. O refletor sub-horizontal que ocorre a, 

aproximadamente, 1,2 m de profundidade (linha vermelha tracejada) pode estar 

correlacionado ao nível freático, visto que mergulha no rumo do banhado (água aflorando), 

localizado a NE no perfil B2. Com a presença da água, tornou-se difícil a aquisição dos perfis 

GPR na direção SW-NE. Já o refletor mais profundo, entre 2 m e 3m de profundidade (linha 

amarela tracejada), pode ser correlacionado à diferenciação de camadas do substrato 

sedimentar.  
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No perfil B2 (Figura 7.9), observam-se também alguns refletores hiperbólicos, que 

podem ser indicativos de alvos pontuais (retângulo preto tracejado) com promissores para 

escavações arqueológicas.  

 

Figura 7.7.  Mapa de localização dos perfis GPR B1 e B2 obtidos no bloco B do sítio 
Jabuticabeira II.  
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Figura 7.8. Perfil GPR B1 no bloco B do sítio. A linha pontilhada vermelha destaca o refletor sub-horizontal caracterizado pelo GPR a, 
aproximadamente, 1,2 m de profundidade, que pode estar associada ao nível freático e a amarela, o refletor sub-horizontal, que pode estar 
associado à diferenciação de camadas do substrato sedimentar. 
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Figura 7.9. Perfil GPR B2 obtido no bloco B do sítio. A linha pontilhada vermelha destaca o refletor sub-horizontal caracterizado pelo GPR a, 
aproximadamente, 1,2 m de profundidade, que pode estar associada ao nível freático e a amarela, o refletor sub-horizontal, que pode estar 
associado à diferenciação de camadas do substrato sedimentar. O retângulo preto tracejado destaca alguns refletores hiperbólicos.  
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Para um melhor detalhamento desta região, uma malha de 20 m x 20 m foi delimitada 

no local onde se detectou as anomalias pontuais e assim, um levantamento GPR foi 

conduzidos sobre esta malha, a fim de gerar um mapa 3D. Os perfis foram espaçados de 0,5 m 

em 0,5 m. Considerando a profundidade de investigação, a aquisição dos perfis de GPR foi 

realizada com as antenas de 200 MHz. 

A Figura 7.10 mostra os cortes em profundidade extraídos do mapa 3D obtido sobre a 

malha. O mapa foi construído a partir da interpolação dos perfis GPR. Em todos os níveis de 

profundidade, observa-se várias anomalias pontuais, associadas à alta refletividade do sinal 

(cor escura), também detectadas nos perfis GPR. As anomalias são interessantes, visto que 

este local (lado nordeste do sítio Jabuticabeira II) apresenta expressivo potencial 

arqueológico, por estar próximo da paleolaguna (DEBLASIS et al, 2007). Ou seja, a 

necessidade dos sambaquieiros estarem próximos as áreas que apresentam interseção 

(estuários, rios, canais, entre outros) pode ser um indicativo da utilização destes recursos tanto 

como fonte alimentar e/ou vias de deslocamento (por exemplo, o uso de canoas). No entanto, 

só serão apresentados os perfis GPR mais significativos, ou seja, os que foram utilizados 

como guia para orientar as escavações arqueológicas. 
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Figura 7.10. Cortes em 1,45 m, 2,51 m, e 3,59 m de profundidade, extraídos do mapa GPR 
3D, onde os pontos anômalos (cor escura) indicam os locais que apresentam maior potencial 
arqueológico.  

 

Assim, após a análise dos dados GPR 2D, obtidos sobre a malha 3D, dois locais foram 

escolhidos para as intervenções arqueológicas: i) Linha y = 0 m (posição x = 5,5 m) e ii) 

Linha y = 4 m (posição x = 18,5 m) (Figura 7.11). Somente estes dois pontos foram 

escavados dentre os demais, porque tanto a água em subsuperfície como o tipo de sedimento 

não compactado, poderia provocar o desabamento das paredes das trincheiras, tornando-se um 

local de risco de acidente para a equipe. Devido a este fato, diversos alvos pontuais mais 

profundos (> 2 m de profundidade) não puderam ser verificados por meio de escavações. 

Além de saber que tipo de material e/ou objeto está associado às reflexões hiperbólicas, as 

intervenções foram realizadas a fim de entender a estratigrafia das camadas caracterizadas 

pelos refletores contínuos.  
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Figura 7.11.  Pontos de intervenções arqueológicas: Linha y = 0, posição x = 5,5; Linha y = 
4, posição x = 18,5, com base nos perfis GPR da malha 3D. As linhas pontilhadas indicam as 
interfaces entre as camadas que compõem a estratigrafia local em torno de: 0,5 m, 0,7 m, 0,9 
m, 1,2 m, 1,9 m, 2,2 m e 2,5 m de profundidade, aproximadamente. 

 

Uma equipe de arqueólogos liderada pelo prof. Paulo DeBlasis do MAE/USP abriu 

uma pequena trincheira de 2 m x 1 m; entretanto, devido às condições do terreno26, a 

intervenção teve que ser rápida e não pode obedecer ao controle padrão de decapagem a 

níveis artificiais de 10 cm (DEBLASIS et al., 2009). A Figura 7.12 mostra uma foto da 

escavação arqueológica conduzida na Linha y = 4 da malha 3D, onde, nitidamente, observa-se 

a diferenciação de camadas que estão associadas aos refletores contínuos caracterizados pelos 

dados de GPR.  

                                                 
26

A área é constituída por sedimento arenoso de pouca estabilidade e o NA é bem raso. 
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Figura 7.12.  Foto da escavação arqueológica conduzida na Linha y = 4 da malha 3D, a área 
delimitada pelo circulo preto tracejado refere-se ao local da anomalia pontual detectada pelo 
GPR. As linhas coloridas estão associadas às camadas detectadas pelo GPR. 

 

No total, foram inferidas cinco camadas na Linha y = 4 m (Figura 7.13), similares as 

evidenciadas no perfil estratigráfico da Linha y = 0 m:  

1. Na primeira camada, de cima para baixo, entre 0 e 0,4 m de profundidade, é 

constituída por sedimentos argilo-arenosos finos, de coloração cinza escuro, 

misturados a uma pequena quantidade de conchas carbonáticas trituradas, alguns ossos 

de peixes e mamíferos de pequeno porte e pequenos fragmentos de material lítico 

queimado e carvão. 

2. Na segunda camada, entre 0,4 e 0,7 m de profundidade, observa-se a presença de 

sedimentos arenosos finos, cinza claro, misturados a uma pequena quantidade de 

peixes, fragmentos de ossos longos de mamíferos, materiais líticos, conchas 

carbonáticas trituradas e pedaços de carvão.  

3. A terceira camada, entre 0,7 e 0,8 m de profundidade, é a mais delgada da 

composição, composta por sedimentos areno-argilosos finos de coloração amarelo 
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claro, com bolsões ictiológicos27 composto por sedimentos marrom-amarelados. Nas 

concentrações encontradas, há uma grande quantidade de ossos queimados de peixes, 

pequena quantidade de ossos de mamíferos e aves e material lítico queimado. 

4. Na quarta camada, entre 0,8 e 1,2 m de profundidade, predominam sedimentos 

arenosos médios a finos, de coloração cinza claro, misturados a uma pequena 

quantidade de fauna e materiais líticos queimados, quantidade esta que aumenta com a 

profundidade; observa-se também, uma grande quantidade de carvão.  

5. A quinta camada, entre 1,2 e 1,5 m de profundidade, é conchífera e estruturada 

predominantemente por conchas carbonáticas misturadas ao um sedimento arenoso 

médio, de coloração cinza. Com o nível de água a, aproximadamente, 1,2 m de 

profundidade, e o risco de desabamento do perfil, tentou-se recuperar o alvo pontual 

estimado pelo método GPR a, aproximadamente, 1,5 m de profundidade. Neste ponto, 

foi encontrado um conjunto expressivo de Ostreas sp de grande porte. Além das 

ostras, detectou-se uma grande quantidade de fauna ictiológica, ossos de aves e 

mamíferos, carvão concentrado e material lítico. A fim de rastrear a base da camada 

conchífera, optou-se por aprofundar a escavação em um pequeno trecho da trincheira, 

o que evidenciou a existência de uma camada arenosa (de coloração cinza escuro) com 

poucas conchas carbonáticas, de coloração cinza escura. 

 

                                                 
27 Sedimentos arenosos de coloração escura com uma grande quantidade de peixes.  
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Figura 7.13. Perfil estratigráfico da escavação arqueológica conduzida na Linha y = 4 m 
(posição  x = 18,5 m). 

 

Observa-se que a correlação do perfil GPR (Figura 7.11) com a estratigrafia (Figuras 

7.12 e 7.13) permite deduzir que apenas uma camada, das cinco evidenciadas pela escavação 

(resultado direto), não foi diferenciada pelos refletores GPR contínuos sub-horizontais. 

Assim, o limite entre a primeira e segunda camada foi caracterizado pelo refletor a, 

aproximadamente, 0,5 m de profundidade (linha amarela tracejada). O limite entre a segunda  

e terceira camada foi caracterizado pelo refletor a, aproximadamente, 0,7 m de profundidade 

(linha vermelha tracejada). O limite entre a terceira e quarta camada não foi diferenciado 

pelos refletores GPR, isto se deve a sua reduzida espessura. E o limite entre a quarta e quinta 

camada foi caracterizado pelo refletor a, aproximadamente, 1,2 m de profundidade (linha azul 

tracejada).  

Nota-se ainda que o refletor contínuo sub-horizontal a, aproximadamente, 1,2 m de 

profundidade, bem marcado em todos os perfis GPR, além de indicar o topo da camada 

conchífera, também coincide com a profundidade do nível d’água.  
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A camada conchífera, evidenciada após as escavações, pode ser um indicativo da 

presença do sambaqui, em um local onde os arqueólogos acreditavam ser o apenas o seu 

entorno. Os pesquisadores relacionavam o local às áreas cotidianas dos sambaquieiros,devido 

à proximidade com a laguna.  

Face ao exposto, amostras de conchas carbonáticas da base desta camada foram 

coletadas e datadas. O pacote conchífero foi datado entre 2850 e 3160 anos AP, o que 

evidencia uma área de maior abrangência do sambaqui, associada ao período inicial da 

construção do sítio.  

Com base na escavação arqueológica, onde foi evidenciada a interface entre a camada 

conchífera e uma camada de sedimentos arenosos cinza escuro com poucas conchas 

carbonáticas, pode-se associar o refletor contínuo sub-horizontal, a 1,9 m de profundidade, 

aproximadamente, ao assentamento do sambaqui sobre o substrato sedimentar. Isto permite 

deduzir que os refletores mais profundos estão correlacionados às camadas geológicas. Ainda, 

de acordo com as intervenções arqueológicas, as anomalias pontuais GPR podem estar 

associadas à presença de um conjunto de Ostreas sp de grande porte, como pode ser 

observado na Figura 7.14.  

 

           

Figura 7.14.  Fotos dos materiais encontrados nas escavações arqueológicas associados às 
anomalias pontuais detectadas nos perfis GPR: a) Linha y = 0 m (posição x = 5,5 m); b) Linha 
y = 4 m (posição x = 18,5 m). 

 

 

7.1.3. Sambaqui Jabuticabeira II – Bloco C 

A Figura 7.15 mostra a localização dos sete perfis GPR e um perfil eletromagnético 

indutivo (EM-38), obtidos no bloco C do sítio Jabuticabeira II. Seis perfis GPR C1, C2, C3, 

a b  
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C4, C5 e C6, dispostos paralelamente a estrada e com espaçamento entre eles de 30 m, foram 

conduzidos na direção SE – NW. O perfil GPR C7, transversal às demais linhas, foi 

conduzido na direção SSE-NNW. Sobre este perfil também foi obtido o perfil 

eletromagnético indutivo. Os resultados são apresentados e discutidos a seguir. 

 

 

Figura 7.15. Mapa de localização dos perfis C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7 do bloco C do sítio 
Jabuticabeira II. 

 

As Figuras 7.16 e 7.17 mostram os perfis GPR obtidos sobre os perfis C1, C2, C3, 

C4, C5 e C6 (Figura 7.15). As letras A, L e G referem-se, respectivamente, aos refletores 

correlacionados a: camadas arqueológicas, limite entre o sambaqui e geologia local, e as 

feições geológicas. 

