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Tabela 13 : Morfotipos de fitólitos observados nas amostras de cálculo de Jabuticabeira II. 
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 tipo 4 9 22 12 21 8 10 5 1 13, 16, 
19, 20 

6, 7, 
14, 17, 

18 

2, 3, 11, 
15,  23, 
24, 25  

 Sepultamento             TOTAL 
105 12A/L1,25         1   1 2 
106 12C/L1,25            1 1 
107 17A/L1,05 1 1  1  1 1 1   2  8 
112 43/L1,77      1       1 
116 27A/L2T15            1 1 
118 28A/L2T15          1 3 1 5 
120 102/L1,75          1   1 
121 108/L2,05      1       1 
122 107/T18   1  1     1   3 
123 110/L2           1  1 
125           2  3 5 

 TOTAL 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 6 7 29 
 
 
*os fitólitos do tipo bilobado, podem ocorrer tanto em Panicoideae quanto em outras subfamílias de Poaceae. No entanto, o bilobado encontrado nesse estudo apresenta 
características que permitiram restringir sua classificação ao grupo Panicoideae. Da mesma forma ocorre com os outros morfotipos de Poaceae encontrados aqui, que 
poderiam pertencer a subfamílias diferentes mas, devido a suas características distintas, puderam ser devidamente atribuídos a apenas uma das subfamílias. 
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Figura 6: Fitólitos observados nas amostras de cálculo de Jabuticabeira II: A) célula poliédrica 

com superfície lisa, semelhante à célula de epiderme de dicotiledônea (morfotipo1); B) fitólito esférico 

com reentrâncias, não identificado (morfotipo3); C) fitólito bilobado de haste curta e extremidades retas 

da família Poaceae (gramíneas), subfamilia Panicoideae (morfotipo4); D) Fitólito em formato de cruz 

(“cross shaped”), trapezóide oblíquo (“sloping trapezoid”) da família Poaceae (gramíneas), abundante 

em muitas gramíneas não pertencentes ao gênero Zea (morfotipo12); E) célula discreta, “non-

quadrilateral”, redonda em vista frontal – epiderme de Lauraceae? (morfotipo10); F) célula longa, não 

identificada (morfotipo6); G) fitólito esférico e espinuloso, típico da família Arecaceae (morfotipo5); H) 

fitólito de formato irregular com superfície lisa, não identificado (morfotipo25); I) fitólito poliédrico, não 

identificado (morfotipo13); J) célula longa granulosa, não identificado (morfotipo14); K) trapezóide longo 

e ondulado (“long wavy trapezoid” - Piperno, 2006) da família Poaceae (gramíneas), subfamília 

Pooideae (morfotipo9); L) fitólito com formato irregular (corroído?), não identificado (morfotipo15); M) 

fitólito polilobado da família Poaceae (gramíneas) (morfotipo21); N) fitólito cilíndrico, não identificado 

(morfotipo20); O) fitólito de formato irregular, com superfície granulosa, não identificado (morfotipo24); 

P) célula longa sinuosa, não identificado (morfotipo17); Q) fitólito com formato de sela da família 

Poaceae (gramíneas), típico da subfamília Chloridoideae (morfotipo22); R) fitólito (?) cúbico, não 

identificado (morfotipo16); S) fitólito globular, tuberculado, não identificado (morfotipo11); T) cilindrico 

com secção poligonal, uma das extremidade decorada e outra lisa semelhante ao observado em 

Calathea sp. (família Marantaceae) (morfotipo8). Barra de escala = 10µm. Identificação baseada em 

comparação com imagens da literatura (Chandler-Ezell et al, 2006; Gallego & Distel, 2004; Lu & Liu, 

2003; Pearsall, 2000; Piperno, 2006) e do banco de dados “ The University of Missouri Online Phytolith 

database” (http://phytolith.missouri.edu). 
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Foram observados, ao menos, 5 fitólitos típicos de Poacea – família 

das gramíneas (tabela 13). Um deles pode ser identificado somente quanto à 

família (figura 6m), enquanto 3 puderam ser atribuidos à diferentes 

subfamílias (Panicoideae, Pooideae, Chloridoideae, figura 6C, K, Q, 

respectivamente). O quinto fitólito de Poaceae (Tabela 13, figura 6D) 

apresenta o formato de cruz  (“cross-shaped”) que se encaixa na categoria de 

fitólitos desse tipo encontrado em maior abundância em gramíneas não 

pertencentes ao gênero Zea, gênero do milho, de acordo com critérios 

definidos por Piperno (1984). Também foram observadas 5 células longas, 

com características distintas entre si, as quais não puderam ser identificadas. 

É possível que, dentre estas, estejam células longas provenientes também de 

plantas da família das gramíneas.  

Os 5 microrrestos identificados seguramente como fitólitos de Poaceae 

são células curtas, que são comumente observadas em epiderme de folha, o 

que torna tais achados, a princípio, sem sentido, visto que não é comum as 

pessoas se alimentarem de folhas de gramíneas. Poderia sugerir-se, então, 

que ou estas partículas são resultado de contaminação (o que é difícil crer 

pois todos os cuidados foram tomados para que isso não ocorresse) ou, de 

alguma outra forma foram parar nos dentes desses indivíduos pelo uso 

intencional,  porém não alimentar. Folhas de algumas gramíneas são 

utilizadas com fins medicinais, como a erva-cidreira (Cymbopogon citratus), 

por exemplo (Miranda & Hanazaki, 2008). Embora elas sejam utilizadas 

normalmente para o preparo de infusões e tinturas (Chevalier, 2005),  não 

pode ser descartada a hipótese de que algumas dessas gramíneas tenham 

sido mastigadas com fins medicinais naquela época.  

Também, existe a possibilidade de que essas folhas tenham sido 

utilizadas para algum tipo de procedimento de higiene bucal, da mesma 

forma como outros povos o faziam, porém com plantas de diferentes 

espécies (Cuenca, 2006).  

Através de análises micromorfológicas, Villagrán (2008) nota que o 

sedimento do sítio Jabuticabeira II é rico em fitólitos de folhas de gramíneas e 

eles se encontram misturados com resíduos de madeira. Ela sugere que 

folhas secas dessas plantas tenham sido utilizadas como material de 

combustão para as fogueiras no sítio (Villagrán, 2008). A partir daí, pode-se 
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pensar na possibilidade, também, de que tais partículas silicosas tenham se 

misturado ao alimento preparado em brasas provenientes dessas fogueiras, 

adentrando o cálculo dos indivíduos de Jabuticabeira acidentalmente.  

Somente 1 fitólito cujas características conferem com o observado na 

família Arecaceae (palmeiras) foi observado (Tabela 13, figura 6G).  Foi 

obtido, também, um fitólito que se assemelha a célula de epiderme de 

Lauraceae (figura 6E), mas essa identificação não foi confirmada até o 

momento. Pode-se observar, ainda, um fitólito poliédrico com superfície lisa, 

o qual se assemelha a célula epidérmica de dicotiledôneas (figura 6A).  

É interessante notar que, em 3 amostras distintas pode ser observado 

um morfotipo (figura 6T) com caracteristicas extremamente semelhantes a 

um fitólito de rizoma do gênero Calathea, da família Marantaceae, o qual foi 

identificado em artefatos líticos provenientes do sítio arqueológico de Real 

Alto (4400 a 1800 AC – Pearsall et al, 2004), na costa do Equador, por 

Chandler-Ezell e colaboradores (2006). Esse tipo de fitólito somente foi 

observado no gênero Calathea, até o momento, e a identificação foi 

confirmada pela Dra. Karol Chandler-Ezell (comunicação pessoal, 2012). No 

norte do Brasil, assim como no Equador, existe uma espécie desse gênero, a 

Calathea allouia (nome popular no Brasil: ariá ou leren), cujos tubérculos são 

muito utilizados como alimento e são preparados cozidos, servindo, inclusive, 

como acompanhamento de peixes (Bueno & Weigel, 1983). Em Santa 

Catarina, em domínio de Mata Atlântica, existem somente 3 espécies desse 

gênero: C. longibracteata, C. monophylla e C. zebrina. Alguma delas deve ter 

sido utilizada como alimento para os sambaquieiros de Jabuticabeira II.  

De todas as amostras, as que apresentaram maior número de fitólitos 

foram a 107 (8 fitólitos), 118 e 125 (5 fitólitos), sendo que a amostra 107 

apresenta a maior variedade de formas, incluindo 3 dos 5 fitólitos 

característicos de Poaceae. É nesta mesma amostra que foram obtidos o 

fitólito de Arecaceae, o possível fitólito de Lauraceae e o fitólito de Calathea 

sp (que também aparece nas amostras 112 e 121). Os fitólitos das amostras 

118 e 125 não puderam ser identificados (tabela 13). As demais amostras de 

cálculo dentário apresentam número menor de fitólitos e aproximadamente 

42% (8/19) do total delas não apresentavam fitólitos, apenas amido e outros 

microrrestos vegetais.  
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A amostra 107 pertence ao sepultamento 17A L1.05, um adulto médio 

(idade entre 31 e 50 anos) do sexo masculino. Apesar de ser a amostra que 

apresentou maior número de fitólitos e maior variedade de tipos deste 

microrresto botânico (incluindo aqueles os quais puderam ser atribuído a um 

taxon), a partir dela foram recuperados grãos de amido de apenas 2 

morfotipos distintos que, entretanto, não puderam ser identificados. Esse 

sepultamento não apresentava oferendas ou ocre e o indivíduo, robusto, 

estava enterrado junto com um bebê e possuía um seixo sobre seu crânio 

(tabelas 1 e 2 do anexo 1). Um dos úmeros desse indivíduo apresenta lesões 

compatívies com osteomielite.  As demais características desse indivíduo não 

o diferenciam dos outros esqueletos analisados (tabelas 1, 2 e 3 do anexo 1). 

É possível que a variedade de fitólitos esteja relacionada ao uso de 

algumas das plantas para fins medicinais no combate aos sintomas 

relacionados a osteomielite. O Sassafrás (Ocotea odorífera), por exemplo, 

uma espécie da família Lauraceae, é utilizada contra afecções da pele, dores 

musculares, dor artrítica, inflamações, e sua folha é ingerida crua por 

caiçaras e é conhecida por indígenas de Santa Catarina (Hanazaki, 2001; 

Lorenzi e Matos, 2002). Embora seja precipitado dizer, pois a evidência 

baseia-se em um único microrresto, o fitólito de Lauraceae encontrado nessa 

amostra poderia ser um vestígio do uso medicinal de alguma planta dessa 

família por esse indivíduo. Entretanto, existem outros indivíduos com sinais 

de inflamações e, até mesmo o indivíduo 17AL2.05, que também apresenta 

lesões compatíveis com osteomielite no úmero, cujas amostras de cálculo 

dentário sequer apresentaram fitólitos.  

 
 5.3.1.2.2 Diatomáceas 

  

 Diatomáceas foram observadas nas amostras de 8  indivíduos de 

Jabuticabeira II (42,10% do total de amostras).  Elas puderam ser 

classificadas em 5 tipos distintos (Tabela  14) que foram identificados como 

Actinoptychus senarius, Cyclotella striata, Coscinodiscus sp., Diploneis ovalis 

e Paralia sulcata. Apenas 2 fragmentos observados não puderam ser 

classificados e identificados. A figura 7 mostra algumas das espécies 

identificadas no material.  
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Tabela  14 : Diatomáceas observadas nas amostras de cálculo de Jabuticabeira II. 

  Actinoptychus 
senarius  

Cyclotella 
striata  

Coscinodiscus 
sp.   

 

Diploneis 
ovalis  

 

Paralia 
sulcata  

 

Fragmento 
indet. 

 
Amostra Sep. Tipo 1 Tipo 5 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 2 - TOTAL 

107 17A/L1,05 1      1 
112 43/L1,77  1     1 
116 27A/L2T15     1 1 2 
118 28A/L2T15   1 2 1  4 
119 42A/L1,76     1  1 
121 108/L2,05     1 1 2 
122 107/T18 1  1    2 
123 110/L2     1  1 

 TOTAL 2 1 2 2 5 2 14 
 

 

 

 

 
 

Figura 7: Diatomáceas identificadas nas amostras de cálculo dentário de Jabuticabeira 
II: A) Actinoptychus senarius (amostra 107); B) Paralia sulcata (amostra 118); C) 

Coscinodiscus sp. (amostra 118); D) Diploneis ovales (amostra 118); E) fragmento não 

identificado (amostra 116). Barra de escala = 10µm.  

A identificação foi realizada a partir da comparação com imagens de diatomáceas obtidas na 

região estudada por Paula Garcia Carvalho do Amaral (Amaral, 2008) e gentilmente 

confirmada pela autora. 
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A amostra com maior ocorrência de diatomáceas foi a 118 

(apresentando 28% do total das diatomáceas observadas), correspondente a 

um indivíduo adulto e sem sexo estimado (28A), sem cáries, com cálculo 

muito abundante e desgaste dentário moderado (tabela 1 e 2 do anexo 1). 

Esse sepultamento foi um dos mais ricos em acompanhamentos funerários: 3 

líticos polidos, 2 ostras e um osso longo de mamífero (talvez veado), além 

dos ossos de peixes, conchas e carvão (tabela 1 do anexo 1). Os demais 

sepultamentos que apresentaram diatomáceas em suas amostras constam 

de indivíduos de faixas etárias variadas e de ambos os sexos. Não há 

nenhuma característica que permita que eles sejam agrupados para explicar 

a presença de diatomáceas no cálculo deles e não de outros sepultamentos 

de Jabuticabeira II. 

 A espécie de diatomácea mais abundante foi Paralia sulcata (35% das 

diatomáceas observadas), espécie com ampla distribuição geográfica e que, 

também, é comumente descrita em outros estudos no Sul do país (Amaral, 

2008).  

As diatomáceas são encontradas em diferentes ambientes aquáticos, 

apresentam uma ampla distribuição geográfica e, muitas das espécies são 

sensíveis ecologicamente, apresentando, portanto, diferentes níveis de 

tolerância a fatores ambientais como temperatura, salinidade, pH, entre 

outros, ocupando “nichos específicos nos ambientes aquáticos” (Amaral, 

2008). Esses são alguns dos principais fatores que tornam as diatomáceas 

ferramentas importantes para reconstrução paleoambiental (Amaral, 2008).  

 O que se observa aqui é a presença de diatomáceas que podem viver, 

tanto fixas em substrato submerso, como em suspensão na coluna d’água, e 

são provenientes de ambiente de água marinha mas, principalmente, de 

água salobra. Assumindo que as diatomáceas teriam sido ingeridas, 

acidentalmente, junto com o alimento de origem aquática, o que parece 

razoável, esses dados sugerem, então, que os recursos alimentares de 

origem aquática consumidos por Jabuticabeira II seriam provenientes do mar 

mas, principalmente, do ambiente lagunar e estuarino no entorno do sítio. 

Isso corrobora a idéia de Klökler (2008) de que a fonte primária de recursos 

animais em Jabuticabeira II teria sido a paleolaguna. 
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VI. DISCUSSÃO GERAL 
 
ENFIM, SOBRE A DIETA EM JABUTICABEIRA II 
 

O presente trabalho buscou ampliar o conhecimento sobre o uso de 

plantas pelos sambaquieiros, relacionado, mais especificamente, à sua dieta. 

Para tanto, foram analisadas as micropartículas presentes no cálculo dentário 

de sambaquieiros de Jabuticabeira II, sendo que os resultados foram 

apresentados e discutidos no capítulo anterior.  

Neste capítulo, a hipótese central dessa pesquisa é retomada e 

discutida à luz da literatura internacional (sem, no entanto, serem abordados 

os aspectos metodológicos) a fim de responder questões essenciais para a 

reconstrução da dieta em Jabuticabeira II: 

 

a) A diversidade de plantas utilizadas como alimento era grande? 

b) Ocorriam diferenças de dieta entre os indivíduos sepultados no sítio? 

c) Quais eram as plantas utilizadas na alimentação desse grupo? 

d) Como era preparado o alimento? 

e) O cultivo era praticado pelo grupo? 

 

A. Diversidade de plantas 

   

O conhecimento sobre a porção vegetal da dieta dos sambaquieiros 

ainda é precário. No entanto, estudos de antracologia demonstram que os 

sambaquis localizavam-se em ambientes muito ricos em recursos, não só 

faunísticos, como também florísticos. Dentre esses últimos, diversas famílias 

e gêneros podem ter sido explorados para a alimentação dos sambaquieiros, 

incluindo árvores frutíferas (Bianchini, 2008; Scheel-Ybert, 2000; 2001a; 

Scheel-Ybert, 2003; Scheel-Ybert et al., 2003).  

Em sambaquis do sudeste, foram obtidas evidências que indicam 

claramente que tubérculos, órgãos vegetais ricos em amido, de uma grande 

variedade de espécies, eram muito utilizados (Scheel-Ybert, 2001a; Scheel-

Ybert et al., 2003). Além disso, estudos preliminares, valendo-se da 

quantificação de microrrestos botânicos contidos no cálculo dentário de 
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sambaquieiros, demonstraram um bom potencial deste tipo de abordagem 

para a reconstrução da dieta em populações passadas (Boyadjian et al., 

2007). Por isso, foi levantada a seguinte hipótese que conduziu o presente 

trabalho: 

 

Os grupos humanos associados aos sambaquis consumiam uma grande 

diversidade de vegetais amiláceos. 

 

Para testar essa hipótese, através do estudo de caso do sitio 

Jabuticabeira II, foi investigada a seguinte questão: A assembléia de grãos de 

amido proveniente das amostras de cálculo dentário de Jabuticabeira II é 

variada?  

A priori, a resposta à esta questão requer, tanto a identificação 

taxonômica dos grãos de amido recuperados das amostras analisadas, 

quanto elementos comparativos, como a variedade de plantas da região 

estudada, por exemplo. No entanto, reconstruções sistemáticas de 

paleodietas baseadas em micropartículas recuperadas de cálculo dentário 

são objetivos de estudos recentes. Como esta área do conhecimento é nova, 

há muitas questões metodológicas, classificatórias e interpretativas ainda em 

aberto. Por isso,  em muitos dos estudos publicados atualmente, conseguiu-

se identificar apenas uma parte dos grãos de amido observados no cálculo 

(Henry & Piperno, 2008; Henry et al., 2010; MingQi et al., 2010), assim como 

ocorreu no presente trabalho. Portanto, para discutir se havia uma grande 

variedade de vegetais amiláceos dentre os alimentos consumidos pelos 

indivíduos sepultados em Jabuticabeira II,  considerou-se a variação e 

distribuição de morfotipos de grãos de amido, sem entrar, neste momento, no 

mérito da identificação desses grãos. 

Ao todo, foram obtidos 31 morfotipos diferentes de grãos de amido nas 

amostras processadas para este estudo. Nos outros estudos de paleodieta 

baseados em microrrestos provenientes de cálculo dentário publicados até o 

momento, em que é realizada primeiro a classificação dos grãos de amido 

em morfotipos e, depois, quando possível, sua identificação taxonômica, o 

número de morfotipos de grãos de amido observados chegou a, no máximo, 

13 (Henry e Piperno, 2008; Henry et al., 2010; MingQi et al., 2010; Piperno e 
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Dillehay, 2008). Portanto, baseando-se nesses estudos anteriores, pode-se 

dizer que em Jabuticabeira II a variedade de morfotipos encontrados no 

cálculo dentário é grande. Isso poderia sugerir, então, que a variedade de 

plantas ricas em amido consumidas na dieta  de Jabuticabeira II também 

seria grande. 

No entanto, deve-se questionar se diferentes morfotipos de grãos de 

amido representam, necessariamente, diferentes plantas. 

Nem todas as plantas produzem grãos de amido característicos e 

diagnósticos (Mickleburgh & Pagán-Jiménez, 2012), e ocorre uma 

“redundância” de grãos de amido em diferentes taxa (Mercarder et al., 2008; 

Piperno & Holst, 1998), isto é, plantas de grupos taxonômicos diferentes 

podem produzir o mesmo tipo de grão (grãos com mesmo formato, tamanho 

e aspectos gerais). Esses grãos “genéricos” não podem, portanto, ser usados 

para se distinguir entre um taxon e outro. Dessa forma, ao se separar em 

categorias os grãos de amido arqueológicos soltos (grãos que não estão 

associados a nenhum tecido vegetal que possa auxiliar na sua identificação), 

é possível que grãos de diferentes taxa acabem sendo reunidos em um 

mesmo morfotipo, por não ser possível distinguí-los.  

Assim, a não ser que os grãos de amido obtidos em uma amostra 

sejam muito distintos, ou claramente diagnósticos de alguns grupos 

taxonômicos, não é possível excluir que um mesmo morfotipo seja resultado 

de grãos de amido provenientes de diferentes taxa. Por isso, encontrar no 

cálculo dentário de determinado indivíduo, grãos de amido que são comuns a 

diversos taxa botânicos (Henry et al., 2010), pode significar que tanto um 

único taxon, quanto muitos taxa diferentes foram consumidos, e isso 

dificilmente poderá ser desvendado.  

Para complicar mais a interpretação da distribuição dos morfotipos, 

algumas espécies de plantas são heteromórficas quanto aos grãos de amido 

que produzem, ou seja, apresentam mais de um morfotipo de grão (Reichert, 

1913). Até mesmo alguns órgãos vegetais contém mais de uma forma 

diferente de grãos de amido, como é o caso do tubérculo de Dioscorea 

bulbifera (Fullagar et al., 2006: 600) e da cariopse de trigo, Triticum aestivum 

(Gott et al., 2006: 41 e Plate 14). Ambos apresentam dois morfotipos bem 

distintos de grãos, um maior, com formato característico (oblongo ou 
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triangular no caso da Dioscorea bulbifera e lenticular no caso do trigo), e 

outro bem menor e esférico. Além disso, existem espécies ou órgãos 

vegetais monomodais (que contém apenas grãos de amido de um mesmo 

tamanho), mas há, também, aqueles que são bimodais ou trimodais, cujos 

grãos de amido pertencem a duas ou três classes distintas de tamanho 

(ICSN, 2011; Reichert, 1913).  

Desse modo, em uma assembléia de grãos de amido de um contexto 

arqueológico qualquer, pode ocorrer de dois, ou até mesmo três, morfotipos 

diferentes pertencerem, na realidade, a uma mesma planta. Pela falta de uma 

coleção de referência que possa indicar quais dos vegetais são 

heteromórficos e quais são bi ou trimodais, cada um desses morfotipos será 

tratado como proveniente de uma planta diferente. Assim, a variedade de 

plantas estaria sendo superestimada. 

As colocações acima podem desestimular, à primeira vista, a tentativa 

de reconstrução de dieta a partir de microrrestos. Contudo, deve ficar claro 

que muitos dos grãos de amido observados nas amostras deste trabalho são 

grãos com formatos e características muito distintos, e que puderam ser 

identificados ou que têm potencial para ser identificados, futuramente, com a 

ampliação da coleção de referência.  

Além disso, a julgar pelo tipo de ambiente em que o sítio Jabuticabeira 

II estava inserido quando ativo, não seria estranho supor que esse grande 

número de morfotipos observado corresponderia a uma grande variedade de 

plantas. Jabuticabeira II estava próximo ao mar e à paleolaguna, estava 

inserido no ecossistema de Restinga e ficava localizado relativamente 

próximo à mata de encosta (Floresta Ombrófila Densa). Portanto, seus 

construtores tinham acesso a uma abundância e variedade de recursos para 

sua alimentação.  

Evidentemente, mesmo que um grupo habite uma região rica em 

recursos, não necessariamente significa que todo o tipo de recurso era de 

fato explorado por ele (Piperno, 2011). Vários critérios guiam a escolha 

alimentar das pessoas. Revedin e colegas (2010) dizem que as razões para 

escolha de uma planta como comida por um grupo que pratica coleta são 

ditadas pela sua dominância na vegetação local, assim como pelo seu 

tamanho e aparência (Ṣerban et al., 2008; Revedin et al., 2010). Entretanto, 
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há ainda critérios culturais, como tabus alimentares, ou crenças de que certos 

alimentos possam fornecer, não apenas vantagens nutricionais, como 

também ritualísticas. Por fim, várias plantas com potencial alimentar não 

necessariamente são consumidas atualmente, ou o foram no passado, 

principalmente porque as escolhas alimentares são baseadas, 

essencialmente, em considerações energéticas (Piperno, 2011).  