No perfil C1, observa-se nitidamente um refletor raso (linha vermelha tracejada), a 

aproximadamente 1 m de profundidade, que pode ser um indicativo de ações recentes de 

empresas de mineração que atuam na região, resultando assim, em um solo remexido28, 

conforme informações do proprietário do terreno. Nota-se ainda, diversos refletores 

                                                 
28 Exploração da área por empresas que trabalham com adubos orgânicos, ou seja, utilização das conchas 
carbonáticas para a fabricação de corretivos para o solo.  
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inclinados, entre 2 m e 5 m de profundidade, que podem estar associados aos mergulhos de 

feições geológicas, ou seja, estratificações cruzadas progradantes. Já o refletor contínuo com 

mergulho aparente suave para NW, entre 3 m e 6 m (linha amarela tracejada), pode estar 

indicando uma interface entre duas unidades geológicas. De acordo com Giannini (1993), a 

partir do Holoceno, tem-se na região, sistemas deposicionais lagunares e dunares, onde, na 

laguna, há uma presença significativa de conchas carbonáticas, enquanto que nas dunas da 

geração 2, há uma maior quantidade de óxido de ferro. De acordo com Van Dam et al. (2002), 

a presença de óxido de ferro é comum em depósitos eólicos. 

O refletor de alta amplitude (linha amarela tracejada) pode ser o contato entre os 

sedimentos eólicos paleodunares da geração 2 (areia e óxido de ferro) e o terraço regressivo 

pleistocênico, este localmente afetado em seu topo pela inundação paleolagunar (areia e 

conchas carbonáticas).  Segundo Giannini (1993.), a leste, o terraço foi erodido, sobrando a 

oeste, uma pequena faixa de areia. Assim, as dunas da geração 2, existentes nesta região e 

ativas na época da máxima inundação, migraram um pouco mais para sudoeste, sobre o 

terraço inundado. O que explica a presença de conchas sob a paleoduna, geralmente em 

profundidades maiores, como foi caracterizado pelo GPR.  

Nos perfis C2, C3, C4 e C5, os quais partem da periferia do sambaqui e cruzam seus 

limites até alcançar o substrato sedimentar, observa-se dois padrões diferentes de reflexão, 

também observados no perfil A1. O início do trecho, entre 0 m e 40 m de distância, que se 

refere à área de domínio do sítio arqueológico, constituído por uma sucessão espessa de 

camadas plano-paralelas, é caracterizado por refletores contínuos horizontais de altas 

amplitudes. Depois deste trecho, ou seja, na área que está fora dos limites do sítio 

arqueológico, observa-se refletores sub-horizontais e inclinados de menores amplitudes, que 

estão associados às camadas geológicas locais, como também foi evidenciado no perfil C1 

(GIANNINI, 1993). O limite entre o sambaqui e as feições geológicas naturais pode estar 

associado a uma brusca mudança lateral dos refletores, ou seja, os refletores contínuos e 

horizontais, caracterizados no trecho sudeste dos perfis, são truncados pelos refletores 

inclinados, caracterizados no trecho nordeste.  

No perfil C5, nota-se, além dos refletores já citados, uma estrutura côncava (linha 

amarela tracejada), caracterizada pela geometria dos refletores, e que pode ser um indicativo 

da presença de um paleocanal na região. E no perfil C6, não há refletores inclinados, somente 

horizontalizados, o que pode ser um indicativo de uma mudança de sistema deposicional 

(ausência de cobertura eólica).   
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Figura 7.16. Perfis GPR C1, C2, C3, C4 e C5, obtidos com as antenas blindadas de 200 MHz. 
Região A, equivale às camadas arqueológicas; L, ao limite entre o sambaqui e as camadas 
geológicas; e G, às camadas geológicas. A linha vermelha tracejada está associada à interface 
entre o solo remexido e os depósitos geológicos. A linha amarela tracejada está associada à 
interface entre dois tipos de depósitos sedimentares.  
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Figura 7.17. Perfis GPR C5 e C6 obtidos com as antenas blindadas de 200 MHz. Região A, equivale às camadas arqueológicas; L, ao limite 
entre o sambaqui e as camadas geológicas; e G, às camadas geológicas. A linha amarela tracejada indica uma estrutura geológica côncava 
(paleocanal). 
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A Figura 7.18 mostra os resultados dos levantamentos geofísicos para o perfil C7. A  

Figura 7.18b mostra o resultado do perfil GPR de 200 MHz. Os perfis EM-38 de 

condutividade elétrica e susceptibilidade magnética estão apresentados nas Figuras 7.18b e 

7.18c, respectivamente. 

No trecho inicial, entre 0 m e 50 m, do perfil GPR, observa-se refletores sub-

horizontais de altas amplitudes, evidenciando a diferenciação das camadas arqueológicas. No 

trecho entre 50 m e 130 m, nota-se refletores inclinados com mergulho aparente para N, que 

podem estar relacionados às estratificações cruzadas de paleodunas. Já entre 130 m e 150 m, 

encontra-se a mesma estrutura côncava, que pode ser um indicativo de um paleocanal, já 

caracterizada no perfil C5. No final da linha, entre 150 m e 180 m, há apenas refletores sub-

horizontais que pode ser um indício de mudança de sistema deposicional representado no 

registro sedimentar (ausência de cobertura eólica).  

  No perfil eletromagnético indutivo (Figura 7.18b), observa-se, à medida que se afasta 

da periferia do sambaqui, a condutividade elétrica aumenta. No entanto, entre 130 m e 150 m, 

a condutividade elétrica diminui bruscamente no trecho em que foi caracterizada a estrutura 

côncava (paleocanal) pelo GPR. Quer dizer, a integração dos métodos GPR e eletromagnético 

indutivo (EM-38) evidencia a presença de um paleocanal na região. De acordo com os dados 

de condutividade elétrica, pode-se correlacionar os sedimentos existentes dentro da estrutura a 

uma areia seca, condicionada pela paleoduna erodida e sua base, delimitada pelos refletores 

GPR côncavos, que podem indicar uma quantidade maior de óxido de ferro (VAN DAM et 

al., 2002). Os dados de susceptibilidade magnética (Figura 7.18c) não apresentam mudanças 

significativas. 
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Figura 7.18. Resultado do perfil C7: a) Perfil GPR; b) Perfil de condutividade elétrica (EM-
38); c) Perfil de susceptibilidade magnética (EM-38).  

 

As Figuras 7.19a e 7.19b mostram um zoom no trecho entre 100 e 160 m da Figura 

7.18 onde foi inferida a presença do paleocanal com base nos perfis GPR e de condutividade 

elétrica, respectivamente. Observa-se claramente a geometria do paleocanal, bem marcada 

pelos refletores, e a presença de sedimentos mais resistivos dentro desta estrutura, evidenciada 

pelos valores de condutividade elétrica. O possível paleocanal representa provavelmente a 
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antiga continuidade do rio Riachinho, atualmente retificado29, mas que no passado era um rio 

meandrante que se ligava a laguna Garopaba do Sul (GIANNINI, 1993). Assim, o paleocanal 

poderia ter sido uma estrutura utilizada pelos sambaquieiros para ter acesso a laguna e/ou mar. 

De acordo com Gaspar (2008), entre os restos alimentares dos sambaquieiros, também, 

verifica-se a presença de ossos de tubarão, baleia, golfinho, tartarugas, raias, o que indica a 

utilização de embarcações para obter no mar uma parte do que era consumido em sua dieta 

alimentar. 

A caracterização do rio Riachinho como um canal meandrante é sugerida pela 

presença de refletores inclinados adjacentes ao paleocanal; estes refletores (linha amarelas 

tracejadas na Figura 7.19a) podem ser interpretados como clinoformas das barras em pontal. 

Ou seja, enquanto a margem erosiva do rio migrava para NW, provocando erosão, a margem 

oposta recebia deposição em progradação lateral e sofrendo deposição na direção SE. Para 

ilustrar, a Figura 7.20 mostra um esquema de um canal meandrante e deposição dos 

sedimentos em barras em pontal.  

Para uma melhor caracterização do paleocanal, foi realizada uma aquisição de perfis 

GPR com as antenas blindadas de 200 MHz em uma malha com 45 m x  90 m, localizada 

sobre a estrutura. Os perfis GPR L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 e L10 foram espaçados 

de 5 em 5 m, na direção SW-NE. E os perfis GPR L11, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L18, 

L19 e L20 foram espaçados de 10 em 10 m, na direção SE-NW. A Figura 7.21 mostra o 

esquema da malha utilizada no detalhamento GPR sobre a estrutura do próvavel paleocanal. 

                                                 
29 Rio que teve seu curso modificado, ou seja, diminuiu-se os meandros a fim de que ficasse reto. 
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Figura 7.19. a) Trecho do perfil GPR C7, evidenciando a deposição de sedimentos em uma 
das margens do paleocanal (linhas amarelas tracejadas), na forma de barras em pontal; b) 
Trecho do perfil de condutividade elétrica, mostrando baixos valores de condutividade para os 
sedimentos que formam o paleocanal. 

 

 
Figura 7.20. Esquema de deposição de sedimentos em canais meandrantes, formando as 
barras em pontal (adaptado de SELLEY, 2000). 
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Figura 7.21. Esquema do detalhamento GPR realizado sobre o possivel paleocanal, 
localizado no bloco C do sítio Jabuticabeira II. 

 

As Figuras 7.22, 7.23 e 7.24 mostram os perfis GPR L1 a L10 adquiridos na direção 

SW–NE, e as Figuras 7.25 e 7.26 mostram os perfis GPR L11 a L20 adquiridos na direção 

SE–NW. Observa-se a presença do paleocanal em quase todos os perfis GPR. Nos perfis 

obtidos na direção SW-NE, a presença da estrutura torna-se nítida a partir do perfil L3, onde 

nota-se um aprofundamento do canal. Já nos perfis obtidos na direção SE–NW, o paleocanal é 

evidenciado entre os perfil L12 e L18, e sua profundidade aumenta até o perfil L15 e, a partir 

daí a estrutura torna-se rasa.  
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Figura 7.22. Detalhamento GPR realizado sobre o paleocanal no bloco C do sítio 
Jabuticabeira II – perfis: L1, L2, L3 e L4. Direção dos perfis SW - NE. 
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Figura 7.23. Detalhamento GPR realizado sobre o paleocanal no bloco C do sítio 
Jabuticabeira II – perfis: L5, L6 e L7. Direção dos perfis SW - NE.  

 



Discussão dos resultados 
__________________________________________________________________________________ 
 

 144 

 
Figura 7.24. Detalhamento GPR realizado sobre o paleocanal no bloco C do sítio 
Jabuticabeira II – perfis: L8, L9 e L10. Direção dos perfis SW- NE.  
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Figura 7.25. Detalhamento GPR realizado sobre o paleocanal no bloco C do sítio Jabuticabeira II – perfis: L11, L12, L13, L14 e L15. Direção 
dos perfis SE–NW. 
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Figura 7.26. Detalhamento GPR realizado sobre o paleocanal no bloco C do sítio Jabuticabeira II – perfis: L16, L17, L18, L19 e L20. Direção 
dos perfis SE–NW. 
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Frente aos resultados obtidos, foi feita uma modelagem numérica GPR 2D com o 

objetivo de checar a hipótese de paleocanal para a estrutura côncava detectada pelos dados de 

GPR. A Figura 7.27a apresenta o modelo sintético, caracterizado por: um depósito areno-

argiloso, cortado pela uma estrutura côncava, esta preenchida por sedimentos areno-argilosos 

ricos em oxido de ferro; deposições de sedimentos (clinoformas com mergulho para N 

atribuídas a barra em pontal), e um depósito de sedimentos argilo-arenosos abaixo da 

estrutura.   

A Figura 7.27b mostra o resultado da modelagem numérica obtida com a antena de 

200 MHz. Observa-se que a geometria do suposto paleocanal foi caracterizada por refletores 

contínuos com sinal de alta amplitude. Cabe aqui ressaltar que os pontos de difração são 

imageados como refletores hiperbólicos, como se observa na simulação, não estando 

associados a alvos pontuais, mas sim a continuidade irregular da camada. Para colapsar as 

difrações, pode-se utilizar a migração, que é uma ferramenta de processamento de dados. 