Mas os vestígios obtidos a partir do cálculo dentário não apontam para 

o uso de poucos elementos vegetais na dieta em Jabuticabeira II. Pelo 

contrário. E isso parece ser corroborado, também, pela variedade de fitólitos 

observada, embora seu número seja muito menor do que o número de grãos 

de amido. Entretanto, essa afirmação deve ser considerada com cautela, pois 

a análise e identificação dos fitólitos foi realizada ainda de forma preliminar.  

Por fim, mas não menos importante, embora a questão fundamental 

aqui fosse investigar a variedade de vegetais amiláceos presentes na dieta 

do grupo humano associado ao sambaqui em questão, vale a pena lembrar 

que muitas outras plantas também devem ter composto o espectro de 

recursos vegetais utilizados na alimentação desse grupo. 

Deve se considerar que nem todas as plantas utilizadas como alimento 

por um grupo passado poderão ser identificadas através da análise de amido 

oriundo do cálculo dentário desses indivíduos, simplesmente porque nem 

todas as espécies, ou os órgãos vegetais consumidos, produzem amido 

como forma de armazenamento de energia. Algumas espécies podem 

apresentar altas concentrações de óleos e de gorduras ou, ainda, 

carboidratos armazenados sob outra forma que não amido, como frutanos28 

(Messner, 2011). Por isso, o uso alimentar de tais espécies não poderia ser 

rastreado através da análise de amido. Assim, sempre que possível, estudos 

de amido, de fitólitos, de grãos de pólen e de macrorrestos vegetais devem 

ser combinados, já que cada um recuperaria um janela de evidências 

diferente da do outro, a fim de se reconstruir, da forma mais completa 

possível, as interações entre planta/ser humano no passado (Messner, 2011). 

 
 

                                                
28 Frutanos são polímeros de frutose. Eles são uma das forma de armazenamento de polissacarídeos 
(polímeros de carboidrato) em plantas (Raven et al., 2005: 18-20). 
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B. Diferenças na dieta vegetal 
 

Ao considerarmos os morfotipos de amido obtidos em cada uma das 

amostras dos indivíduos analisados, a princípio, parece que, mesmo que 

tenha sido explorada uma grande variedade de vegetais amiláceos pelo 

grupo de Jabuticabeira II, cada indivíduo tinha acesso à uma porção pequena 

e variável do que estava disponível como alimento. Isso porque, em geral, 

cada amostra apresentou poucos e distintos morfotipos de grãos de amido 

(vide seção 5. 3.1.1.2 para mais detalhes). 

Contudo, os grãos de amido que ficam retidos no cálculo dentário de 

um indivíduo não refletem, diretamente, o espectro de plantas ricas em amido 

que foram consumidas por ele. Isso porque, o fato de alguém ingerir um 

alimento amiláceo não implica, necessariamente, que grãos de amido desse 

alimento fiquem preservados em seu cálculo (Mickleburgh & Pagán-Jiménez, 

2012). Sendo assim, é difícil prever a freqüência do consumo de uma planta 

particular através do registro deixado no cálculo dentário, embora o seu 

consumo freqüente possa aumentar a chance de grãos de amido daquela 

planta ficarem presos no cálculo de quem se alimentou dela (Mickleburgh & 

Pagán-Jiménez, 2012).   

Por outro lado, existem diferenças na produção de amido em 

diferentes taxa e em diferentes órgãos das plantas, o que torna ainda mais 

difícil (e até mesmo especulativo)  estimar a freqüência de consumo de uma 

planta baseado no número de grãos encontrados no cálculo (Mickleburgh & 

Pagán-Jiménez, 2012).   

Somado a tudo isso, está o fato de que, como foi discutido 

anteriormente (na seção 5.3.1.1.2), ainda pouco se compreende sobre o 

processo de formação do cálculo dentário e vários fatores (dieta, fluxo salivar, 

higiene oral, fatores genéticos e hormonais) estão implicados na sua taxa de 

deposição (Hazen, 1995; Hardy et al., 2009; Henry & Piperno, 2008; Lieverse, 

1999; Middleton & Rovner, 1994; Roberts-Harrys et al., 2000). Por isso, ainda 

não é possível estimar, com precisão, quanto do tempo de vida de um 

indivíduo está representado em cada depósito de cálculo dentário. Contudo, 

como ele é acumulado ao longo do tempo, ao menos vários anos de dieta 

estão, provavelmente, presentes em cada dente (Hardy et al., 2009; Henry & 
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Piperno, 2008; Lieverse, 1999; Piperno & Dillehay, 2008). E, mais importante, 

a variação, as vezes considerável, na quantidade e nos morfotipos de grãos 

de amido observada entre os diferentes indivíduos de um mesmo sitio 

arqueológico (Boyadjian, 2007; Boyadjian et al., 2007; Henry & Piperno, 

2008; Henry et al., 2010) pode estar associada à variação nas taxas de 

formação do próprio cálculo dentário que acontece entre indivíduos do 

mesmo grupo (Roberts-Harrys et al, 2000; Hardy et al., 2009). 

Tudo isso posto, embora seja um tanto problemático inferir a 

quantidade e variedade de alimento que foi consumido por cada indivíduo a 

partir da análise de microrrestos do cálculo, é possível estimar quais plantas 

(e qual a variedade de plantas) eram consumidas pelo grupo como um todo, 

avaliando as amostras conjuntamente. Da mesma forma, é possível obter 

informações importantes sobre diferenças na paleodieta entre grupos de 

indivíduos de dentro de uma mesma comunidade, fazendo projeções a partir 

da análise de subgrupos de amostras, como foi realizado neste trabalho. 

A existência de um sistema semelhante ao de cacicado ou chefias, 

caracterizado pela desigualdade social e hierarquização da sociedade,  

poderia ter sido o que possibilitou a mobilização da sociedade sambaquieira 

em torno de estratégias comuns associadas, principalmente, à construção 

desses monumentos funerários (De Blasis & Gaspar, 2009; De Blasis et al., 

2007). 

Entretanto, os dados apresentados aqui indicam que em Jabuticabeira 

II, aparentemente, não havia diferenciação na distribuição de recursos 

vegetais de acordo com gênero, idade ou local de enterramento no sítio (o 

que, caso contrário, poderia corroborar a hipótese de que agrupamentos de 

indivíduos sepultados em diferentes locais do sitio poderiam significar 

unidades sociais distintas, relacionadas a status, por exemplo). Entretanto, 

somente um único indivíduo, o sepultamento 43 (em cujo cálculo foi 

observada a maior variedade de morfotipos e o maior número de grãos de 

amido), apresenta características que parecem distingui-lo dos demais: 

exostose auditiva bilateral, grande robustez e colar de conchas ao redor da 

região cervical. Essas características tomadas em conjunto com os dados 

provenientes do cálculo podem indicar que esse indivíduo apresentava um 
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status especial e um melhor acesso aos recursos alimentares de origem 

vegetal.  

Não foi encontrada, também, diferença entre os indivíduos sepultados 

no Lócus II (ou “grupo de afinidade”) e os demais (seção 5.3.1.1.2.2). Esses 

resultados estão de acordo com análise de padrões e freqüências de osteo-

artroses (Petronilho, 2005), de caracteres não-métricos dentários e cranianos 

(Bartlomucci, 2006; Filippini, 2004) e de caracteres métricos cranianos 

(Okumura & Eggers, no prelo). Em nenhum destes trabalhos foi possível 

encontrar evidências que corroborassem a idéia de “grupo de afinidade”, pois 

não se observaram diferenças significativas entre esses indivíduos e os 

demais.  

Klökler (2008) sugere, preliminarmente, que no período tardio de 

ocupação de Jabuticabeira II (relacionado a camada de “terra preta”), teria 

ocorrido uma diferenciação mais pronunciada de status, indicada pela 

distribuição desigual de acompanhamentos funerários e pelo acesso 

diferencial de alguns indivíduos a itens alimentares incomuns (atestados 

através da análise de isótopos estáveis). Infelizmente, no presente trabalho 

não foi possível avaliar se haviam ou não diferenças no conteúdo de cálculo 

dentário entre grupos sepultados em diferentes fases de ocupação do sitio 

(sepultamentos da camada de conchas e da camada de “terra preta”). Isso 

será objeto de estudo futuro. 

No momento, os resultados obtidos aqui não apontam, portanto, para 

a existência de desigualdade quanto ao uso de recursos vegetais amiláceos 

na alimentação dos indivíduos associados ao sambaqui Jabuticabeira II. 

Pode-se sugerir, então, que: 

 a) não havia separação do grupo em unidades reguladas por 

questões sociais, políticas ou econômicas ou; 

b) se isso ocorria, não se refletia em distinção da dieta vegetal 

amilácea entre essas unidades.  

Deve ficar claro, porém, que estas são apenas sugestões. Essa 

questão ainda precisa ser investigada mais a fundo, visto que os resultados 

obtidos aqui provém de um pequeno número amostral, como será discutido 

no capítulo VII. 
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De todo o modo, DeBlasis e colegas (2007) sugerem que havia um 

sistema social bastante homogêneo em sambaquis e atestam que não se 

observam variações marcantes em termos de sexo, idade e status social nos 

sepultamentos oriundos do próprio sítio Jabuticabeira II. Os autores sugerem 

um modelo de ocupação regional  para os sambaquis da região da 

paleolaguna de Santa Marta (local onde se encontra Jabuticabeira II) em que 

havia um “sistema com características organizacionais aparentemente 

heterárquicas, comunidades face e face organizadas sem evidências claras 

de hierarquização dos assentamentos, ainda que alguns indícios 

eventualmente apontem na direção contrária” (DeBlasis et al., 2007). Porém, 

reconhecem que ainda são necessárias novas pesquisas para esclarecer 

melhor essas questões . 

 

C. Plantas utilizadas como alimento 
 

Embora não tenha sido possível identificar todos os microrrestos 

observados, foi possível realizar a identificação segura de alguns deles. A 

identificação dos demais grãos de amido e fitólitos, porém, ainda permanece 

em aberto, e será estabelecida, futuramente, através da ampliação da 

coleção de referência. A tabela 15 resume os taxa identificados no cálculo 

dentário do grupo humano enterrado em Jabuticabeira II. 
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Tabela 15: taxa botânicos identificados nas amostras de cálculo dentário proveniente de 

indivíduos do sítio Jabuticabeira II (SC). 

Identificação taxonômica* Micropartícula amostras sepultamentos 

Araceae amido 110, 112, 118 40, 43, 28a 

Arecaceae fitólito 107 17aL1.05 

Convolvulaceae – Ipomoea batatas  amido 112, 125 43, 115b 

Dioscoreaceae – Dioscorea sp  amido 111 41a 

aff. Lauraceae  fitólito 107 17aL1.05 

Myrtaceae – cf. Eugenia uniflora  amido 125 115b 

Marantaceae – cf. Calathea sp. amido 107, 112, 121 17aL1.05, 43, 108 

Poaceae amido/fitólito 107, 112, 121, 122 17aL1.05, 43, 108, 107 

Poaceae – cf. Zea mays  amido 110, 112, 120, 123 40, 43, 102, 110 

Araceae, Marantaceae, Fabaceae (?) 

Manihot sp.(?) 

amido 105, 108 12a, 34 

Órgão de reserva subterrâneo 

(não identificado) 

amido 107 17aL1.05 

     

     * o simbolo (?) ao lado de um taxon significa que há duvidas quanto a identificação.    

 

Grãos de amido de órgãos subterrâneos de plantas da família das 

Aráceas (família dos inhames), do gênero Dioscorea (carás) e da família 

Convolvulacea, mais especificamente da espécie Ipomoea batatas (bata-

doce), foram observados neste estudo. Da mesma forma, Wesolowski (2007) 

e colegas (Wesolowski et al., 2007; 2010) sugerem que plantas destes 

grupos botânicos estavam presentes na alimentação de sambaquis 

cerâmicos e não cerâmicos da região norte de Santa Catarina, datados entre 

4300+/-50 AP e 850+/-100 AP (Wesolowski, 2007).  

Também, observou-se um outro morfotipo de grão de amido no cálculo 

dentário de Jabuticabeira II, cujas características levam a crer que ele seja 

proveniente de um órgão de reserva subterrâneo diferente daqueles 

produzidos por plantas desses grupos taxonômicos citados. Infelizmente não 

foi possível identificá-lo. 

 Esses dados demonstram que tubérculos e raízes faziam parte da 

dieta do grupo humano associado ao sitio estudado no presente trabalho, 

como previamente sugerido (Bianchini, 2008; Scheel-Ybert et al., 2003).  

Contudo, a grande maioria dos morfotipos de amido encontrados nas 

amostras de cálculo dentário desse sítio (a maioria deles não identificados) 

apresentam formato esférico/esferóide e oval/ovóide, tamanho pequeno e 
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hilo cêntrico, como já foi discutido previamente na seção 5.3.1.1.1. Grãos de 

amido com essas características são mais comuns em órgãos vegetais 

aéreos, principalmente em sementes (Messner, 2011; Reichert, 1913), 

embora seja possível encontrar esse tipo de amido em alguns órgãos de 

reserva subterrâneos (Nägeli appud Reichert, 1913).  

Órgãos de reserva de amido subterrâneos tem sido utilizados antes 

mesmo da domesticação de plantas e do aparecimento da agricultura (Barton 

& Paz, 2007; Torrence e Barton, 2006; Weber e Makarewicz, 2011) e foi 

demonstrado que tiveram papel fundamental na evolução dos hominídeos 

(Torrence & Barton, 2006; Wrangham et al., 1999).  No entanto, muitos deles 

contém toxinas, como a mandioca amarga (Manihot esculenta) e espécies 

selvagens da família Araceae e do gênero Dioscorea. Enquanto algumas 

toxinas presentes em plantas desse gênero causam, apenas, efeito 

desagradável relacionado ao sabor, outras chegam a causar danos ao 

sistema nervoso, provocando paralisia ou até morte (Barton & Paz, 2007), 

sendo necessário gasto elevado de tempo e energia, além de tecnologia 

apropriada, para que se tornem palatáveis para humanos (Torrence e Barton, 

2006).   

Uma necessidade de se transformar o alimento, especialmente os 

órgãos de reserva subterrâneos, para torná-lo mais palatável ou, até mesmo, 

menos nocivo, explicaria a presença de artefatos líticos relacionados ao 

processamento de plantas em Jabuticabeira II e os grãos de amido 

modificados presentes no cálculo dentário dos indivíduos enterrados neste 

sitio, como será discutido mais adiante.  

Embora se saiba que a restinga é rica em espécies de plantas que 

produzem tubérculos (Scheel-Ybert, 2001a; Scheel-Ybert et al., 2003), em 

florestas tropicais, as plantas selvagens com órgão de reserva grandes (que 

servem como boas fontes de energia), como as dos gêneros Dioscorea, 

Calathea e Ipomoea, são escassas e crescem de  forma dispersa (Piperno, 

1998). Além disso, os tubérculos são difíceis de localizar e podem penetrar 

profundamente no solo (Piperno, 1998).  De acordo com os resultados 

obtidos por Bianchini (2008), embora Jabuticabeira II se localizasse em 

região de Restinga, a Mata Atlântica também era regularmente explorada 

para captação de recursos pelo grupo associado ao sambaqui. Portanto, não 
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é difícil imaginar que esses indivíduos estivessem recorrendo bem mais a 

frutos, sementes, caules e outros órgãos aéreos de plantas dispostos no 

meio ambiente e que são mais facilmente visualizáveis e de mais fácil 

obtenção, do que órgãos de reserva subterrâneos para complementação de 

sua dieta. Também, não pode ser excluída a possibilidade dos sambaquieiros 

terem consumido estes órgãos mais raramente, devido ao alto custo 

envolvido para torná-los palatáveis.  

De fato, apenas um fragmento de tubérculo foi identificado em 

Jabuticabeira II através das análises antracológicas realizadas até o 

momento (Bianchini, 2008), diferentemente do que foi observado em 

sambaquis da região sudeste, cujos restos carbonizados desse tipo de órgão 

vegetal (identificados como Gramínea/Cyperaceae, Dioscorea sp., além de 

uma variedade de espécie não identificadas) foram encontrados em quase 

todos os níveis arqueológicos (Scheel-Ybert, 2001a; Scheel-Ybert et al, 

2003). Ainda que a preservação de tubérculos seja relativamente rara em 

sítios arqueológicos (Scheel-Ybert, 2001) e, embora tenham sido 

encontrados grãos de amido de Araceae, Diocorea sp. e Ipomoea batatas, 

atestando que o consumo de órgãos subterrâneos de reserva ocorria em 

Jabuticabeira II,  os vestígios carbonizados de um único tubérculo, 

associados aos dados de outros microrrestos de cálculo dentário sugerem 

que, nesse sítio, seu uso não seria tão intenso quanto em outros sambaquis.  

 A análise de restos de frutos e sementes obtidos em Jabuticabeira II 

por Bianchini (2008) revelou que plantas das famílias Cucurbitaceae (família 

das abóboras), representada por apenas 1 semente, Myrtaceae (família da 

pitanga, da goiaba, do araçá), Annonaceae (família da fruta-do-conde, da 

graviola) e Palmae (= Arecaceae; palmeiras) estavam presentes no registro 

arqueológico. E a forma como estes frutos estavam dispostos no sítio sugere 

que representavam restos alimentares associados a rituais funerários 

(Bianchini, 2008), da mesma forma que foi proposto por Klökler (2001; 2008) 

para os restos zooarqueológicos. 

Evidências de Myrtaceae e Arecacea também foram encontradas na 

análise de cálculo dentário de Jabuticabeira II, como será discutido mais 

adiante. No entanto, os resultados obtidos aqui não revelaram, até o 

momento, a presença de vestígios de Cucurbitaceae ou Annonaceae nos 
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dentes dos indivíduos enterrados nesse sitio arqueológico. Isso pode sugerir 

que plantas dessas famílias não faziam parte da dieta desse grupo ou, ao 

menos, não serviam de alimento cotidiano (como foi discutido anteriormente, 

o consumo freqüente de um alimento que contêm amido, torna maior a 

chance de grãos de amido provenientes dele restarem no cálculo de quem o 

consome).  

Embora se saiba das propriedades nutricionais dos frutos de 

Annonacea e do seu uso por comunidades indígenas já na época do contato 

(Bianchini, 2008; Lévi-Strauss, 1950), eles podem ter sido um recurso mais 

raro no cotidiano em Jabuticabeira II. Isso porque, segundo Bianchini (2008), 

esse taxon ocorre na floresta atlântica e “estava provavelmente restrito a 

áreas de cotas mais elevadas”, o que implicaria num maior investimento para 

sua aquisição (Bianchini, 2008). Inclusive, como as sementes de Annonaceae 

encontradas estavam em meio ao aparato funerário, Bianchini (2008) aventa 

a possibilidade de que frutos de plantas dessa família poderiam ser utilizadas 

somente em ocasião do ritual. Eles poderiam, então, ser consumidos apenas 

esporadicamente e/ou por poucas pessoas durante o festim ou, ainda, 

poderiam ser utilizados como oferendas sem serem consumidos.  

Assim como nas análises carpológicas e antracológicas, também foi 

obtido vestígio da família Myrtaceae no cálculo dentário de Jabuticabeira II. 

Embora essa evidência se restrinja a um único grão (morfotipo 29), 

semelhante a amido de pitanga (cf. Eugenia uniflora), não é difícil acreditar 

que frutos dessa família botânica tenham sido consumidos no sitio estudado.  

Isso é corroborado pelas análises de Bianchini (2008), que apontaram a 

presença de sementes de Myrtaceae em Jabuticabeira II, que estariam 

relacionadas ao consumo de plantas dessa família. Frutos de Myrtaceae 

foram encontrados, também, no sambaqui Sarnambetiba e Corondó 

(Carvalho, 1984; Heredia & Beltrão, 1980), sendo que, neste último, um dos 

gêneros identificados foi Eugenia sp..  

A análise antracológica também indicou o uso de plantas dessa 

mesma família em sambaquis do sudeste do Brasil (Scheel-Ybert, 2000; 

Scheel-Ybert, 2001a). Bianchini (2008) diz que “a presença de sementes e de 

uma forte proporção de madeira desse taxon (Myrtaceae) associada ao ritual 

funerário de Jabuticabeira II confirma que esta família continha plantas que 
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eram consideradas importantes para o grupo”. No mais, seus dados 

demonstram que o gênero Eugenia sp. é o que tem maior proporção dentre 

as amostras de lenho carbonizado identificadas como Myrtaceae e, pelos 

dados do presente trabalho, ao menos a pitangueira (Eugenia uniflora L.) era 

utilizada com fins alimentares em Jabuticabeira II. Portanto, acredita-se que 

Eugenia uniflora era utilizada na dieta em Jabuticabeira II mas, também, em 

outros sambaquis do litoral Sul-Sudeste. 

Como já foi dito, frutos de Arecaceae, popularmente conhecidos como 

coquinhos, também foram encontrados em Jabuticabeira II (Bianchini, 2008; 

DeBlasis et al., 1998; Fish et al., 2000), assim como em outros sambaquis 

(Kneip, 1994; Scheel-Ybert, 2000; 2001;  Scheel-Ybert et al., 2003; Tenório, 

1991). No entanto, assim como as sementes, os vestígios desses frutos 

também foram encontrados apenas nas amostras do pacote funerário de 

Jabuticabeira II e não no pacote construtivo (Bianchini, 2008). Por isso, 

Bianchini (2008) associa seu uso a alimentação (já que se tratam de frutos 

comestíveis) relacionada aos rituais funerários em festins ou como oferendas. 

Porém, apenas um único vestígio da família Arecacea foi encontrado durante 

a análise de cálculo de Jabuticabeira II: um fitólito esférico e espinuloso, 

típico dessa família, que foi recuperado da amostra 107, advinda do 

sepultamento 17aL1.05.  

Vários frutos de Arecaceae foram processados durante a preparação 

da coleção de referência, no entanto, não foram observados grãos de amido 

nas lâminas montadas com as amostras de nenhum deles (vide lista do 

anexo 6 para mais detalhes). Sendo assim, mesmo que o grupo construtor de 

Jabuticabeira II se alimentasse de coquinhos, não seria possível inferir isso 

através da análise de amido no cálculo dentário. Porém, não se sabe se a 

ausência de grãos de amido nas amostras modernas ocorreu, realmente, 

porque os frutos das espécies processadas não apresentam amido (somente 

lipídios, fibras ou outras formas de armazenamento de carboidratos) ou, 

simplesmente, porque o amido dessas espécies é frágil e teria se degradado 

durante o processo da secagem em estufa (efetuado para o armazenamento 

dos frutos). Se faz necessário, portanto, o processamento de frutos frescos 

dessas espécies para que essas dúvidas sejam sanadas.  
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De todo o modo, sabe-se que as palmeiras eram cruciais para a 

economia de povos de florestas tropicais e, assim como ocorre hoje em dia, 

os produtos dessas plantas faziam parte da vida cotidiana de muitos grupos 

humanos do passado (Piperno, 1998). A partir delas é possível obter fibras, 

material para artefatos diversos e alimento (Piperno, 1998). O uso alimentar 

das arecáceas também está documentado na etnografia brasileira. Utilizava-

se o palmito e amido do tronco das palmeiras, além dos frutos (Lévi-Strauss, 

1985). Os coquinhos são muito nutritivos e contém proteínas, lipídios, 

vitaminas e alguns deles contém carboidratos (Piperno, 1998). A grande 

quantidade de coquinhos encontrados em Jabuticabeira II reforça sua 

utilização como alimento, quer seja cotidiano, quer seja ritual (Bianchini, 

2008), mesmo não havendo  vestígios deles no cálculo dentário.  