Nota-se ainda que as barras em pontal também podem ser caracterizadas pela modelagem 

GPR. Entretanto, o sinal dos refletores associados a estas feições é de baixa amplitude. Este 

resultado é interessante, porque apresentar uma boa concordância com os dados reais e, 

portanto, auxilia a interpretação dos resultados.  

A Figura 7.28 mostra um esquema da provável localização em planta do paleocanal, 

de acordo com os resultados obtidos no detalhamento GPR feito sobre a área onde a estrutura 

foi inicialmente inferida. A presença de um paleocanal é uma informação significativa, 

independente da estrutura ter uma origem natural ou antrópica. Sendo antrópica, poderia estar 

associada a uma construção intencional na época em que a sociedade sambaquieira vivia no 

local, como uma região para desembarcação de canoas utilizadas por eles para se ter acesso 

aos sítios. Sendo natural, poderia ser correlacionado aos pequenos canais abandonados que 

faziam parte do rio meadrante localizado na região (rio Riachinho) e que também poderiam 

ser uma hipótese para a presença viva dos sambaquieiros.  

A localização dos sambaquis em áreas que apresentam canais de intersecções 

geológicas, tais como: estuários, enseadas, rios, canais, baías, entre outros, podem ser 

associadas à necessidade de seus habitantes estarem próximos a outros ambientes, que não 

sejam apenas marinhos, ou seja, ambientes que permitissem ampliar suas fontes alimentares, 

caracterizadas basicamente pela coleta de moluscos e pela pesca, com o mínimo esforço e 

risco, durante o ano todo (GASPAR, 2000; DEBLASIS et al., 2007).  
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Figura 7.27. a) Modelo sintético da estrutura geológica detectada pelos dados de GPR – 
paleocanal; b) Resultado da modelagem numérica GPR 2D para o paleocanal.  



Discussão dos resultados 
__________________________________________________________________________________ 
 

 149 

 

Figura 7.28. Delimitação do paleocanal em planta de acordo com os perfis GPR – linhas 
brancas tracejadas.  

 

Além do paleocanal, diversos alvos pontuais rasos foram detectados nos perfis GPR. A 

Figura 7.29 mostra um trecho do perfil C7 (ver Figura 7.18), por exemplo, onde se observa 

um refletor hiperbólico bem marcado de alta amplitude, a 56 m de distância do início do 

perfil. 

 

Figura 7.29. Trecho do perfil C7, entre 50 e 61 m de distância do início do perfil. O círculo 
branco tracejado destaca o refletor hiperbólico.  

 

 Dessa forma, para se obter uma melhor caracterização da área, delimitou-se uma 

malha de 20 m x 20 m sobre o local onde o refletor hiperbólico foi mapeado. Após a 
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montagem da malha, foram realizados levantamentos GPR e eletromagnéticos indutivos. Os 

perfis foram espaçados de 0,5 m em 0,5 m. Considerando a profundidade de investigação, a 

aquisição dos perfis de GPR foi realizada com as antenas blindadas de 400 MHz. 

A Figura 7.30a mostra o mapa de localização da malha 3D, delimitada para os 

levantamentos geofísicos. Os resultados dos dados de GPR, condutividade elétrica e 

susceptibilidade magnética, são apresentadas nas Figuras 7.30b, 7.30c e 7.30d, 

respectivamente, os quais mostram o corte a 1,5 m de profundidade extraído do mapa 3D, 

gerado a partir da interpolação dos perfis 2D. 

 Observa-se que nos dados de condutividade elétrica e susceptibilidade magnética 

foram delimitadas duas anomalias pontuais condutivas, uma em x = 1 m (W-E) e y = 14 m (S-

N), e outra em x = 2 m (W-E) e y = 8 m (S-N), denominadas como Ponto A e Ponto B, 

respectivamente. Nota-se também, uma variação lateral W-E, mostrando um aumento da 

condutividade e susceptibilidade, que está associado à presença de sedimentos saturados 

(diminuição da profundidade do nível de água subterrânea). Quanto à anomalia mais 

condutiva, Ponto B, observa-se que também foi mapeada pelos dados de GPR.  

De posse desses resultados, a equipe de arqueólogos abriu duas trincheiras de 2 m x 1 

m, cada uma, nos locais onde foram caracterizadas as duas anomalias. Assim como ocorreu 

nos casos anteriores, bloco B, devido às condições do terreno, as intervenções tiveram que ser 

rápidas e não puderam obedecer ao controle padrão de decapagem (níveis artificiais de 10 

cm). No Ponto A, foi encontrado uma lata metálica e no Ponto B, uma peça de máquina 

(trator), ambos evidenciados a, aproximadamente, 0,5 m de profundidade. Ou seja, os altos 

valores de condutividade elétrica e susceptibilidade magnética, bem com as reflexões 

hiperbólicas de alta amplitude, estavam associados a artefatos contemporâneos (alvos 

metálicos) e não da sociedade sambaquieira. A Figura 7.31 mostra fotos dos objetos 

encontrados nas intervenções arqueológicas realizadas nos dois locais. Apesar dos resultados 

não terem significado arqueológico servem como bons exemplos da ação antrópica recente na 

área.  

    Conforme informações do proprietário do terreno, esta área foi explorada pela empresa 

Cysy Mineração há seis anos atrás, ou seja, o terreno encontra-se praticamente remexido até, 

aproximadamente, 1,5 m de profundidade. Tal fato justifica a presença de descartes metálicos,  

mesmo com a proteção garantida pela lei federal ao patrimônio cultural brasileiro, 

representado por sítios históricos e pré-históricos. Observa-se que o impacto das atividades de 
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exploração de cal, tanto na periferia do sítio como no seu entorno, é extremamente grande. 

Isto diminui as expectativas quanto à determinação de vestígios arqueológicos que possam 

estar associados às atividades cotidianas dos sambaquis.   

 

 

Figura 7.30. a) Localização da malha 3D no bloco C, de acordo com o alvo pontual detectado 
com o GPR; b) Corte a 1,5 m de profundidade dos dados de GPR; c) Condutividade elétrica 
(EM-38); d) Susceptibilidade magnética (EM-38). 
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Figura 7.31.  Fotos dos materiais encontrados nas escavações arqueológicas associados às 
anomalias nos Pontos A e B. 

 

 

7.1.4. Sambaqui Jabuticabeira II – Bloco D 
 

A Figura 7.32 mostra a localização dos quatro perfis GPR obtidos no bloco D do sítio 

Jabuticabeira II, utilizando antenas blindadas de 200 MHz. O perfil D1 foi adquirido na 

direção SE-NW. Os demais perfis, D2, D3 e D4, com espaçamento entre eles de 50 m, foram 

conduzidos na direção NE-SW.  

 

 
Figura 7.32. Mapa de localização dos perfis D1, D2, D3 e D4 do bloco D do sítio 
Jabuticabeira II. 

Ponto A Ponto B 
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 Os resultados dos perfis são apresentados nas Figuras 7.33 e 7.34. No perfil D1, 

observa-se um refletor raso (linha verde tracejada) que pode estar associado à interface do 

solo remexido, formado pelas ações recentes de empresas de mineração que atuam na região. 

Os refletores contínuos sub-horizontais, que ocorrem aproximadamente entre 1 m e 3 m de 

profundidade (limite inferior na linha vermelha tracejada), podem estar associados a 

estratificações plano-paralelas de depósitos de deflação (erosão) da geração 3, formados pelo 

retrabalhamento eólico dos sedimentos da paleoduna da geração 2. 

Entre 3 m e 7 m de profundidade, observa-se refletores contínuos inclinados (linhas 

azuis tracejadas), que podem ser um indicativo dos mergulhos de estratificações cruzadas com 

mergulho aparente para WNW.  Nota-se ainda, um refletor continuo sub-horizontal bem 

marcado e de alta amplitude (linha amarela tracejada), entre 5 m e 7 m de profundidade, 

interpretado como a interface entre registros de sistemas deposicionais distintos, geração 

eólica 2 e terraço pleistocênico inundado. Percebe-se o mesmo padrão de reflexão obtido no 

perfil D1 para os perfis D2, D3 e D4, exceto pela profundidade de ocorrência dos refletores 

sub-horizontais e inclinados. Nota-se também, que nos perfis D2, D3 e D4, o mergulho de 

estratificações cruzadas, evidenciadas pelos refletores inclinados, é compatível com o 

mergulho real observado nas paleodunas da geração 2 da região, ou seja, para SW.  
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Figura 7.33. Perfil D1 obtido com as antenas blindadas de 200 MHz. Os refletores contínuos sub-horizontais e inclinados estão associados à base 
do solo remexido (linha verde tracejada), interface entre a geração eólica 2 e 3 (linha vermelha tracejada), mergulho das estratificações cruzadas 
(linhas tracejadas azuis) e interface entre a geração eólica 2 e o terraço marinho pleistocênico inundado.
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Figura 7.34. Perfis D2, D2 e D3, obtidos com as antenas blindadas de 200 MHz. Os 
refletores contínuos sub-horizontais e inclinados estão associados ao mergulho das 
estratificações cruzadas (linhas tracejadas azuis) e a interface entre a geração eólica 2 e o 
terraço marinho pleistocênico inundado. 

 

 

7.1.5. Sambaqui Jabuticabeira II – Bloco E 

A Figura 7.35 mostra a localização dos três perfis GPR obtidos no bloco E do sítio 

Jabuticabeira II, utilizando as antenas blindadas de 200 MHz. O perfil E1 foi conduzido na 

direção N-S; o perfil E2, na direção SE-NW; e o perfil E3, na direção SW-NE.  
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Figura 7.35. Mapa de localização dos perfis E1, E2 e E3 do bloco E do sítio Jabuticabeira II. 

 

A Figura 7.36 mostra o resultado do perfil E1.  A linha amarela tracejada destaca um 

refletor que pode estar associado à interface que separa o material antrópico (intervenção mais 

recente) da paleolaguna.  As Figuras 7.37 e 7.38 mostram os resultados dos perfis E2 e E3, 

respectivamente. O refletor mais raso (linha vermelha tracejada) pode estar associado ao nível 

freático. Já o refletor mais profundo (linha amarela tracejada) pode estar relacionado à 

interface entre as camadas antrópicas (solo incipiente recente) e o substrato sedimentar 

(paleolaguna).  
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Figura 7.36. Perfil GPR E1 obtido com as antenas blindadas de 200 MHz. A linha amarela tracejada destaca o refletor sub-horizontal associado 
à interface entre a camada antrópica e a paleolaguna.
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Figura 7.37. Perfil GPR E2 obtido com as antenas blindadas de 200 MHz. As linhas tracejadas (vermelha e amarela) destacam dois refletores 
associados ao nível freático e à interface entre a camada antrópica e a paleolaguna.
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Figura 7.38. Perfil GPR E3 obtido com as antenas blindadas de 200 MHz. As linhas 
tracejadas (vermelha e amarela) destacam dois refletores associados ao nível freático e à 
interface entre a camada antrópica e a paleolaguna. 

 

 

7.1.6. Levantamento GPR radial: sambaqui Jabuticabeira II e seu entorno  

 Nos resultados apresentados anteriormente foram observadas estruturas e camadas 

geológicas associadas aos sistemas deposicionais previamente reconhecidos na região, tais 

como, eólico e lagunar, além de uma estrutura côncava que foi relacionada com um 

paleocanal. Para corroborar com esses resultados, uma aquisição GPR radial, com 

espaçamento entre os perfis de aproximadamente 15 graus foi realizada no sítio e em seu 

entorno. A aquisição teve como objetivo analisar o azimute de mergulhos das clinoformas e 

estratificações cruzadas, a continuidade das camadas geológicas e, de posse destas 

informações, diferenciar os tipos de fácies ou sistemas deposicionais nos quais o sambaqui 

está assentado, valendo-se do contexto geológico evolutivo da região, onde na máxima 

inundação holocênica, as águas lagunares erodiram e afogaram parte dos sedimentos dunares 

da geração 2 (GIANNINI, 1993).  

Além da aquisição dos dados GPR, amostras de sedimentos foram coletadas em 12 

pontos de sondagem, utilizando-se um trado manual com sistema de bombeamento de água, 

pertencente à empresa Cysy Mineração Ltda. Os pontos de sondagem foram escolhidos de 

acordo com a análise dos perfis GPR radiais, com exceção dos pontos de sondagens 4 e 5, que 

visaram contemplar a área onde o sambaqui está assentado. Após a coleta, as amostras de 

sedimentos foram analisadas granulometricamente no Laboratório de Sedimentologia do 

Instituto de Geociências da USP. Assim, a interpretação dos dados GPR foi feita por meio da 

correlação entre os refletores GPR contínuos e os resultados granulométricos. A Figura 7.39 

mostra a localização dos perfis GPR radiais e das sondagens a trado onde foram coletadas as 
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amostras de sedimentos, bem como uma tabela contendo as coordenadas UTMs das 

sondagens.  

 

Figura 7.39. Mapa de localização dos perfis GPR radiais e das sondagens a trado. A tabela 
mostra as coordenadas UTMs das sondagens a trado.  

 

As Figuras 7.40 e 7.41 mostram os resultados GPR para as Linhas 1, 2 e 3 (Figura 

7.39). Nestes perfis, observa-se refletores de altas amplitudes, que correspondem a uma 
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camada rica em estruturas arqueológicas, com cerca de 3 m de espessura, conforme 

observações de campo. Observa-se também, abaixo desta profundidade, uma diminuição do 

sinal e em alguns locais, um refletor sub-horizontal (linha amarela tracejada), o que pode ser 

um indicativo da interface entre a sucessão de camadas arqueológicas e o substrato sedimentar 

(assentamento do sambaqui). 

As Figuras 7.42 e 7.43 mostram os resultados das análises granulométricas realizadas 

nas amostras de sedimentos coletados sobre a Linha 1 (sondagens 1 e 2). Observa-se na 

sondagem 1, até 1,5 m de profundidade, uma expressiva variação granulométrica dos 

sedimentos, desde materiais pelíticos até grânulos. Entre 1,5 m e 2,5 m de profundidade, 

observa-se um aumento significativo na concentração de sedimentos arenosos, o que 

explicaria, por exemplo, a alta refletividade GPR (Figuras 7.40 e 7.41). Abaixo desta 

profundidade, o percentual de areia média diminui e há um aumento considerável de areia fina 

a muito fina. Na sondagem 2, só foi possível coletar sedimentos até 1 m de profundidade, 

devido à presença de ossadas humanas dentro da camada arqueológica.  

A Figura 7.44 mostra o resultado da análise granulométrica realizada na amostra de 

sedimentos coletada sobre a Linha 3 (sondagem 3). Destaca-se a predominância de 

sedimentos arenosos finos. Além disso, observou-se, no exame visual do material peneirado, a 

presença de conchas carbonáticas, comum em sedimentos paleolagunares e rara nos 

paleodunares.  

De posse destas informações, tanto granulométricas como geofísicas, pode-se afirmar 

que esta parte do sambaqui Jabuticabeira II está assentada sobre um substrato paleolagunar. A 

correlação dos dados GPR com os granulométricos mostra que o refletor contínuo (linha 

amarela tracejada) está associado à interface entre a sucessão de camadas arqueológicas e as 

paleolagunares.  
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Figura 7.40. Perfil GPR L1 obtido no levantamento radial com as antenas blindadas de 200 MHz. A linha amarela tracejada destaca um refletor 
contínuo associado ao assentamento do sambaqui, sobre o substrato sedimentar, interpretado como paleolagunar. 
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Figura 7.41. Perfis GPR L2 e L3 obtidos no levantamento radial com as antenas blindadas de 200 MHz. A linha amarela tracejada destaca um 
refletor contínuo associado ao assentamento do sambaqui, sobre o substrato sedimentar, interpretado como paleolagunar. 



Discussão dos resultados 
__________________________________________________________________________________ 
 

 164 

 
Figura 7.42. Resultado da análise granulométrica da amostra coletada no Ponto 1. 

 

 

Figura 7.43. Resultado da análise granulométrica da amostra coletada no Ponto 2. 
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Figura 7.44. Resultado da análise granulométrica da amostra coletada no Ponto 3. 

 

As Figuras 7.45 e 7.46 mostram os resultados das análises granulométricas realizadas 

nas amostras sedimentares 4 e 5, coletadas na parte nordeste do sambaqui (Figura 7.39). Estes 

pontos foram escolhidos a fim de cobrir toda a área sobre o qual o sambaqui está assentado. 

De acordo com as concentrações de classes obtidas na análise, observa-se que até 2 m de 

profundidade há uma expressiva variação granulométrica dos sedimentos. Entre 2 m e 2,5 m 

de profundidade, observa-se um aumento significativo nas concentrações de classes de areia. 

Abaixo desta profundidade, o percentual de areia média diminui com o aumento considerável 

de areia fina a muito fina.  Observa-se ainda, a presença de conchas carbonáticas, comum em 

ambientes paleolagunares. Estes resultados reforçam a hipótese desta parte do sambaqui estar 

assentada sobre a paleolaguna.  
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Figura 7.45. Resultado da análise granulométrica da amostra coletada no Ponto 4. 

 

Figura 7.46. Resultado da análise granulométrica da amostra coletada no Ponto 5. 
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As Figuras 7.47 e 7.48 mostram os resultados GPR para as Linhas 4, 5, 6 e 7. Nestes 

perfis, observam-se diferentes padrões de reflexão. No trecho inicial (sudeste) dos perfis 

(Linha 4 – entre 0 m e 85 m; Linha 5 – entre 0 m e 80 m; Linha 6 – entre 0 m e 60 m; Linha 7, 

entre 0 m e 70 m) observa-se refletores inclinados, interpretados como estratificações 

cruzadas de paleodunas, visto que o caimento para SW coincide com o mergulho verdadeiro 

das estratificações cruzadas eólicas da região (GIANNINI et al., 2007). Abaixo destes 

refletores, observa-se um refletor contínuo com sinal de alta amplitude (linha amarela 

tracejada) que pode estar associado ao substrato das paleodunas da geração 2, intensificada 

nos depósitos regressivos mais antigos (pleistocênicos) da região.  

Já no segundo trecho (meio-nordeste), principalmente na Linha 6 (entre 60 m e 122 

m), observa-se uma importante estrutura côncava que foi associada a um paleocanal (ver 

seção 7.1.3) e delimitada pela geometria dos refletores. E no terceiro trecho, nordeste, (entre 

122 m e 228 m), observa-se um refletor horizontalizado (linha vermelha tracejada) que pode 

ser o indicativo do limite entre a camada antrópica e os sedimentos paleolagunares saturados 

em água.     

Com o objetivo de correlacionar os diferentes padrões de reflexão GPR às fácies e 

sistemas deposicionais identificados por Giannini (1993), foram escolhidos quatro pontos de 

coleta de amostras nestas duas linhas. Três destes pontos localiza-se na Linha 6, cujas 

reflexões estão presumivelmente associadas à deposição em barras em pontal (sondagem 6), 

paleocanal (sondagem 7) e paleolaguna (sondagem 8). O quarto ponto de coleta situa-se na 

Linha 7, cujas reflexões associam-se às estratificações cruzadas (ambiente dunar) e o refletor 

delimitado pela linha amarela tracejada, à interface entre a paleoduna e a paleolaguna (ou 

terraço marinho pleistocênico).  

As Figuras 7.49, 7.50 e 7.51 mostram os resultados das análises granulométricas 

realizadas nas amostras de sedimentos coletadas sobre a Linha 6 (sondagens 6, 7 e 8) (Figura 

7.39). De acordo com as análises, existe em todos os pontos o predomínio da classe areia fina. 

No entanto, percebe-se que, na profundidade em que as barras em pontal (sondagem 6) foram 

mapeadas com o GPR, ou seja, até, aproximadamente, 2,5 m de profundidade, há um aumento 

sutil no percentual de areia muito fina. Já na profundidade em que o paleocanal (sondagem 7) 

foi mapeado com o GPR, ou seja, a, aproximadamente, 3,5 m de profundidade, o percentual 

de areia muito fina diminui, o que pode ser uma evidência da base do paleocanal limitada 

pelos sedimentos paleolagunares. A associação dos sedimentos com a paleolaguna baseia-se 

no resultado obtido na sondagem 8, realizada fora da estrutura do paleocanal, onde se  observa 
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uma diminuição de areia muito fina, na mesma profundidade em que o limite entre a camada 

antrópica e os sedimentos paleolagunares saturados foi mapeado pelo refletor contínuo 

(delimitado pela linha vermelha tracejada) a, aproximadamente, 2 m de profundidade; abaixo 

deste refletor, não há sinal GPR. Além disso, nas três análises de sedimentos (6, 7 e 8), foram 

encontradas neste intervalo conchas carbonáticas, mais características de sedimentos 

paleolagunares.  

A Figura 7.52 mostra o resultado da análise granulométrica realizada na amostra de 

sedimentos coletada sobre a Linha 7 (sondagem 9) (Figura 7.39). De acordo com os 

percentuais obtidos após a análise, observa-se até 2 m de profundidade, a presença de 

sedimentos arenosos médios, sem conchas carbonáticas, o que permite interpretá-lo como 

sendo paleodunares. Entre 2 m e 2,5 m de profundidade, observa-se uma diminuição de areia 

média e um aumento considerável de areia fina a muito fina. A partir de 2,5 m de 

profundidade, predominam sedimentos arenosos finos, com uma quantidade expressiva de 

conchas carbonaticas.  

De acordo com estas informações é provável que o primeiro trecho (sudeste) dos 

perfis GPR (Linhas 4, 5, 6 e 7) indique que a periferia do sambaqui esteja assentada sobre a 

paleoduna,  visto que, neste trecho, observa-se estratificações cruzadas mergulhando para SW  

e na mesma profundidade, por sedimentos com maior percentual, de areia média sem a 

presença de conchas carbonáticas.  
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Figura 7.47. Perfis GPR L4 e L5 obtidos no levantamento radial com as antenas blindadas de 200 MHz. As linhas tracejadas (amarela e 
vermelha) destacam refletores contínuos associados à interface paleoduna/paleolaguna e solo recente/paleolaguna. 
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Figura 7.48. Perfis GPR L6 e L7 obtidos no levantamento radial com as antenas blindadas de 200 MHz. As linhas tracejadas (amarela e 
vermelha) destacam refletores contínuos associados à interface paleoduna/paleolaguna e solo recente/paleolaguna. 
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Figura 7.49. Resultado da análise granulométrica da amostra coletada no Ponto 6. 

 
Figura 7.50. Resultado da análise granulométrica da amostra coletada no Ponto 7. 
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Figura 7.51. Resultado da análise granulométrica da amostra coletada no Ponto 8. 

 

 
Figura 7.52. Resultado da análise granulométrica da amostra coletada no Ponto 9. 



Discussão dos resultados 
__________________________________________________________________________________ 
 

 173 

As Figuras 7.53 e 7.54 mostram os resultados GPR para as Linhas 8, 9, 10 e 11, 

respectivamente (Figura 7.39). Os refletores contínuos, delimitados pela linha vermelha 

tracejada, referem-se à interface entre o material antrópico recente e os depósitos 

sedimentares naturais. Entre 3 m e 7 m de profundidade, ocorrem mergulhos de 

estratificações cruzadas, inferidos a partir dos refletores inclinados. Abaixo, observa-se um 

refletor contínuo com alta amplitude (linha amarela tracejada) que pode estar associado à 

interface entre distintos de depósitos sedimentares. Observa-se ainda que as estratificações 

cruzadas são visualizadas com maior nitidez, quando os refletores inclinados associados a 

estas estruturas apresentam mergulho para SW (por exemplo, Linha 11).  

A Figura 7.55 mostra o resultado da análise granulométrica realizada na amostra de 

sedimentos coletada sobre a Linha 11 (sondagem 10). Até 5,5 m de profundidade, tem-se 

predominância de sedimentos arenosos médios sem conchas carbonáticas, o que corrobora 

com as características das paleodunas da geração 2 nesta área. A partir desta profundidade, há 

uma diminuição de areia média e um aumento considerável de areia fina a muito fina. Abaixo 

de 6,5 m de profundidade, predominam sedimentos arenosos finos, com uma quantidade 

expressiva de conchas carbonáticas, indicando domínio paleolagunar.  