Como foi discutido na seção anterior desta tese, alguns dos grãos de 

amido encontrados são consistentes com grãos de cariopse de plantas da 

família Poaceae (gramíneas), sendo alguns deles semelhantes a grãos de 

amido de milho (cf. Zea mays). Wesolowski (2007) e colegas (2007; 2010) 

também sugerem que grãos de amido de milho estavam presentes dentre 

aqueles observados em amostras de cálculo dentário de outros dois 

sambaquis do Norte de Santa Catarina (Itacoara e Enseada, ativos por volta 

de 1570+/-20 anos AP e 1250+/-30 anos AP, respectivamente).  

Se for levado em conta que há evidencias que indicam que o milho já 

estava sendo cultivado há 4500 anos aqui no Brasil (Prous, 1986), sendo 

que, há aproximadamente 1000 anos, seu uso pode ter sido intensificado no 

litoral de Santa Catarina por tribos Guarani (De Masi, 2003), não seria tão 

espantoso imaginar que no Sul de Santa Catarina, em Jabuticabeira II, 

durante o período de ocupação do sitio (entre 2900 e 1000 anos atrás), o 

milho estava sendo consumido como alimento.  

Há evidências (baseadas em análises de isótopos estáveis, grãos de 

pólen e macrorrestos botânicos) de que o milho fazia parte da dieta de 

grupos de tradição Taquara/Itararé nas Terras Altas do Sul do Brasil no 

Holoceno tardio (De Masi, 1999; 2007; Behling et al., 2005; Miller, 1971), e há 

indícios da prática de agricultura nessa região pelo menos já a partir de 4320 

anos AP. Os registros etnográficos indicam que, para os Jê, o milho era um 

ingrediente muito importante em alimentos rituais (Iriarte et al., 2008) e, 
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inclusive, os Kaingang utilizavam-no para o preparo de bebidas alcoólicas 

que eram ingeridas em rituais regulares, que envolviam um grande número 

de participantes (muitos deles vindos de outras tribos), e eram relacionados 

ao culto aos mortos (Iriarte et al., 2008).  

Sugere-se, então, que os sambaquieiros de Jabuticabeira II utilizavam 

o milho em sua alimentação e, talvez, esse uso tivesse importância 

relacionada a rituais funerários, da mesma forma como ocorria para os 

Kaingang. Ainda não há evidências de que o cultivo de milho havia ocorrido 

na região na época de ocupação desse sítio. Mas o cultivo, tanto de milho, 

quanto de outras espécies, não pode ser descartado, muito menos 

confirmado, pelos dados presentes nesta tese, como será discutido mais 

adiante. Contudo, sugere-se que o milho utilizado em Jabuticabeira II talvez 

fosse conseguido através do contato com grupos das terras altas que o 

cultivavam.  

Mas e quanto aos outros grãos de amido de Poacea, os quais não 

puderam ser atribuídos a nenhum grupo taxonômico específico dentro dessa 

família? Eles podem significar que outras gramíneas estavam sendo 

utilizadas na alimentação do grupo associado a Jabuticabeira II?  

Sabe-se que muitas espécies de poaceas tem importância econômica 

atualmente. Especialmente os cereais como trigo, aveia, centeio, arroz e 

sorgo, são cariopses29 largamente utilizados na alimentação mundial. No 

entanto, nenhum deles é nativo da região de estudo.  

Mas então, esses grãos de amido poderiam ser provenientes do 

consumo intencional de cariopses de espécies selvagens da família 

Poaceae?  

De fato, em sambaquis da região sudeste do Brasil, as análises 

antracológicas revelaram que fragmentos de tubérculos de gramíneas ou 

cyperáceas estavam presentes, indicando que eles tinham importância para 

esses grupos (Scheel-Ybert, 2001a; Scheel-Ybert et al., 2003). Scheel-Ybert 

(2001) diz, inclusive, que na restinga há grande diversidade de tubérculos, 

incluindo os de gramíneas e cyperáceas e, portanto, eles podem ter sido 

utilizados como fonte de amido na alimentação dos sambaquieiros. No mais, 
                                                
29 Cariopse ou grão, é o fruto que ocorre na família Poaceae. Esse fruto é pequeno, e apresenta uma 
única semente, cujo revestimento está firmemente unido a sua parede (Raven et al., 2005).  
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parece mais provável que o que tenha sido utilizado dessas famílias 

botânicas para a alimentação dos sambaquieiros eram tubérculos, e não 

cariopses de espécies selvagens. Porém, ainda não constam na coleção de 

referência, amostras desses tubérculos. Futuramente, os grãos de amido 

recuperados do cálculo de Jabuticabeira II poderão ser comparados com o 

material obtido de tubérculos frescos dessas famílias botânicas, o que pode, 

inclusive, ajudar a esclarecer se os grãos semelhantes a grãos de cariopse 

são provenientes dos tubérculos dessas plantas.  

Já os fitólitos de Poaceae que foram encontrados nas amostras de 

Jabuticabeira II parecem ser mais relacionados a uso não alimentar de 

plantas dessa família, ou sua presença no cálculo seria apenas acidental. 

Como foi dito, esses fitólitos provêm das folhas das gramíneas, as quais não 

são muito palatáveis para humanos. No entanto, dados etnográficos indicam 

que muitas plantas dessa família, incluindo espécies nativas de Mata 

Atlântica, como Andropogon lucostachyus (capim-colchão), têm suas folhas 

utilizadas para o preparo de infusões, decocções e até sucos, com fins 

medicinais (com efeito analgésico, sedativo, calmante, contra gripe, resfriado, 

diarréia, entre outros) (Di Stasi & Hiruma-Lima, 2002). Durante o processo de 

preparo de folhas de Poaceae para uso medicinal, muitos dos fitólitos (que 

ocorrem em abundância nas folhas dessa família botânica) seriam liberados 

dos tecidos vegetais e permaneceriam como resíduo nas preparações. 

Assim, poderiam ser ingeridos, ficando, possivelmente, retidos no cálculo 

dentário do enfermo.  

Outra alternativa seria que os fitólitos poderiam acabar sendo 

ingeridos por acidente junto com o alimento, caso as metodologias de 

preparo da comida (as quais serão discutidas no tópico a seguir), fossem 

uma via para contaminação do alimento com fitólitos de Poaceae. O uso de 

folhas secas de gramíneas como material de combustão para as fogueiras no 

sitio (Villagrán, 2008) contribuiria com uma abundancia de fitólitos em meio 

às brasas que eram utilizadas para tostar tubérculos ou raízes, por exemplo.  

Mais uma possibilidade seria o uso de folhas de gramíneas ou, até 

mesmo cinzas produzidas com essas folhas, em processos de higiene bucal. 

Segundo Cuenca (2006), o cuidado com os dentes era importante no 

cotidiano de populações pré-hispânicas. Diversos tipos de folhas e outras 
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partes de plantas eram mascadas ou usadas de diversas formas por esses 

grupos para amenizar dores ou higienizar os dentes (Cuenca, 2006). Da 

mesma forma, o cuidado com os dentes poderia ser importante em 

Jabuticabeira II. Isso só poderá ser confirmado com o avanço de estudos 

mais detalhados sobre as patologias orais dos indivíduos enterrados em 

Jabuticabeira II, o que está sendo realizado por Luis Pezo, do Laboratório de 

Antropologia Biológica. De qualquer maneira, a baixa freqüência de caries 

observada em Jabuticabeira II (Sorto et al., 1998; Okumura & Eggers, 2005) 

estaria de acordo com esta interpretação. O desgaste dentário intenso, por 

outro lado, pode ser decorrente do uso de gramíneas ricas em fitólitos se, de 

fato, os fitólitos pudessem causar abrasão, fato este ainda discutido 

acirradamente (Sanson et al., 2007). 

A análise de fitólitos também revelou que tubérculos do gênero 

Calathea sp., pertencente a família Maranthaceae, estavam presentes na 

dieta do grupo associado a Jabuticabeira II. Embora não tenha sido 

encontrada evidência de consumo desse gênero em outros sambaquis, sabe-

se que uma de suas espécies (Calathea allouia – popularmente conhecido no 

Brasil como ariá ou leren) é consumida na região norte do Brasil e em outros 

países da America do Sul, como foi discutido na seção 5.3.1.1.3, e há 

possibilidade de que outras espécies tenham sido consumidas em 

Jabuticabeira II.  

Por fim, fitólito muito semelhante ao de algumas plantas da família 

Laurácea (família da canela e do abacate) também foi encontrado nas 

amostras de cálculo, mas sua identificação ainda permanece inconclusiva. 

Por se tratar de um fitólito de folha, é possível que a planta da qual ele 

proveio tenha sido utilizada com fins medicinais, e não alimentar, como foi 

discutido na seção 5.3.1.2.1. De todo modo, a análise antracológica atestou o 

uso de muitas espécies da família Lauraceae em Jabuticabeira II, sugerindo, 

inclusive, que o gênero Ocotea sp (identificado através da análise de 

fragmentos de carvão que se encontravam em um dos buracos de estaca do 

sítio) possuía importância nos rituais de enterramento dos mortos (Bianchini, 

2008). 
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D. Preparo do alimento e tafonomia 
 
 

Como foi mencionado na seção anterior dessa tese, a análise do 

conteúdo de cálculo dentário de Jabuticabeira II revelou que 58% dos 

indivíduos estudados apresentavam grãos de amido com modificações 

extremas a ponto de não poderem ser classificados, muito menos 

identificados.  

Embora a análise do padrão de danos encontrados em muitos desses 

grãos de amido tenham indicado que eles são provenientes de alimento 

amiláceo que sofreu algum tipo de processamento antes de seu consumo, 

não pode se descartar a hipótese de que alguns desses grãos tenham sido 

modificados por efeitos diagenéticos, como foi aventado por Collins e 

Copeland (2011).  

Existem diversos fatores que podem provocar a degradação do amido 

que se encontra exposto no solo e em sedimento arqueológico (Haslan, 

2004). Contudo, se for levado em conta que os grãos de amido em questão 

aqui encontram-se entremeados à matriz do cálculo dentário, protegidos 

pelas camadas mineralizadas do mesmo, eles estariam, teoricamente, 

protegidos da ação da diagênese (Hardy et al., 2009). A ação de bactérias e 

fungos sobre amido incrustado na matriz do cálculo antigo, porém, ainda não 

foi devidamente investigada.  Entretanto,  grãos que já estiverem um pouco 

fragilizados por apresentar alguns danos em sua estrutura podem se tornar 

ainda mais danificados durante o processamento químico para dissolução da 

matriz carbonática do cálculo, através do uso de ácido clorídrico (vide ação 

do HCl a 10% sobre amido modificado na seção 5.1.1 deste trabalho).  

Além disso, o próprio processo de digestão do alimento, que se inicia 

já na boca, com a mastigação e a ação da amilase salivar (enzima 

responsável pela degradação inicial do amido em moléculas menores de 

açúcares), acaba danificando alguns dos grãos (Hardy et al., 2009; Henry et 

al., 2011; Samuel, 2006). Grãos com danos relacionados à mastigação e à 

ação da amilase salivar também ficam aderidos à placa bacteriana e passam 

a incorporar o cálculo conforme ela se mineraliza.  

Em contrapartida, muitos grãos conseguem ficar presos à placa 

bacteriana antes mesmo de sofrerem ação da amilase salivar ou serem 
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danificados pela mastigação, e são protegidos por ela (Hardy et al., 2009). 

Ainda, existem grãos que ficam inacessíveis à ação da amilase por ficarem 

retidos e, portanto, protegidos, em fragmentos do alimento. Por fim, existem 

aqueles, ainda, que são intrinsecamente resistentes a ação enzimática 

(Samuel, 2006). Caso contrário, não restariam grãos passíveis de 

classificação e identificação no cálculo dentário já após esse processo inicial 

de digestão na cavidade oral. 

De todo o modo, foram encontrados muitos artefatos líticos, 

principalmente moedores/trituradores e mãos de mó, cuja função estaria 

associada ao processamento de vegetais em Jabuticabeira II (Scheel-Ybert 

et al., 2003). Esses achados embasaram a hipótese de que alguns alimentos 

vegetais amiláceos haviam sido processados antes de serem consumidos no 

sitio. Isso é justificado pelas marcas de modificação encontradas em alguns 

dos grãos de amido presentes nas amostras de cálculo, que apresentaram 

padrão condizente com o processamento mecânico do alimento. No entanto, 

seria ideal aplicar alguma metodologia específica para recuperação de 

microrrestos, especialmente amido, em fendas na superfície desses 

instrumentos líticos. Dessa forma, poderia ser realizada uma investigação 

mais detalhada sobre os tipos de plantas que foram processadas e como as 

mesmas foram processadas em cada artefato, deixando mais clara a sua 

função.  