De posse destas informações, pode se afirmar que no trecho em questão os sedimentos 

da paleoduna estão sobrepostos aos da paleolaguna. A correlação dos dados de GPR com os 

granulométricos mostra que o refletor contínuo (linha amarela tracejada) pode estar associado 

à interface entre a paleoduna e paleolaguna. 
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Figura 7.53. Perfis GPR L8 e L9 obtidos no levantamento radial com as antenas blindadas de 200 MHz. A linha vermelha tracejada destaca o 
refletor contínuo associado à interface entre o material antrópico e camadas geológicas. A linha amarela tracejada destaca o refletor contínuo 
associado à interface entre a paleoduna e paleolaguna. 
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Figura 7.54. Perfis GPR L10 e L11 obtidos no levantamento radial com as antenas blindadas de 200 MHz. A linha vermelha tracejada destaca o 
refletor contínuo associado à interface entre o material antrópico e camadas geológicas. A linha amarela tracejada destaca o refletor contínuo 
associado à interface entre a paleoduna e paleolaguna. 
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Figura 7.55. Resultado da análise granulométrica da amostra coletada no Ponto 10. 

 

As Figuras 7.56, 7.57 e 7.58 mostram os resultados GPR para as Linhas 12, 13, 14, 

15, 16 e 17 (Figura 7.39). Os refletores contínuos, delimitados pela linha vermelha tracejada, 

referem-se à interface entre o material antrópico (recente) e o substrato geológico. Nas Linhas 

12, 13 e 14, entre 2 m e 6 m de profundidade, e na Linha 15, entre 2 m e 4 m de profundidade, 

observa-se mergulhos de estratificações cruzadas eólicas caracterizadas pelos refletores 

inclinados, bem marcados, no rumo verdadeiro SW. Abaixo destes refletores ocorre um 

refletor contínuo, com sinal de alta amplitude (linha amarela tracejada), que pode estar 

associado à interface entre duas unidades geológicas. Nas Linhas 16 e 17, mergulhos suaves 

de estratificações cruzadas aparecem em alguns trechos dos perfis; observa-se também a 

presença do mesmo refletor contínuo com sinal de alta amplitude (linha amarela tracejada). 

As Figuras 7.59 e 7.60 mostram os resultados das análises granulométricas realizadas 

nas amostras de sedimentos coletadas sobre a Linha 16 (sondagem 11 e 12). Observa-se que 

até 2,5 m (sondagem 11) e 2 m (sondagem 12) de profundidade há uma predominância de 

sedimentos arenosos médios, sem conchas carbonáticas, o que interpretar como sendo um 
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depósito paleodunar. Abaixo, tem-se uma diminuição de areia média e um aumento 

considerável de areia fina a muito fina. A partir de 6,5 m de profundidade, predominam 

sedimentos arenosos finos, com uma quantidade expressiva de conchas carbonáticas, 

indicando depósito paleolagunar.  

Os resultados obtidos indicam que neste trecho os sedimentos da paleoduna estão 

sobrepostos aos da paleolaguna. A correlação dos dados de GPR com os granulométricos 

mostra que o refletor contínuo (linha amarela tracejada) pode estar associado à interface entre 

os sistemas paleodunar e paleolagunar. 
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Figura 7.56. Perfis GPR L12 e L13 obtidos no levantamento radial com as antenas blindadas de 200 MHz. A linha vermelha tracejada destaca o 
refletor contínuo associado à interface entre o material antrópico e camadas geológicas. A linha amarela tracejada destaca o refletor contínuo 
associado à interface entre a paleoduna e paleolaguna. 
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Figura 7.57. Perfis GPR L14 e L15 obtidos no levantamento radial com as antenas blindadas de 200 MHz. A linha vermelha tracejada destaca o 
refletor contínuo associado à interface entre o material antrópico e camadas geológicas. A linha amarela tracejada destaca o refletor contínuo 
associado à interface entre a paleoduna e paleolaguna. 
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Figura 7.58. Perfis GPR L16 e L17 obtidos no levantamento radial com as antenas blindadas de 200 MHz. A linha vermelha tracejada destaca o 
refletor contínuo associado à interface entre o material antrópico e camadas geológicas. A linha amarela tracejada destaca o refletor contínuo 
associado à interface entre a paleoduna e paleolaguna. 
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Figura 7.59. Resultado da análise granulométrica da amostra coletada no Ponto 11. 

 
Figura 7.60. Resultado da análise granulométrica da amostra coletada no Ponto 12. 
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 Após a correlação dos resultados geofísicos e granulométricos, foi elaborado um 

modelo esquemático para o assentamento do sambaqui, mostrado na Figura 7.61. No modelo, 

as linhas amarelas destacam o trecho com a presença de refletores inclinados associados às 

estratificações cruzadas de paleoduna eólicas atribuídas a geração 2. Observa-se que quase 

todo o sambaqui está assentado sobre sedimentos paleolagunares, salvo uma pequena área, no 

canto oeste do sítio, que se assenta sobre a paleoduna. 

 

 

Figura 7.61. Modelo do assentamento do sambaqui sobre os sistemas deposicionais: 
paleolagunar e paleodunar, de acordo com dados de GPR, análises granulométricas e foto 
interpretação.  
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7.2. SAMBAQUIS SANTA MARTA IV, V, VII E VIII  

 

Os sambaquis de Santa Marta foram estudados a fim de entender tanto sua estrutura 

quanto à definição de sua área em meio à presença de dunas ativas na região. 

A Figura 7.62 mostra um mapa de localização dos perfis 2D e das malhas 3D obtidos 

nos sambaquis de Santa Marta IV, V, VII e VIII. O perfil G1 foi adquirido na direção SW-NE 

e o perfil G2, na direção SE-NW. Um estudo geofísico detalhado foi conduzido sobre três 

blocos 3D, cujos perfis foram realizados na direção SE – NW, e o espaçamento entre os perfis 

2D das malhas 1 e 2 foi de 0,5 m, e da malha 3, de 1 m. Para converter o tempo em 

profundidade dos perfis GPR de 200 MHz, utilizou-se um modelo de velocidades obtido da 

análise das sondagens CMP, conforme discutido no capítulo 6, sessão 6.1.    

A Figura 7.63 mostra o resultado GPR de 200 MHz que corresponde ao perfil G1, que 

cruza os sítios Santa Marta IV e VII. Observa-se refletores sub-horizontais (linhas amarelas 

tracejadas) que caracterizam a base dos sambaquis. Além destes refletores, nota-se outro 

refletor sub-horizontal e mais profundo (linha vermelha tracejada), que se refere ao contato 

entre camadas geológicas. De acordo com Giannini (1993, 2002) e Giannini et al. (2007), este 

contato pode ser correlacionado à interface entre os sedimentos dunares das gerações 2, 3 e/ou 

4 e seu substrato marinho pleistocênico, conforme discutido no capítulo 3, sessão 3.2.2. No 

trecho que se inicia na posição 200 m de distância do perfil, observa-se uma considerável 

diminuição na amplitude dos sinais refletidos, o que indica um baixo contraste entre as 

propriedades físicas das camadas sedimentares a partir deste trecho. Este padrão de resposta 

pode estar associado à presença de paleotômbolos30.  

O paleotômbolo é uma estrutura formada a partir da deposição de sedimentos 

subaquosos com ou sem cobertura eólica na retaguarda dos pontões rochosos cristalinos, 

induzida pela difração e refração das frentes de ondas nas extremidades do obstáculo; assim, 

na região onde há incidência de ondas após a transformação, observa-se transporte sedimentar 

convergente.  

                                                 
30 De acordo com Giannini (1993), a “associação de fácies de mar protegido” é representada por tômbolos 

localizados atrás de ilhas-testemunho de rocha cristalina, as quais, sob regime progradacional continuado, 

transformam-se de início em pontões costeiros e depois em morros-testemunhos no meio do sistema planície 

costeira.  
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Os sedimentos de paleotômbolos da região são correlacionados ao alto NRM (nível do 

mar relativo) do Pleistoceno superior e inclusive, podem ocorrer sob depósitos eólicos das 

gerações 1 e 2 (GIANNINI, 1993). Segundo Giannini (op. cit.), estes depósitos podem ser 

associados ao que Bigarella & Freire (1960) denominam de “tômbolo erosivo”, ou seja, o 

resultado do retrabalhamento marinho de depósitos coluviais entre dois pontões rochosos, 

onde os materiais mais finos seriam retirados pelo mar e preencheriam os espaços entre os 

matacões. Em outras palavras, estes materiais finos, que fazem parte do cimento, explicam, 

por exemplo, a baixa amplitude de reflexão GPR a partir da posição de 200 m. 

A Figura 7.64 mostra os resultados obtidos como o método eletromagnético indutivo 

(EM-38) para o perfil G1 localizado nos sítios Santa Marta IV e VII (Figura 7.1). A Figura 

7.64a apresenta os valores de condutividade elétrica e a Figura 7.64b os valores de 

susceptibilidade magnética. Vale ressaltar que os valores de condutividade elétrica 

apresentados nesta seção foram corrigidos do efeito topográfico, de acordo com o 

procedimento descrito em Monier-Williams et al. (1990), conforme discutido no capítulo 6, 

seção 6.2. Observa-se nitidamente que os sambaquis ficaram bem marcados nos perfis pela 

diminuição dos valores de condutividade elétrica. Nota-se ainda que no trecho onde há 

diminuição na amplitude do sinal GPR e que foi associado a um paleotômbolo, não existe 

correlação com os dados de condutividade elétrica. Os valores de susceptibilidade magnética 

não apresentam uma boa relação com a topografia.  
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Figura 7.62. Mapa da localização dos perfis G1, G2 e das malhas 3D para o detalhamento 
geofísico dos sítios arqueológicos de Santa Marta e respectivo substrato. 
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Figura 7.63. Resultado GPR de 200 MHz para o perfil G1, que cruza os sítios Santa Marta IV e VII. As linhas amarelas tracejadas estão 
associadas à base dos sambaquis e a linha vermelha tracejada corresponde ao contato geológico entre a paleoduna e o terraço marinho 
pleistocênico.  
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Figura 7.64. Resultados EM-38 para o perfil G1, que cruza os sítios Santa Marta IV e VII: a) Perfil de condutividade elétrica; b) Perfil de 
susceptibilidade magnética.  
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A Figura 7.65 mostra o resultado GPR para o perfil G2, unindo os sítios Santa Marta 

IV, V e VIII (Figura 7.62). Assim como no perfil G1, observa-se refletores sub-horizontais 

(linhas amarelas tracejadas) que correspondem à base dos sambaquis. Outro refletor sub-

horizontal mais profundo (linha vermelha tracejada), está associado à interface entre camadas 

eólicas sobre o terraço marinho pleistocênico. Observa-se ainda, refletores no interior do 

sambaqui próximos às posições de 120 m e 230 m (círculos pretos tracejados), que podem 

indicar alvos de interesse arqueológico. 

A Figura 7.66 mostra os resultados obtidos como o método eletromagnético indutivo 

(EM-38) para o perfil G2. A Figura 7.66a mostra os valores de condutividade elétrica 

corrigidos do efeito topográfico e a Figura 7.66b, os valores de susceptibilidade magnética. 

Os sambaquis foram delimitados pela diminuição dos valores de condutividade elétrica. 

Apesar de não haver uma relação entre os valores de susceptibilidade magnética e topografia, 

como pode ser observado nos valores de condutividade elétrica. Nota-se, por exemplo, na 

posição de 80 m (Figura 7.66), valores baixos de condutividade elétrica e altos de 

susceptibilidade magnética (retângulo preto tracejado). Embora a inversão de valores entre os 

dados de condutividade elétrica e susceptibilidade magnética seja sutil, este padrão de 

resposta pode estar relacionado à presença de materiais queimados provenientes de 

paleofogueiras, conforme observado na literatura (SCHIMMEL et al., 2002; GOMES, 2003). 

De acordo com Schimmel et al., é possível caracterizar as paleofogueiras devido à sua 

magnetização remanescente, provocada pelo congelamento do campo magnético da Terra em 

minerais ferromagnéticos presentes nos fragmentos queimados durante o processo de 

combustão.  
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Figura 7.65. Resultado GPR para o perfil G2, que cruza os sítios Santa Marta IV, V e VIII. As linhas amarelas tracejadas estão associadas à base 
dos sambaquis e a linha vermelha tracejada corresponde ao contato geológico entre a paleoduna e o terraço marinho pleistocênico.  

.   
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Figura 7.66. Resultados EM-38 para o perfil G2, que cruza os sítios Santa Marta IV, V e VIII: a) Perfil de condutividade elétrica; b) Perfil de 
susceptibilidade magnética. 
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Conforme observado na Figura 7.62, três malhas 3D foram delimitadas sobre o perfil 

G2 nos sítios de Santa Marta com o objetivo de se obter detalhes da região. Para tanto, 

adquirira-se perfis GPR com as antenas de 200 MHz, e perfis eletromagnéticos indutivos 

(EM-38) no modo dipolo magnético vertical.  

Nas Figuras 7.67a, 7.67b e 7.67c são apresentados os resultados obtidos para a malha 

1, correspondentes aos dados GPR e EM-38 (condutividade elétrica e susceptibilidade 

magnética), respectivamente. Os resultados correspondem a um corte em 1,5 m de 

profundidade extraído do mapa 3D, gerado a partir da interpolação dos perfis 2D. Nos dados 

de GPR (Figura 7.67a), observa-se uma região delimitada pela alta refletividade do sinal 

(círculo branco tracejado), na posição x = 2 m e y = 2 m. De acordo com Conyers (2004), as 

reflexões GPR de maiores amplitudes podem estar associadas a alvos de interesse 

arqueológico. Nota-se, ainda, que a anomalia também foi caracterizada pelos dados EM-38 de 

condutividade elétrica e susceptibilidade magnética. Exatamente nesta posição, observa-se 

valores mais baixos de condutividade elétrica (Figura 7.67b) e mais altos de susceptibilidade 

magnética (Figura 7.67c). Os dados obtidos no detalhamento sobre a malha 1 ressaltam a 

sutil inversão dos valores de condutividade elétrica e susceptibilidade magnética, observada 

no perfil G2, associada, por sua vez, à presença de uma possível paleofogueira. Observa-se, 

também, que outras anomalias condutivas também foram caracterizadas. No entanto, optou-se 

em selecionar regiões onde duas ou mais respostas geofísicas pudessem ser correlacionadas, 

para uma posterior intervenção arqueológica.  
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Figura 7.67. Resultados GPR e EM-38 sobre a malha 1 do sítio Santa Marta IV: a) Corte em 1,5 m de profundidade nos dados de GPR; b) 
Condutividade elétrica – EM-38; c) Susceptibilidade magnética – EM-38. 
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A Figura 7.68a mostra o perfil GPR corrigido da variação topográfica, que 

corresponde à posição x = 2 m da malha 1 (Figura 7.67a). Neste perfil, observa-se dois fortes 

refletores sub-horizontais, sendo que o mais raso, a, aproximadamente, 1,2 m de 

profundidade, pode estar relacionado com a interface entre as camadas arqueológicas, e o 

mais profundo, a, aproximadamente, 2,5 m de profundidade, seria correlacionável à base do 

sambaqui. Abaixo do refletor sub-horizontal mais raso, observa-se, também, um refletor 

pontual bem marcado entre as posições de 1,5 m e 2,5 m e a, aproximadamente, 1,4 m de 

profundidade (círculo branco na figura). O refletor pode ser um indicativo da presença de 

vestígios arqueológicos (por exemplo, uma paleofogueira ou um sepultamento).  A forte 

anomalia foi bem delimitada no corte em profundidade, conforme mostrado na Figura 7.67a. 

De acordo com observações de campo, estruturas associadas a vestígios arqueológicos são 

encontradas frequentemente no contato entre duas camadas. Tal fato reforça a hipótese do 

refletor pontual estar relacionado com um alvo de interesse arqueológico, pois se localiza 

próximo do contato entre a primeira e a segunda camada e tem boa refletividade nos 

resultados GPR, além de apresentar correlação com os resultados EM-38 de condutividade 

elétrica (Figura 7.67b) e susceptibilidade magnética (Figura 7.67c). Segundo a literatura 

específica, por exemplo, DeBlasis et al. (1990, 2007) ressaltam que a presença de alvos 

arqueológicos em rituais funerários, principalmente nas partes mais elevadas dos sítios, é uma 

prática comum nas sociedades sambaquieiras, o que converge para a interpretação aqui 

adotada.  

A fim de checar a hipótese das anomalias geofísicas estarem associadas a alvos de 

interesses arqueológicos, e interpretar os resultados geofísicos, foram feitas modelagens 

numéricas GPR 2D considerando alvos de interesse arqueológicos, tais como a paleofogueira. 

Neste sentido, a Figura 7.68b apresenta o modelo sintético do sítio Santa Marta IV, 

caracterizado por três camadas: areno-argilosa, conchífera e argilo-arenosa saturada em água, 

bem como um alvo que simula vestígios arqueológicos (materiais queimados) localizados 

dentro da estrutura do sambaqui. O modelo sintético refere-se a uma suposta estrutura 

arqueológica, com base em informações de outros sambaquis já escavados na área de estudos.  

A Figura 7.68c mostra o resultado da modelagem numérica obtida com a antena de 

200 MHz. Percebe-se que o perfil sintético foi caracterizado por refletores sub-horizontais, 

que correspondem às camadas simuladas. Observa-se, ainda, que o alvo arqueológico, que 

simula o acúmulo de materiais queimados, caracterizou-se por um refletor pontual de alta 
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amplitude, gerado em seu topo. Este resultado é motivador, pois apresenta boa concordância 

com os dados reais e serve como referência para a escavação arqueológica neste sítio.  

Após a análise detalhada dos dados reais e da modelagem numérica, o sítio foi 

escavado tendo em vista a verificação dos resultados geofísicos. A equipe de arqueólogos do 

MAE/USP abriu uma pequena trincheira de 1 m x 0,5 m e encontrou materiais queimados 

(paleofogueira), conforme pode ser observado na Figura 7.69, sendo que seus limites foram 

determinados no corte em profundidade extraído do cubo GPR como mostrado na Figura 

7.67a. Na foto da trincheira, observa-se nitidamente a diferenciação de camadas, associadas 

ao refletor contínuo mais raso (linha vermelha tracejada), mostrado no perfil GPR obtido na 

malha 1 (ver Figura 7.68a). 

 

 

Figura 7.68. a) Perfil GPR de 200 MHz obtido na malha 1 do sítio Santa Marta IV, posição x 
= 2 m; b) Modelo sintético, na qual simula a anomalia GPR da Figura 7.68a; c) Resultado da 
modelagem numérica GPR 2D, para o alvo que simula o acúmulo de materiais queimados.  
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Figura 7.69. Foto da escavação conduzida no sítio Santa Marta IV mostrando a presença de 
materiais queimados (retângulo tracejado branco).  

 

A Figura 7.70 mostra os resultados GPR sobre a malha 2 (Figura 7.1) do sítio Santa 

Marta IV. Nesta figura, também foi possível identificar regiões anômalas pontuais, 

caracterizadas por fortes reflexões que podem estar associadas a alvos de interesse 

arqueológico. Nas Figuras 7.70a e 7.70b, são apresentados os cortes GPR a 0,8 m e 1,2m de 

profundidade, respectivamente. Observam-se duas regiões anômalas que apresentam sinais de 

alta refletividade (círculos brancos tracejados): Ponto A, x = 3 m e y = 2 m; Ponto B, x = 5 m 

e y = 12 a 14 m. Para uma melhor visualização destes refletores, nas Figuras 7.71 e 7.72, são 

apresentados os perfis GPR 2D que cruzam os Pontos A e B, respectivamente. 

A Figura 7.71 mostra o perfil GPR referente à Linha 3 da malha 2. Observa-se uma 

região anômala, na mesma posição do Ponto A, delimitado na Figura 7.9. O refletor P refere-

se ao Ponto A, nota-se abaixo dele um refletor contínuo sub-horizontal (linha amarela 

tracejada), que corresponde à base do sambaqui.  

A Figura 7.72 mostra o perfil GPR referente à Linha 5 da malha 2. Neste perfil, 

observa-se duas regiões anômalas, correspondentes à posição do Ponto B, delimitado na 

Figura 7.70. Os refletores C e S referem-se ao Ponto B e, abaixo deles, observa-se também o 

refletor contínuo sub-horizontal (linha amarela tracejada) identificado na Linha 3 (Figura 

7.10). Após analisar os dados GPR obtidos na malha 2, foram realizadas duas intervenções 
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arqueológicas nesta área, uma no Ponto A e outra no Ponto B, conforme mostrado na Figura 

7.70. A equipe de arqueólogos do MAE/USP abriu pequenas trincheiras de 0,5 m x 0,3 m nos 

dois locais. Nos primeiros 0,3 m da escavação, observou-se uma camada arenosa com lentes 

de conchas que se distribuem de forma irregular, alternadas por pacotes de areia. A partir dos 

0,4 m, o sedimento fica mais escuro e compacto, sendo composto por conchas carbonáticas e 

carvão. Depois das escavações, guiadas pelos resultados geofísicos (GPR e EM-38), 

constatou-se que o refletor P observado na Figura 7.71 estava associado a materiais 

queimados como os encontrados em paleofogueiras; o refletor C (Figura 7.72) com acúmulo 

de conchas carbonáticas e matéria orgânica; o refletor S com um sepultamento; e o refletor 

contínuo sub-horizontal (linha amarela tracejada) com a base do sambaqui.  

As Figuras 7.73 e 7.74 mostram os vestígios arqueológicos de paleofogueira e o 

sepultamento, encontrados após as escavações, respectivamente. Os limites de ambos foram 

determinados no corte em profundidade, extraído do cubo GPR mostrado na Figura 7.70.  
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Figura 7.70. Cortes em profundidade no bloco 3D GPR sobre a malha 2 do sítio Santa Marta IV: a) 0,8 m; b) 1,2 m.  
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Figura 7.71. Perfil GPR de 200 MHz sobre a linha 3 da malha 2 do sítio Santa Marta IV, 
correspondendo ao Ponto A, posicionado em x = 3 m. O retângulo preto tracejado refere-se à 
anomalia P. A linha amarela tracejada corresponde à base do sambaqui.   
 

 

 
Figura 7.72. Perfil GPR obtido com as antenas de 200 MHz sobre a linha 5 da malha 2 do 
sítio Santa Marta IV, correspondendo ao Ponto B, posicionado em x = 5 m. Observa-se duas 
anomalias: C e S. A linha amarela tracejada refere-se à base do sambaqui.   
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Figura 7.73. Foto da escavação conduzida no Ponto A da malha 2, sítio Santa Marta IV, 
mostrando a presença de materiais queimados.  
 

 

Figura 7.74. Foto da escavação conduzida no Ponto B da malha 2, sítio Santa Marta IV, 
mostrando o sepultamento.  
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Nas Figuras 7.75a, 7.75b e 7.75c são apresentados os resultados da malha 3 do sítio 

Santa Marta VIII, para os dados de GPR, condutividade elétrica e susceptibilidade magnética, 

respectivamente. Estes resultados correspondem a um corte em 1,5 m de profundidade 

extraído do mapa 3D do sítio Santa Marta VIII. Nos dados de GPR (Figura 7.75a), observa-

se uma região delimitada pela alta refletividade do sinal (Ponto A - círculo branco tracejado), 

localizada na posição x = 4 m e y = 19 m. Próximo desta anomalia, observa-se outra, mapeada 

pelos dados EM-38, com valores altos de condutividade elétrica (Figura 7.75b) e 

susceptibilidade magnética (Figura 7.75c), localizada na posição x = 3 m y = 19 m (Ponto B - 

círculo branco tracejado).  

A Figura 7.76 mostra o perfil GPR referente à Linha 5 da malha 3 do sítio Santa 

Marta VIII. Neste perfil observa-se a região anômala, na mesma posição do Ponto A, 

delimitado na Figura 7.75a. O refletor S refere-se ao Ponto A; acima dele, nota-se um refletor 

contínuo com caimento para NW (linha verde tracejada) e abaixo, um refletor contínuo sub-

horizontal (linha amarela tracejada). 