Resultado interessante do presente trabalho, são alguns grãos 

classificados como morfotipo 8, que apresentavam uma cavidade central com 

bordas irregulares na região do hilo. Embora ainda não tenha sido 

confirmado, essa característica sugere que estes grãos tenham sofrido 

modificação resultante do aquecimento com pouca água da porção da planta 

rica em amido (que foi tostada em brasas ou cinzas), seguido, talvez, por 

atrito mecânico (moagem), como ocorre durante a produção de farinha de 

milho nos Andes (Babot, 2006). 

Wesolowski (2007), ao analisar as micropartículas provenientes do 

cálculo de indivíduos associados a sambaquis da região norte de Santa 

Catarina, encontrou areia e fragmentos escuros. Esse microrrestos a levaram 

a sugerir que esse indivíduos preparavam o alimento assando-o em contato 

com carvão e com o solo, através do uso de fornos escavados, os quais são 
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referidos na etnografia brasileira e internacional (Wesolowski, 2007; Câmara 

Cascudo, 1967/1968). Os dados apresentados aqui indicam que esse tipo de 

preparo do alimento também pode ter ocorrido em Jabuticabeira II, embora 

ainda não possa ser identificado a quais taxa  pertenciam as plantas 

processadas dessa forma. No entanto, tubérculos, raízes e outro órgãos de 

reserva subterrâneos poderiam ser assados diretamente sobre brasas, a céu 

aberto.   

Por outro lado, poucos grãos de amido com sinais de gelatinização 

foram observados no cálculo dos indivíduos analisados aqui. Em geral, a 

gelatinização acontece quando se aquece o amido em presença de água 

(Babot, 2006) e altas temperaturas (Pezo & Eggers, 2012). E o processo de 

gelatinização parece ser determinante na cariogenicidade do amido porque, 

de maneira geral, apenas os amidos gelatinizados são susceptíveis a ação 

enzimática (Pezo & Eggers, 2012; Lingström et al., 2000).  

De todo o modo, é observada uma baixa freqüência de cáries nos 

esqueletos sepultados em Jabuticabeira II (Storto et al.., 1998; Okumura & 

Eggers, 2005). Essa baixa freqüência de cáries pode ter ocorrido por diversos 

fatores, que não serão tratados aqui, mas a forma de processamento do 

alimento deve ter, inclusive, contribuído com essa condição. Até mesmo 

porque, sabe-se que, até a introdução da cerâmica, diversas formas de 

processamento do alimento foram utilizadas pelos grupos antigos, embora 

muitas delas raramente levavam à gelatinização do amido (Pezo, 2010; 

Wrangham, 2009). 

O poder de adesividade do alimento também é visto como um fator 

que aumenta a sua cariogenicidade, pois aumenta a aderência de resíduos 

aos dentes e dificulta sua limpeza, favorecendo a ação das bactérias e 

facilitando o aparecimento das lesões cariosas (Wesolowski, 2007; Kleinberg 

et al., 1981; Caldwell, 1970; Johnson, 1995). Dessa forma, a ingestão de 

alimentos que são preparados de formas que aumentam sua adesividade, 

como mingaus e papas, por exemplo, podem favorecer o aparecimento de 

cáries. O preparo do alimento rico em amido dessa forma também leva à 

gelatinização dos grãos.  

Portanto, a ausência de restos de cerâmica em Jabuticabeira II, a 

baixa freqüência de cáries e o padrão de modificação observado nos grãos 
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de amido provenientes do cálculo indicam que, da mesma forma como 

ocorria em outras comunidades antes da introdução da cerâmica (Câmara 

Cascudo, 1967/1868), o alimento vegetal era preparado através do 

aquecimento com pouca água, tostado ou assado diretamente sobre brasas, 

ou em fornos escavados. O preparo do alimento aquecido sob a forma de 

mingaus ou papas devia ser raro ou sequer existia.  

 

E. Sobre a possibilidade de cultivo  
 
 
 Os dados presentes neste e em outros trabalhos relativamente 

recentes baseados em análises antracológicas, carpológicas, de patologias 

orais e de microrrestos preservados no cálculo dentário vem esclarecendo 

cada vez mais a importância das plantas no cotidiano dos sambaquieiros 

(Bianchini, 2008; Scheel-Ybert, 2000; 2001a; 2001b; Scheel-Ybert et al., 

2003; Wesolowski, 2000; 2007; Wesolowski et al., 2007; 2010).  

 A coleta de plantas, o manejo e até mesmo a domesticação de 

espécies vegetais já haviam sido sugeridos para sambaquieiros há algum 

tempo através, principalmente, da análise de evidências indiretas (Tenório, 

1991). Foi levantada, inclusive, a hipótese de que o cultivo poderia ter sido 

praticado por eles (Dias & Carvalho, 1983; Wesolowski, 2000, Scheel-Ybert 

et al., 2003). 

 Recentemente, a hipótese de cultivo incipiente ou manejo de uma 

grande variedade de plantas, dentre elas tuberosas e espécies úteis, foi 

reforçada para sítios da região sudeste (e mesmo alguns da região sul) a 

partir da combinação dos resultados obtidos para análises arqueobotânicas e 

de patologias orais (Scheel-Ybert, 2003; Scheel-Ybert et al., 2003). 

 Evidência de manejo (ou até mesmo a possibilidade de cultivo) foi 

exemplificada a partir da observação da existência de associação atual de 

uma espécie de Sapotaceae (Sideroxylon obtusifolium) com sambaquis 

(Scheel-Ybert, 2001a; Scheel-Ybert et al., 2003). Como é comum encontrar 

carvões dessa espécie em abundância nos sambaquis (Scheel-Ybert, 2001a; 

Scheel-Ybert et al., 2003) e plantas dessa sapotácea são freqüentemente 

vistas sobre, ou próximo, aos sítios, isso foi tido como um vestígio de 

alterações na estruturação da vegetação do entorno através, ao menos, do 
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manejo dessa espécie em função de seus frutos e/ou seu lenho (Scheel-

Ybert et al., 2003). Porém, ao menos em cálculo dentário de esqueletos do 

sambaqui Jabuticabeira II não foi encontrado, até o momento, amido de 

frutos de Sapotaceae.  

A presença de “terra preta” nas camadas mais recentes de 

Jabuticabeira II foi, inicialmente, interpretada como evidência de habitação, 

mas também sugeriu-se a possibilidade de que ela estivesse associada ao 

cultivo de vegetais (Bendazzoli, 2007). Hoje, considera-se que esse 

sedimento era proveniente da paleolaguna (Giannini et al., 2005; Nishida, 

2007) ou era resultado de retrabalhamento de refugos diários (Villagrán, 

2008) e transformado em material de construção do sambaqui.  

As sementes encontradas no pacote funerário desse sítio pertencem a 

famílias botânicas (Cucurbitaceae, Annonaceae, Myrtaceae e Arecaceae) das 

quais foram obtidas diversas evidências de manejo, domesticação e cultivo 

nas Américas (Bianchini, 2008). Entretanto, Bianchini (2008) diz que, a partir 

das análises realizadas em seu trabalho, ainda não é possível afirmar se elas 

eram produtos de coleta, manejo ou cultivo. A autora sugere que “mesmo que 

os sambaquieiros não os tenham domesticado [os vegetais], eles com 

certeza podem ter estabelecido as primeiras bases para que isso viesse a 

acontecer, a partir de um profundo conhecimentos do meio vegetal e, 

eventualmente, da pratica de manejo, quiçá, de horticultura” (Bianchini, 

2008). Para que essa questão seja esclarecida, mais estudos ainda são 

necessários.  

Nesse sentido, as análises de microvestígios vegetais apresentam 

potencial para elucidar questões a respeito da natureza e origem de sistemas 

de cultivo e agricultura (Barton & Torrence, 2006). Os dados obtidos nesta 

tese, a partir do cálculo dentário obtido em Jabuticabeira II, ainda são 

insuficientes para afirmar se ocorria ou não a prática do cultivo pelo grupo 

associado ao sítio. Contudo, com o avanço das metodologias de análise dos 

microrrestos botânicos, logo será possível se discriminar partículas que 

provieram de plantas cultivadas e domesticadas, daquelas produzidas em 

plantas selvagens (Barton & Torrence, 2006). Isso será uma via de 

investigação importante para os estudos relacionados aos sambaquis.  

Por enquanto, a julgar pela variedade de morfotipos de microrrestos 
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observados nas amostras de cálculo de Jabuticabeira II, parece que estava 

ocorrendo mais uma captação oportunista de recursos vegetais, os quais 

serviriam como acompanhamento da dieta ricamente protéica proveniente, 

principalmente, de recursos faunísticos originários da paleolaguna 

(corroborados, neste trabalho, pela identificação das diatomáceas), do que 

um cultivo intensivo de algumas poucas espécies. Se fosse esse o caso, 

possivelmente teria sido observada uma repetição de alguns poucos 

morfotipos nas amostras analisadas de cada indivíduo.  

Ainda é muito cedo, porém, para afirmar que não ocorria nem sequer 

um cultivo incipiente. Também não é possível descartar a possibilidade de 

manejo de algumas dessas espécies utilizadas na dieta. Entretanto, é 

plausível que os construtores de Jabuticabeira II vivessem em um sistema de 

economia mista coletiva, onde se praticava a pesca, a caça, a coleta de 

recursos selvagens e horticultura (a qual se trata de uma forma de cultivo, 

porém, não intensivo) de poucas espécies mais significativas, assim como 

ocorria com os grupos de tradição Taquara/Itararé no Sul do país (Iriarte et 

al., 2008; Beber, 2005) ou outros grupos assentados em regiões de floresta 

tropical (Piperno, 2011).  

Além disso, a presença de amido de milho nas amostras de 

Jabuticabeira II pode significar que ocorriam contato e trocas entre os 

sambaquieiros desse sitio e grupos agricultores de regiões próximas, das 

Terras Altas, por exemplo, já que há evidências de que a agricultura já existia 

nessa região desde, pelo menos, 4390 anos AP, e que o milho era importante 

para esses grupos, especialmente em rituais funerários (Iriarte et al., 2008). 
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VII. LIMITAÇÕES  
 
 O trabalho desenvolvido nesse projeto é um dos pioneiros nesta área 

de conhecimento no Brasil. A análise e identificação de grãos de amido e de 

fitólitos em contexto arqueológico é ainda muito rara no pais. No entanto, nos 

próximos anos essa área deverá se expandir, haja visto as iniciativas que 

vem surgindo em diferentes estados e instituições (Museu Nacional da UFRJ; 

UERJ; USP; ESALQ, entre outras). 

 Ao contrário da palinologia (estudos de grãos de pólen), que encontra-

se bem estabelecida já há várias décadas, o estudo sistemático de 

micropartículas como grãos de amido e fitólitos ainda é incipiente no Brasil. 

Até mesmo no exterior, os estudos desses microvestígios botânicos em 

contexto arqueológico ganharam força somente nos últimos 30 anos.  

Por isso, ainda existem muitas dificuldades a serem transpostas e 

muitas duvidas a serem sanadas, a começar pela falta de material de 

referência de plantas nativas do território nacional. Muito da demora em se 

difundir a análise de grãos de amido e fitólitos no país se dá pela ausência de 

pesquisas de base para desenvolver coleções de referência dessas 

micropartículas a partir de espécies nativas das diversas regiões. Isso, 

evidentemente, dificulta a identificação do material arqueológico.  

A preparação de uma coleção de referência desse porte demora anos 

e a coleta de material nunca é exaustiva. Por isso, essa empreitada passou a 

ser compartilhada com a equipe do LAPAV (Museu Nacional-UFRJ), que se 

responsabilizou pelo desenvolvimento da coleção de fitólitos, enquanto a 

equipe do LAB-USP se responsabilizou pela coleção de referência de grãos 

de amido.  