Assim, a região anômala detectada pelo GPR, na parte topográfica mais alta (circulo 

tracejado branco – Ponto A) foi selecionada para uma posterior intervenção arqueológica. 

Selecionou-se também, para verificação, outra região anômala (circulo tracejado branco – 

Ponto B) detectada pelos dados de condutividade elétrica e susceptibilidade magnética, 

próxima ao Ponto A. De posse dos resultados, a equipe de arqueólogos abriu uma trincheira 

de 3 m x 1 m, de modo a investigar as duas anomalias detectadas, uma com o GPR e outra 

com o eletromagnético indutivo (EM-38).  
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Figura 7.75.  Resultados GPR e EM-38 sobre a malha 3 do sítio Santa Marta VIII: a) Corte em 1,5 m de profundidade dos dados de GPR;. b) 
Condutividade elétrica-EM-38; c) Susceptibilidade magnética - EM-38.  
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Figura 7.76. Perfil GPR de 200 MHz sobre o Ponto A, correspondendo à Linha 5, posição x 
= 4 m, da malha 3 do sítio Santa Marta VIII. Destaca-se a anomalia S. A linha verde tracejada 
pode estar associada à diferenciação de camadas arqueológicas, e a linha amarela tracejada 
corresponde à base do sambaqui.   

 

Por meio das escavações, constatou-se que o refletor S associa-se à presença de um 

sepultamento. Já o refletor contínuo raso (linha verde tracejada) refere-se à camada de 

sedimentos arenosos composta por materiais líticos e cerâmicos; e o refletor contínuo sub-

horizontal (linha amarela tracejada) corresponde à base do sambaqui. O mapeamento do 

sepultamento na malha 3 do sítio Santa Marta VIII comprova a presença de áreas funerárias 

nos locais mais elevados dos sambaquis (DEBLASIS et al., 1998). A região anômala, 

detectada pelos dados eletromagnéticos indutivos (EM-38), associa-se à presença de 

fragmentos de materiais cerâmicos pertencentes ao grupo Jê, cujas principais características 

são brevemente descritas a seguir.  
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De acordo com Noelli (2000) os povos Jês do sul do Brasil são conhecidos como 

Kaingang e Xokleng, e possuem matriz cultural Macro-Jê31. No entanto, os processos de 

invasão e conquista de territórios provocaram mudanças em seu padrão de assentamento: i) 

por volta de mil anos AP, os guaranis foram empurrando esses grupos para as regiões mais 

altas, e ii) em 700 anos AP, os guaranis os expulsaram do litoral, empurrando-os para o 

Planalto Sul-Brasileiro.  

Com base na descrição acima, observa-se que o material cerâmico encontrado na 

malha 3 do sítio arqueológico contribui para a hipótese de que houve uma interação dos 

sambaquieiros com outros grupos sociais. A presença de sambaquis em quase toda a faixa 

litorânea brasileira indica expressiva interação cultural, não só pela ocupação, mas pelas 

características e costumes em comum, o que leva a supor que os sambaquieiros também 

mantinham contato com outros grupos sociais contemporâneos. Segundo DeBlasis (in 

informação verbal), a partir de 2 mil anos AP, aproximadamente, os sambaquieiros 

começaram a estabelecer contato com os Jês, que vieram do norte e/ou do planalto para o 

litoral. Entretanto, os sambaquieiros desapareceram a cerca de 1 mil anos AP. No mesmo 

período, no topo de alguns sambaquis, começara a aparecer material cerâmico proveniente 

dos grupos Jês, que estavam passando por mudanças em seu padrão de assentamento. Estas 

evidências fazem com que uma parte dos arqueólogos acredite que possa ter ocorrido 

interação entre os dois grupos: sambaquis e Jês. Segundo Noelli (2000) os assentamentos dos 

grupos Jês ocupavam não só aldeias, mas também abrigos-sob-rocha, sambaquis e casas semi-

subterrâneas. A interação pode ter provocado uma desorganização interna dos sambaquieiros 

e contribuído para seu desaparecimento.  

Também observa-se, claramente, que as anomalias geofísicas encontradas na malha 3 

foram responsáveis pela identificação de uma importante estrutura arqueológica, visto que, até 

o momento, esta área não era sequer considerada um sítio arqueológico. A descoberta mostra 

o potencial dos métodos geofísicos na detecção e otimização de contextos arqueológicos em 

subsuperfície.  

Na escavação arqueológica realizada sobre as anomalias detectadas pelos métodos 

geofísicos, foram encontrados um sepultamento (Figura 7.77) e materiais líticos e cerâmicos 

                                                 
31 As línguas indígenas brasileiras, assim como as demais, são agrupadas em famílias lingüísticas de acordo com 
as semelhanças em suas origens, e estas fazem parte de grupos maiores, denominados troncos linguísticos.  
Os troncos com maior número de línguas são o macro-tupi e o macro-jê (NOELLI, 2000). 



Discussão dos resultados 
__________________________________________________________________________________ 
 

 204 

(Figura 7.78), sendo os limites destas anomalias determinados nos cortes em profundidade 

(Figura 7.75).  

 

 
 
Figura 7.77. Foto da escavação conduzida no Ponto A da malha 3 do sítio Santa Marta VIII, 
mostrando um sepultamento.  

 

 
 

Figura 7.78. Foto da escavação conduzida na malha 3 do sítio Santa Marta VIII, com a 
presença de materiais líticos e cerâmicos dispersos sobre a camada de sedimentos arenosos. 
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7.3. SAMBAQUI ENCANTADA III 

 

O sambaqui Encantada III foi escolhido por ser um sítio pequeno e apresentar 

características distintas quanto ao padrão construtivo se comparado aos outros sítios maiores 

existentes na região.  

As discussões dos resultados obtidos no sambaqui Encantada III são apresentadas a 

seguir. O sítio Encantada III é caracterizado por uma topografia irregular, como pode ser 

observado na Figura 7.79. Nesta área, os perfis GPR foram interpretados após a correção da 

variação topográfica.  

 

Figura 7.79. Topografia da área onde os perfis GPR foram adquiridos no sítio Encantada III. 

 

As Figuras 7.80 e 7.81 mostram os perfis GPR obtidos com as antenas blindadas de 

200 MHz dentro da malha 3D para as Linhas 8 (y = 8 m) e 21 (y = 21 m), respectivamente, 

corrigidos da variação topográfica. Todos os perfis GPR foram adquiridos na direção NW. 
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Nota-se a existência de um refletor contínuo sub-horizontal (~ 2 m de profundidade), com boa 

amplitude de reflexão, que pode estar associado à base do sambaqui (linha amarela tracejada). 

De acordo com Peixoto (2008), a base deste sítio está a aproximadamente 2,8 m de 

profundidade. Em sua estrutura interna, ou seja, acima do refletor contínuo, observa-se a 

presença de nítidos refletores hiperbólicos que podem estar associados a alvos de interesse 

arqueológico (refletores AA32). Abaixo do refletor contínuo, há diversos refletores 

provavelmente relacionados a distintas camadas geológicas no substrato sedimentar. 

Considerando que a presença de vestígios arqueológicos, ligados a rituais funerários, é 

comum neste tipo de comunidade (DEBLASIS et al.1998, 2007), para auxiliar a interpretação 

dos resultados obtidos com o GPR, foram realizadas simulações numéricas GPR 2D, tanto 

dos possíveis alvos arqueológicos como da estratigrafia da área.  

A Figura 7.82a mostra o modelo sintético do sambaqui, caracterizado por duas 

camadas: a primeira, composta por sedimentos areno-argilosos, e a segunda, por sedimentos 

arenosos saturados em água. Dentro da primeira camada, o refletor pontual detectado nos 

dados reais, é simulado como sendo ossadas humanas. A ênfase ao modelo é dada a uma área 

funerária, baseada em informações de outros sambaquis escavados na região.  

A Figura 7.82b mostra o resultado da modelagem numérica obtido com as antenas 

blindadas de 200 MHz. Observa-se que a base do sambaqui, que corresponde à interface entre 

as duas camadas simuladas, foi caracterizada por um refletor contínuo sub-horizontal, e as 

ossadas humanas, por um nítido refletor hiperbólico.   

                                                 
32 Neste trabalho, sigla adotada para o termo alvo arqueológico.  
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Figura 7.80. Perfil GPR sobre a Linha 8 da malha 3D do sitio Encantada III. A linha amarela tracejada refere-se à base do sambaqui. A elipse 
branca sob a posição de 15 m delimita um refletor hiperbólico, possivelmente associado ao alvo de interesse arqueológico. 
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Figura 7.81. Perfil GPR o sobre a Linha 21 da malha 3D do sitio Encantada III. A linha amarela tracejada refere-se à base do sambaqui. A elipse 
branca sob a posição de 11 m delimita um refletor hiperbólico, possivelmente associado ao alvo de interesse arqueológico. 
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Figura 7.82. a) Modelo sintético do perfil GPR adquirido sobre a Linha 8 da malha 3D do 
sitio Encantada III; b) Resultado da simulação numérica para as antenas de 200 MHz. 

 

Após a análise dos dados reais e sintéticos, duas intervenções arqueológicas foram 

conduzidas na área: uma sobre a anomalia detectada no perfil GPR da Linha 8 e outra, sobre a 

anomalia da Linha 21.  

A Figura 7.83 mostra uma foto da escavação arqueológica conduzida na posição x = 

14 m da Linha 8 da malha 3D. A equipe de arqueólogos do MAE/USP abriu uma pequena 

trincheira de 2 m x 1 m, até a base do sambaqui. Este limite não pode ser ultrapassado, devido 

ao risco de desabamento de seus sedimentos friáveis e poucos compactados. Após a 

sondagem foram evidenciadas três camadas. A primeira camada, de cima para baixo, é 

delgada (aproximadamente 0,25 m de espessura) e é constituída por sedimentos areno-

argilosos marrons com algumas espécies de conchas e escasso material ósseo e lítico. A 

segunda camada, que se inicia a, aproximadamente, 0,3 m de profundidade, é composta por 

sedimentos arenosos médios a finos. Dentro dela, encontrou-se uma estrutura escura pontual, 

caracterizada como um bolsão de conchas carbonáticas. Na terceira camada, predominam 

sedimentos areno-argilosos finos saturados em água. A interface entre a segunda e terceira 

camada representa o assentamento do sambaqui sobre seu substrato sedimentar.  
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Para verificar a extensão da estrutura pontual, uma nova trincheira (em formato de L) 

foi aberta em outro local, adjacente a quadrícula, com aproximadamente 2 m3. Nesta 

escavação também foi possível observar sua estrutura, conforme Figura 7.84.  

 

 

Figura 7.83. Estrutura pontual mapeada pelo GPR na Linha 8.  

 

 

Figura 7.84. Delimitação da estrutura pontual mapeada pelo GPR. 

 

Na Linha 21, os arqueólogos abriram uma pequena trincheira de 2 m x 1 m  sobre a 

posição x = 11 m. Assim como na escavação realizada na Linha 8, a escavação foi conduzida 

até a base do sambaqui. A sondagem evidenciou o mesmo número de camadas. Dentro da 

segunda camada, entre 0,3 m e 2,8 m de profundidade, aproximadamente, para grande 
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surpresa, a forte anomalia hiperbólica estava associada à presença de concreções de cimento 

carbonático e arcabouço quartzo-arenoso, pseudomorfa de raiz de árvore (MAZINI & 

GIANNINI, 2007), conforme pode ser observado na Figura 7.85. Embora este resultado não 

seja de interesse arqueológico, ele é significativo, pois serve como bom exemplo de pitfall, 

i.e, uma armadilha na interpretação dos dados GPR. Neste caso, as anomalias pontuais 

detectadas com o GPR não estavam associadas à presença de sepultamentos, como foi 

simulado numericamente, mas sim com a ambigüidade inerente ao processo de interpretação 

dos resultados geofísicos.  

 

   

Figura 7.85. Estrutura pontual mapeada pelo GPR na Linha 21, correspondente a concreções 
de cimento carbonático e arcabouço quartzo-arenoso, pseudomorfa de raiz de árvore 
(MAZINI & GIANNINI, 2007).  

 

Para uma melhor compreensão das respostas GPR, duas amostras de sedimentos foram 

coletadas e analisadas em termos de sua granulometria, uma localizada no interior do sítio e 

outra, em sua periferia (na margem sudeste).  
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As duas camadas que compõem o sítio foram caracterizadas como arqueofácies33 1 e 

2, como pode ser observado na Figura 7.86, que mostra a coluna estratigráfica e a 

distribuição granulométrica da amostra coletada no interior do sítio Encantada III. A 

arqueofácies 1 refere-se à camada superficial escura, “terra preta”, e é composta por 

sedimentos areno-argilosos com matéria orgânica e bioclastos, com forma arqueada, convexa 

para cima tanto na base quanto no topo. Já a arqueofácies 2 refere-se a uma camada arenosa 

fina de cor branco-amarelada, com forma lenticular plano-convexa. As arqueofácies 1 e 2 

também são caracterizadas na amostra coletada na periferia do sítio. Além destas 

arqueofácies, tem-se uma camada mais profunda, caracterizada como uma fácies 

paleolagunar, constituída por areia argilosa escura (Figura 7.87).  

A correlação dos perfis GPR (Figuras 7.80 e 7.81) com a coluna estratigráfica 

(Figura 7.87) indica que apenas uma camada, das três encontradas nas escavações, não foi 

detectada pelos refletores contínuos. Observa-se que não há diferenciação entre a primeira e a 

segunda camada, devido a um problema de espessura, ou seja, a primeira camada é muito 

delgada. No entanto, o limite entre a segunda e terceira camada foi caracterizado pelo refletor 

contínuo a aproximadamente 2 m de profundidade (linha amarela tracejada). Além disso, a 

terceira camada, designada fácies paleolagunar, foi caracterizada pelo GPR por refletores sub-

horizontais e inclinados, o que evidencia o assentamento do sítio sobre a paleolaguna, visto 

que, nesta região, as estratificações que compõem este ambiente geológico podem ser tanto 

plano-paralelas como inclinadas com mergulhos suaves (GIANNINI in informação verbal) 

A Figura 7.88 mostra os cortes em profundidade extraídos do mapa GPR 3D. No 

corte a 0,8 m de profundidade, observa-se que a região delimitada (linha vermelha tracejada) 

pela alta refletividade do sinal (cor escura) está associada à presença dos bolsões de conchas 

carbonáticas dentro do sambaqui (arqueofácies 2). No corte a 1,62 m de profundidade, a 

região delimitada (linha vermelha tracejada) pela ausência de refletividade do sinal (cor clara) 

associa-se ao pacote de sedimentos arenosos da arqueofácies 2; ainda no mesmo corte, 

observa-se locais de alta refletividade gerados pela presença de anomalias pontuais (como 

raízes de árvore). Nos cortes seguintes, a 2,44 m e 3,2 m de profundidade, observa-se uma 

ampla área de elevada refletividade, que pode estar associada à interface entre a arqueofácies 

2 e 3, de difícil interpretação.   

                                                 
33 O termo arqueofácies foi utilizado nos trabalhos de Villagrán (2008) e Menezes (2009), i.e, o termo fácies, 
utilizado em geologia sedimentar, é aplicado às camadas arqueológicas.  
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A Figura 7.89 mostra que o sambaqui e seu substrato foram evidenciados em diversos 

perfis GPR, adquiridos sobre a malha 3D. A interface entre a base do sítio e os sedimentos 

naturais foi claramente detectada na forma de refletores contínuos, até, aproximadamente, 2,5 

m de profundidade (linhas amarelas tracejadas).  

 

 

Figura 7.86. Análise da amostra coletada no interior do sítio Encantada III: a) Perfil 
esquemático da estratigrafia do sítio; b) Distribuição granulométrica para a arqueofácies 1 
(PEIXOTO, 2008).  

 

 

Figura 7.87. Análise da amostra coletada no entorno do sítio Encantada III, margem SE: a) 
Perfil esquemático da estratigrafia do sítio; b) Distribuição granulométrica para a fácies 
paleolagunar (PEIXOTO, 2008).  
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Figura 7.88. Resultado GPR 3D. Cortes nas profundidades de 0,8, 1,62, 2,44 e 3,20 m.  
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Figura 7.89. Perfis GPR sobre as Linhas 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 m, da malha 3D do sitio Encantada III.
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Vale ressaltar que parte dos resultados desta pesquisa, realizada nos sítios 

Jabuticabeira II, Santa Marta IV, V, VII e VIII, Encantada III, foram sintetizados na forma de 

um artigo científico publicado na Revista Journal of Archaeological Science (RODRIGUES 

et al., 2009), conforme APÊNDICE B. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

8.1. CONCLUSÕES  

 
De maneira geral, o uso integrado dos métodos GPR e eletromagnético indutivo 

(equipamento EM38) foram adequados para mapear áreas anômalas de interesses 

arqueológicos e geológicos. A interpretação dos resultados teve como suporte as modelagens 

numéricas GPR 2D e, assim, foi possível orientar as escavações arqueológicas, permitindo 

encontrar artefatos arqueológicos, reduzindo os custos no processo exploratório e preservando 

o patrimônio histórico. Complementando o processo de interpretação integrada, os perfis 

estratigráficos e as análises granulométricas dos sedimentos provenientes dos furos de 

sondagens foram importantes para a definição dos sistemas deposicionais nos quais os 

sambaquis estão assentados, corroborando de maneira significativa com as pesquisas em 

desenvolvimento no litoral de Santa Catarina.  

A seguir é apresentada as principais conclusões da pesquisa em termos metodológicos 

e geo-arqueológicos. 

 

8.1.1. Contribuições metodológicas 

Com o método GPR obteve-se as seguintes contribuições: i) a utilização de antenas 

blindadas de 200 MHz propiciaram um melhor compromisso entre a profundidade de 

investigação e a resolução vertical dos alvos arqueológicos, quando comparado com as 

antenas blindadas de 100 MHz e 400 MHz, e ii) a implementação da técnica de aquisição 

radial não-convencional permitiu um mapeamento rápido e detalhado do sítio Jabuticabeira-II, 

cobrindo áreas maiores e considerando todas as direções de medidas. Portanto, evidenciou-se 

os mergulhos verdadeiros dos refletores associados às estratificacões cruzadas do sistema 

eólico. Por outro lado, a principal contribuição com o método EMI (equipamento EM38) foi a 

redução do efeito topográfico sobre os dados de condutividade elétrica, empregando-se 
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procedimento adaptado da literatura que melhora o contraste entre os alvos arqueológicos e o 

background, permitindo, assim, que os alvos pontuais dentro dos sambaquis, antes 

mascarados pela influência da topografia, fossem realçados.   

 

8.1.2. Contribuições arqueológicas e geológicas 

 As contribuições do GPR e EM-38 aplicados aos estudos arqueológicos e geológicos 

na região do litoral de Santa Catarina são apresentadas a seguir, de acordo com os sambaquis 

estudados. 

 

I. Sambaqui Jabuticabeira II 

As interpretações dos dados GPR permitiram: 

1. Caracterizar alvos pontuais associados a Ostreas sp de grande porte, relacionados com os 

refletores hiperbólicos;  

2. Determinar o limite lateral entre o sambaqui e seu entorno, associado a dois padrões 

distintos de reflexões: i) estruturação das camadas arqueológicas que compõem o sambaqui, 

caracterizado por refletores contínuos horizontais de alta amplitude e ii) entorno (sistemas 

deposicionais), caracterizado por refletores inclinados, típicos de estratificações cruzadas;  

3. Encontrar uma camada conchífera que pode ser um indicativo de que o sítio ocupava uma 

área maior do que se conhecia;  

4. Mapear a profundidade do nível freático;  

5. Mapear a base da camada antrópica que corresponde à área explorada pela empresa de 

mineração Cysy;  

6. As análises granulométricas de amostras de furos de sondagens permitiram diferenciar o 

substrato sedimentar em  paleolagunar e paleodunar associados aos refletores GPR contínuos 

sub-horizontais e inclinados, nos quais o sítio está assentado. Com esses resultados foi traçado 

o limite do sambaqui e elaborou-se um modelo esquemático para o seu assentamento, onde a 

maior parte do sítio está assentada sobre os sedimentos paleolagunares e uma menor parte está 

sobre os sedimentos paleodunares. 

A integração dos dados de GPR e EMI permitiu: 
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1. Mapear objetos metálicos associados a alvos contemporâneos correlacionados aos 

refletores hiperbólicos e aos altos valores de condutividade elétrica e susceptibilidade 

magnética;  

2. Caracterizar um paleocanal e a deposição dos sedimentos em barras em pontal, estando 

relacionado com a geometria dos refletores e baixos valores de condutividade elétrica; 

3. Esquematizar a provável localização do paleocanal e sua direção, com base nos resultados 

GPR obtidos na malha 3D. 

 

II. Sambaquis de Santa Marta 

As interpretações dos dados GPR permitiram: 

1. Caracterizar o acumúlo de conchas carbonáticas, materiais líticos e sepultamento, baseado 

nas anomalias de alta amplitude de reflexão; 

2. Mapear paleotômbulos  associados à baixa amplitude de reflexão do sinal GPR; 

3. Caracterizar a estruturação de camadas, de acordo com os refletores contínuos de alta 

amplitude.  

A integração dos dados de GPR e EMI permitiu: 

1. Caracterizar paleofogueiras associadas às anomalias GPR de alta amplitude, baixos valores 

de condutividade elétrica e altos valores de susceptibilidade magnética; 

2. Mapear materiais cerâmicos, associados às anomalias GPR de alta amplitude, altos valores 

de condutividade elétrica e de susceptibilidade magnética.  

A presença de fragmentos de materiais cerâmicos, comuns ao grupo Jê, sugere que 

houve uma interação dos sambaquieiros com outros grupos sociais, o que pode ter provocado 

uma desorganização interna dos sambaquieiros e contribuído para seu desaparecimento. As 

anomalias geofísicas permitiram identificar em uma área, que até então, não era considerada 

um sítio arqueológico. Esta descoberta mostra o potencial dos métodos geofísicos na detecção 

e otimização de contextos arqueológicos em subsuperfície.  

3. Delimitar o sambaqui e seu entorno, com base na análise dos refletores contínuos sub-

horizontais, baixos valores de condutividade elétrica e de susceptibilidade magnética.  
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III. Sambaqui Encantada III 

As interpretações dos dados GPR permitiram: 

1. Caracterizar um bolsão de conchas carbonáticas e a presença de concreções de cimento 

carbonático e arcabouço quartzo-arenoso, pseudomorfa de raiz de árvore, ambas associadas 

aos refletores hiperbólicos, caracterizados por duas fortes anomalias pontuais. Embora a raiz 

de árvore concrecionada não seja um alvo de interesse arqueológico, esta anomalia é 

significativa, pois serviu como bom exemplo de armadilha nas interpretações dos dados 

geofísicos; 

2. Mapear o substrato paleolagunar sob o sítio associado ao refletor contínuo em torno de 2,5 

m de profundidade e a imagem 3D, sendo suportado pelas análises granulométricas dos 

sedimentos dos furos de sondagens.  

 

8.2. RECOMENDAÇÕES 

 

 A experiência adquirida com esta pesquisa permite que sejam feitas as seguintes 

recomendações: 

1. O uso integrado dos métodos GPR e EMI para minimizar as ambigüidades na 

interpretação dos resultados e, assim, aumentar as chances de sucesso nas escavações 

arqueológicas; 

2. O uso da técnica de aquisição GPR radial para o mapeamento de grandes áreas, de 

forma rápida e significativa e que leva em consideração todas as direções; 

3. A correção do efeito topográfico dos dados EMI para melhorar os contrastes de 

condutividade elétrica entre as estruturas arqueológicas e o background; 

4. Para dar continuidade a esta pesquisa, o desenvolvimento de análises mineralógicas, 

utilizando a técnica de separação de minerais magnéticos, o que poderá contribuir com 

as interpretações realizadas em termos de sistemas deposicionais e assim, dar suporte 

as explicações sobre as altas amplitudes dos refletores GPR,  

5. E, para finalizar, algumas intervenções arqueológicas mais profundas (2 – 3 m de 

profundidade) podem ser realizadas para verificar se as anomalias pontuais GPR estão 

associadas a alvos de interesse arqueológico.  
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