Na realidade, o que  foi obtido, até o momento, é um “embrião” de uma 

coleção de referência, o qual se desenvolverá ao longo dos anos. Por causa 

disso, boa parte do material observado no cálculo dentário ainda não pôde 

ser identificado e, portanto, boa parte dos resultados dessa tese pode ser  

questionada com o passar do tempo. 

Além disso, estudar os microrrestos de material arqueológico, assim 

como de plantas modernas, não é trivial. Existem diferentes protocolos para 

obtenção dos microvestígios que estão relacionados à natureza do material 
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analisado, às partes específicas das plantas a serem processadas e, 

também, ao tipo de micropartícula que se pretende obter. Há, até mesmo, 

diferenças na terminologia utilizada para a classificação dos microrrestos. 

Além disso, a própria identificação das micropartículas no material 

arqueológico pode não ser sempre simples e direta. Por exemplo, à primeira 

vista, grãos de amido de diferentes espécies podem parecer muito 

semelhantes quando não se está familiarizado com eles e isso pode causar 

erros intra e inter-observadores. Portanto, é necessário um longo período de 

treinamento para que se possa realizar uma análise adequada das 

características e fazer distinção entre os grãos.  

A própria classificação dos grãos de amido em morfotipos é uma 

classificação artificial, que segue critérios arbitrários de tamanho e forma. 

Quando os grãos de amido estão soltos no material arqueológico, eles 

podem ser identificados somente através de suas características 

diagnósticas. Por isso, reuni-los em grupos, de acordo com o máximo de 

características diagnósticas possíveis como morfologia, tamanho, posição do 

hilo, entre outras, é uma maneira prática para identificar, posteriormente, o 

grão. No entanto, da mesma forma como o mesmo tipo de grão pode ocorrer 

em grupos taxonômicos diferentes, órgãos diferentes de uma mesma planta 

podem apresentar grãos de amido de tipos distintos. Assim, durante a análise 

da assembléia de grãos de uma amostra arqueológica, a variedade de taxa 

baseada na variedade de morfotipos pode ser subestimada ou 

superestimada.  

Por fim, na presente tese, o número de amostras processadas é 

restrito, sendo que a quantidade de amostra de cálculo analisada sob 

microscópio também foi pequena. Portanto, somente uma pequena fração do 

que poderia ter sido observado, classificado e identificado em amostras de 

cálculo de Jabuticabeira II foi realizado. Devido ao tamanho amostral tão 

pequeno, inclusive, não foi possível aplicar análises estatísticas com os 

dados obtidos, sendo que a tese é um trabalho mais descritivo. Além disso, 

algumas das características gerais dos sepultamentos encontram-se 

incompletas, o que prejudicou um pouco as investigações a respeito das 

diferenças entre os indivíduos analisados. Dentro em breve as características 

desse indivíduos serão reavaliadas em laboratório.  
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Contudo, se forem consideradas todas as dificuldades apontadas a 

cima, que exigiram que houvesse um período inicial de padronização de 

métodos, aprimoramento nas técnicas utilizadas para extração das 

micropartículas para preparação do material de referência, e familiarização 

com os microrrestos, especialmente com cada característica usada para 

classificação e identificação, entende-se que a pesquisa desenvolvida aqui é 

apenas uma análise exploratória. A investigação dos microrrestos 

provenientes de Jabuticabeira II poderá ser expandida e trazer mais 

resultados com o desenvolvimento da coleção de referência, já que agora há 

mais experiência e conhecimento para isso. E o presente trabalho poderá 

servir de base para o desenvolvimento de pesquisas nessa mesma área em 

tantas outras regiões do país e em diferentes contexto arqueológicos, o que 

permitirá a ampliação do conhecimento a respeito do uso de plantas no 

passado do Brasil. 
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VIII. CONCLUSÕES 
 

 Tendo em vista os objetivos pretendidos e os métodos empregados, 

seguem-se as conclusões do presente trabalho: 

♦ Deduziu-se que a variedade de morfotipos observada nas amostras de 

cálculo dentário de Jabuticabeira II represente, indiretamente, a 

variedade de plantas provenientes da dieta, embora esta relação não 

seja direta e simples. 

♦ Foi observada uma grande variedade de morfotipos de grãos de amido 

(n=31) no cálculo dentário dos indivíduos analisados de Jabuticabeira 

II (n=19), o que sugere que uma grande variedade de vegetais 

amiláceos servia de alimento para esse grupo.  

♦ À julgar pela variedade de fitólitos observados,  sugere-se que a dieta 

em plantas ricas nesses elementos vegetais também era variada. No 

entanto, a presença de fitólitos provenientes de folhas de alguns taxa  

não excluem outras interpretações. Os resultados para fitólitos, porém, 

são ainda preliminares. 

♦ As espécies de diatomáceas identificadas no cálculo dentário são 

provenientes de ambiente de água marinha mas, principalmente, de 

água salobra. Considerando-se que elas eram ingeridas 

acidentalmente junto com o alimento de origem aquática, esses 

vestígios indicam que os recursos faunísticos utilizados na dieta desse 

grupo era proveniente do mar mas, principalmente, do ambiente 

lagunar e estuarino do entorno do sítio.  

♦ Aparentemente não ocorrem diferenças quanto a dieta vegetal entre 

os indivíduos de Jabuticabeira II de acordo com sexo, classe etária e 

local de enterramento no sítio. O baixo número de indivíduos 

sepultados na “terra preta” que foram analisados impossibilitou 

verificar se, de fato, houve diferença de dieta entre estes e os 

indivíduos sepultados na camada de conchas.  

♦ Órgãos subterrâneos de reserva de plantas da família Araceae 

(inhames), dos gêneros Dioscorea (carás) e Calathea (ariá ou leren), e 
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da espécie Ipomoea batas (batata-doce) foram consumidos pelos 

sambaquieiros de Jabuticabeira II.  

♦ Acredita-se que frutos de plantas da família Myrtaceae eram 

consumidos no sítio, embora tenha sido encontrado apenas um único 

grão de amido consistente com a espécie Eugênia uniflora (pitanga) no 

cálculo dentário.  

♦ Um único fitólito de Arecaceae (palmeiras) foi observado nas amostras 

de cálculo de Jabuticabeira II. No entanto, frutos de Arecaceae, os 

coquinhos, foram encontrados previamente no sitio (Bianchini, 2008), o 

que pode indicar seu consumo.  

♦ Embora ainda não tenha sido confirmada a identificação, foi 

encontrado um único fitólito semelhante a Lauracea. Por se tratar de 

um fitólito de folha, sugere-se que seu uso tenha ocorrido com fins 

medicinais.  

♦ Acredita-se que o milho (Zea mays) era consumido em Jabuticabeira II 

e seu uso pode ter sido, até mesmo, associado a rituais funerários. No 

entanto, não se pode inferir se ele era cultivado na região pelo grupo 

associado ao sítio, ou se era obtido através de contato com grupos de 

outros sítios. 

♦ A partir dos outros grãos de amido e dos fitólitos de Poaceae que 

foram observados no cálculo dentário dos indivíduos analisados, 

sugere-se que outras espécies de gramíneas, além de Zea mays, 

eram consumidas. Embora os fitólitos de folha de gramíneas possam 

ter adentrado o cálculo, acidentalmente, através de contaminação do 

alimento aquecido em brasas de fogueiras alimentadas com folhas 

secas de gramíneas, folhas de Poaceae também podem ter sido 

utilizadas para  fins medicinal e/ou para higienização oral.   

♦ As características da maioria dos morfotipos observados na 

assembléia de grãos de amido de Jabuticabeira II, somada à raríssima 

presença de vestígios de tubérculos (apenas 1 fragmento), observada 

através das análises antracológicas realizadas até o momento 

(Bianchini, 2008), apontam um maior consumo de órgãos vegetais 

aéreos (como sementes, frutos, caules).  
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♦ Em torno de 20% dos grãos de amido encontrados são modificados. O 

padrão de modificação é condizente com o processamento mecânico 

do alimento (moagem, maceração) e o aquecimento do alimento com 

pouca água a céu aberto (assar em brasas ou cinzas). Sugere-se, 

também, que a comida tenha sido preparada em fornos escavados. As 

evidências não sugerem que o alimento vegetal rico em amido era 

preparado sob forma de mingaus ou papas.  

♦ Por fim, os dados obtidos nesta tese são insuficientes para afirmar se 

ocorria ou não a prática do cultivo pelo grupo associado a 

Jabuticabeira II. Entretanto, a variedade de morfotipos de grãos de 

amido observadas no material analisado leva a crer que ocorria mais 

uma captação oportunista de variados recursos vegetais do ambiente 

para a alimentação, do que um cultivo intensivo de espécies usadas 

com esse fim. A pratica de horticultura, porém, nao pode ser 

descartada pelos dados apresentados aqui.  
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RESUMO 
 

Embora os indivíduos construtores dos sambaquis constituam o grupo pré-

histórico brasileiro melhor estudado, várias questões continuam em aberto. Algumas 

delas estão ligadas a estratégias de subsistência. Sabe-se que a economia desses 

indivíduos era baseada na pesca e que a coleta de moluscos teria papel 

complementar na alimentação. Mas, atualmente, estudos antracológicos e de 

cálculo dentário vêm demonstrando a grande importância da utilização de plantas 

pelos sambaquieiros. Entretanto, pouco se conhece sobre as espécies consumidas 

e o modo de preparo dos alimentos.  

O sambaqui Jabuticabeira II, localizado na região sul de Santa Catarina, 

apresenta indícios da utilização de plantas que incluem: artefatos líticos que se 

acredita que tenham sido usados para raspar, moer e quebrar vegetais; sementes 

de famílias de plantas que produzem frutos comestíveis; coquinhos; e restos 

carbonizados de lenho de uma grande diversidade de espécies. Além disso, notou-

se grande número e variedade de grãos de amido no cálculo dentário dos indivíduos 

sepultados nesse sambaqui, sugerindo que o consumo de vegetais ricos em amido 

teria sido grande.  

O presente estudo trata, portanto, da análise de 119 microvestígios vegetais 

de cálculo dentário de 19 adultos de Jabuticabeira II, objetivando avaliar se ocorria, 

de fato, um consumo de grande variedade de vegetais amiláceos, bem como 

identificar quais plantas foram consumidas. Para possibilitar tal identificação, foi 

iniciada a elaboração de uma coleção de referência de grãos de amido de plantas 

nativas da região.  

A partir dos resultados obtidos sugere-se que os sambaquieiros de 

Jabuticabeira II consumiam uma grande variedade de plantas ricas em amido. 

Embora o número de microrrestos vegetais variasse bastante entre os indivíduos, 

aparentemente, não ocorria diferença quanto a dieta vegetal de acordo com sexo, 

classe etária ou locus de enterramento. A presença de diatomáceas de ambientes 

de água salobra indicam que os recursos faunísticos consumidos eram obtidos a 

partir da paleolaguna. Eram consumidos órgãos de reserva subterrâneos de aráceas 

(inhames), Dioscorea sp. (carás), Calathea sp. (ariá) e Ipomoea batatas (batata-

doce) e, possivelmente, frutos das famílias Myrtaceae (incluindo Eugenia uniflora - 

pitanga) e Arecaceae (palmeiras). Acredita-se que o milho (Zea mays) também fazia 

parte da dieta, embora não tenha sido possível discernir se era cultivado nesse sitio, 

ou se foi obtido através de troca com  grupos cultivadores de outras regiões. Ainda 

que fitólitos de gramíneas possam ter sido acidentalmente incorporados ao cálculo 
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dentário dos indivíduos de Jabuticabeira II, sugere-se que algumas gramíneas 

poderiam ter sido utilizadas, não somente como alimento, mas também com fins 

medicinais ou de higiene oral. O alimento de origem vegetal parece ter sido 

processado através de moagem ou maceração, assado em brasas ou cinzas ou, 

ainda, preparado em fornos escavados. As evidências obtidas neste trabalho não 

apontam para o cultivo intensivo das plantas que eram utilizadas na dieta desse 

grupo, mas não corroboram, nem descartam a hipótese de que o manejo ou 

horticultura de alguns taxa florísticos importantes tenha ocorrido. 
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ABSTRACT 

 
The sambaqui (shellmound) builders are the best studied ancient human 

group from Brazil. However, much has still to be discovered about them. It is very 

well known that their subsistence was based on fishing and that molluscs’ gathering 

was a complement to their diet. Recently, anthracology and dental calculus studies 

have shown the importance of plants, but very little is known about the species eaten 

and the processes that were used for food preparation.  

The Jabuticabeira II sambaqui, located in southern Santa Catarina, shows 

evidences of plant use that include: lithic artifacts related to food processing; seeds 

from plant families that produce edible fruits; palm nuts; and remains from 

carbonized wood from a variety of species. Besides that, a high number and variety 

of starch grains were recovered from the dental calculus of some skeletons, 

suggesting that the consumption of starchy plants was important.  

For the present study, plant microfossils (n=119) recovered from the dental 

calculus from 19 adults exhumed from Jabuticabeira II shellmound were analysed, in 

order to identify the species consumed and to test if, in fact, their diet consisted of a 

high variety of starchy plants. To allow identification, the construction of a starch 

reference collection from plants from the studied region was initiated. 

The results suggest that the individuals buried at Jabuticabeira II indeed ate a 

high variety of starchy plants. Despite the inter- individual variation in the number of 

microfossils, there seems to be no difference in the plant intake according to sex, 

age class and burial site. The diatoms from brackish water that were also found 

indicate that the faunal resources consumed were obtained from the paleolagoon 

nearby. Underground storage organs from the Araceae family (arum family), 

Dioscorea sp. (yams), Calathea sp. (llerén), Ipomoea batatas (sweet potato), and 

possibly fruits from the Myrtaceae family, including Eugenia uniflora (pitanga), and 

Arecaceae family (palm trees) were eaten. Although corn starch (Zea mays) grains 

were also identified, it is not yet clear if it was cultivated in Jabuticabeira II, or if it was 

obtained through exchange with cultivators from other sites. The grass leaf phytoliths 

that were also recovered suggest that plants from the Poaceae family could have 

been used as medicine or for oral hygiene. Plant food seems to have been 

processed through grinding, toasting in ashes, and maybe in underground ovens. 

Finally, there is no evidence that suggests that plants were cultivated in 

Jabuticabeira II, but the management of some botanical taxa cannot be excluded.  
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Tabelas 1, 2 e 3  
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Tabela 1: Características dos sepultamentos de Jabuticabeira II utilizados no presente estudo 

amostra SEP sexo idade características do  sepultamento sedimento marcas de ocre/ 
oferendas 

completude 

105 12A-L1.25 ♀ Ad. 
velho 

Múltiplo; pacote de ossos; forma de sino 
 

esqueleto c/ face p/ baixo 

Concha, coberto por argila e ossos de 
peixes queimados. Buracos de 

estaca, seixo 

Não apresenta 
 
 

25 - 50% 
fragm. crânio + 

MMSS 
106 12C-L1.25 ♂ Ad. 

jovem 
Múltiplo; formato oval 

  
esqueleto articulado e hiperfletido; face p/ norte;  

 

Concha, seixo sobre crânio Não apresenta 
 

- que 25% 
fragm. crânio, 

úmero E, 2 
vértebras 

107 17A-L1.05 ♂ Ad. 
médio 

múltiplo 
 

esqueleto articulado e flexionado; muito robusto e c/ bebê 
prox. à perna; seixo sobre crânio; face p/ sul? 

 

Areia preta + conchas 
+ ossos de peixe + fogueira 

Não apresenta + que 75% 
quase completo 

108 34-L2.05 
(grupo de 
afinidade) 

♀ Ad. 
jovem 

primário e simples 
 

esqueleto articulado e hiperfletido. Intrusão parcial sobre sep. 
41. Voltado para sudoeste, face p/ NE;  apoiado do lado 
esquerdo do corpo. Radio D do lado errado (antrópico?) 

 

Concha + marcas de estaca + “cama 
de conchas” 

Ocre no “sciatic notch”, no 
occipital e em alguns dos ossos 
longos; 2 contas. Associado a 
uma fogueira e c/ pedra de ± 
45kg sobre o crânio (fragm.) 

+ que 75% 
quase completo, 

mas parc. 
fragmentado 

109 36A-L2.05 
(grupo de 
afinidade) 

♂ Ad. 
jovem 

primário 
 

esqueleto hiperfletido, em decúbito lateral direito, articulado, 
face p/ baixo, crânio p/ N. 

Pedra sobre o crânio diretamente abaixo de uma fogueira, 
Sobreposto ao sep 106, ossos longos intrusivos 

Cam 2.15.13 
 

Sedimento escuro com ossos de 
peixe + fogueira + buracos de estaca 

+ camada de conchas 

Não apresenta 
 

+ que 75% 

110 40-L2.05 
(grupo de 
afinidade) 

♀ adulto simples, secundário; a cova encontrava-se imediatamente 
abaixo de uma fogueira (Karl, 2000) e rodeada por 14 marcas 

de estaca de tamanho pequeno, próximo à pélvis. Estava 
quase depositado sobre a pedra que cobre a face do SEP 34. 
esqueleto hiperfletido; face p/ baixo; úmero fora de conexão 

anatômica (antrópico?); crânio p/ S (desarticulado?) 
Quadra 5.0; Locus 2.05; Camada 2.15.13 

Terra Preta.  
Cova com poucas conchas + 14 

buracos de estaca 

Manchas de ocre nas tíbias e 
riscos de ocre nos fêmures. 

(muito ocre) 
 

Não apresenta oferendas 

+ que 75% 

111 41A-L2.05 
(grupo de 
afinidade) 

♂ adulto secundário e localizado abaixo do Sep. 41B 
 

esqueleto hiperfletido e articulado, “abraçado” ao esqueleto 
de um bebê (0 a 1 ano); Crânio voltado p/ E e face p/ face do 

Sep. 34  (feminino). 
EL2.05 – 4E; Camada 2.15.13  

 

Rico em conchas e peixe 
(principalmente prox ao sacro) + 

fogueira + seixo próxima ao sacro + 7 
contas em volta do pescoço do adulto 

+ 8 marcas de estaca 
 

Manchas de ocre sobre os ossos  
- muito ocre no bebê 

+ que 75%  
falta úmero e 

radio E 
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Tabela 1 – continuação 
112 43-L1.77 ♂ Ad. 

médio 
primário; encontra-se sob SEP44 e sob camada de cinzas 

 
esqueleto articulado, voltado para o lado esquerdo, Crânio e 

face p/ N 
 

L1.77; 1.15.015 
 

Sepultado sobre camada de cinzas Não foi percebida marca de ocre 
no LAB.  

Várias contas de conchas na 
região cervical. 

+ que 75% 

113 3B-L6B3-E3 ♀ Adulto 
 

triplo, má preservação e conservação. Sobre o sepultamente 
havia material de constr. recente 

  
esqueleto em decúbito lateral esq, membro sup D entre as 

pernas e o E fletido. Membros inferiores fletidos 
 

sedimento negro com ossos de peixe 
e areia marrom com conchas 

(concrecionado) 
 

Terra Preta 

Lítico  - que 25% 

114 17A-L2.05 
 

♂ Adulto Perfil Desbarrancado, buraco de estaca  passando pelo Sep. 
Parcialmente abaixo de lente de ossos de peixe  queimados e 

fogueira.  
 

locus 2.05 
 

Não tem ficha de campo Não foi percebido ocre no LAB. 
Sem oferenda. 

25 - 50% 

115 25A-L2.65 ♀ Ad. 
médio 

 simples 
 

esqueleto articulado, hiperfletido, em decúbito ventral; face p/ 
baixo 

Camada de conchas, conchas 
compactadas na base da cova 

alongada, 

Não tem marcas de ocre. Sem 
acompanhamento funerário. 

4 marcas intencionais na tíbia? 
 

25 - 50% 

116 27A-L2T15 Indet. adulto Não tem ficha de campo Sedimento claro contendo conchas. Sem evidencia de ocre ou 
oferendas 

 

- que 25% 

118 28A-L2T15 Indet. adulto Sepultamento perturbado, indeterminado localizado abaixo de 
um dos 5 pequenos montes de concha do locus 2. 50cm 

abaixo encontra-se a duna (base do sitio). 

Sedimento claro, rico em conchas, 
vértebras de peixe, carvão. Sep. 

sobre ossos de peixe 
concrecionados. 

2 líticos polidos, 3 ostras e um 
osso longo de veado (?). Não há 
traços de estacas demarcando 

- que 25% 

119 42A-L1.76 Indet. Ad. 
médio 

Sua cova encontrava-se imediatamente abaixo de uma 
fogueira 

Escuro, com fauna associada, 
conchas inteiras 

Marcas de estacas; fogueira 
parcialmente sobre sepultamento 

Só alguns 
fragmentos 
presentes 

120 102-L1.75 ♀ adulto Primário; isolado na camada de conchas da área de 
preenchimento sem acompanhamento funerário (pouca fauna 

na cova); cova elíptica 
 

Esqueleto estendido e articulado. Perda de parte dos 
membros inferiores por causa da exploração de cal; face p/ S 

 
L1.75 – Quadra 1A – 36-55 cm 

 
 

Camada escura de conchas, 1 buraco 
de estaca 

Não apresenta 
 
 
 
 
 
 

50 - 75% 
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Tabela 1 – continuação 
121 108-L2.05 

(grupo de 
afinidade) 

♀ Ad. 
médio 

Primário, simples; muito próx. ao SEP 36. 
esqueleto articulado, hiperfletido, crânio p/ W, virado para 

direita, c/ 2 pedras avermelhadas sobre o crânio. 
 

L2.05 – camada 2.15.13 
 

Esqueleto na camada escura do 
L2.05 ,sobre camada de conchas 

bastante fragmentadas 

Manchas de ocre sobre os ossos; 
sem evidencia de artefatos 

associados 

50 - 75% 
preservação 

regular 

122 107-T18 ♂ Ad. 
velho 

Esqueleto articulado, hiperfletido 
Duas pedras próximas ao crânio 

Conchas (inclusive fechadas) + 
sedimento terroso negro, fogueiras e 

ossos de peixe na proximidade + 
concreção de conchas na base da 

cova 

Sem evidencia de ocre 50 - 75% 

123 110-L2 ♂ Ad. 
jovem 

Sepultamento retirado de perfil Sem ficha campo Não foi notado no LAB 50 - 75% 

125 115B-L6 
 

♂ Ad. 
velho 

múltiplo c/ 115A e C Terra preta 10 conchas furadas junto ao 
crânio 

+ que 75%  
falta radio, ulna 

e mão D. 
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Tabela 2: Patologias orais observadas nos indivíduos de Jabuticabeira II analisados no presente estudo 

amostra SEP Cáries Desgaste Cálculo dentário Outros (AMTL*, abscessos, doença periodontal, hipoplasia do esmalte) 
105 12A-L1.25 

 
0 Moderado severo Doença periodontal 

106 12C-L1.25 
 

0 Moderado severo 4 AMTL; doença periodontal; hipoplasia 

107 17A-L1.05 
 

0 Moderado severo 1 AMTL; 2 abscessos; doença periodontal 

108 34-L2.05 
(grupo de afinidade) 

0 Leve severo doença periodontal; hipoplasia 

109 36A-L2.05 
(grupo de afinidade) 

2 Severo severo 4 abscessos; periodontite; hipoplasia 

110 40-L2.05 
(grupo de afinidade) 

2 Severo moderado 4 AMTL; 2 abscessos; doença periodontal; hipoplasia 

111 41A-L2.05 
(grupo de afinidade) 

0 
 

Moderado severo 1 AMTL; 3 abscessos; periodontite; hipoplasia 

112 43-L1.77 
 

0 Moderado severo 2 AMTL; doença periodontal; hipoplasia 

113 3B-L6B3-E3 
 

0 leve severo Doença periodontal; hipoplasia 

114 17A-L2.05 
 

0 Severo severo 1 abscesso; doença periodontal 

115 25A-L2.65 
 

0 Moderado severo Doença periodontal; hipoplasia 

116 27A-L2T15 
 

0 Moderado severo 1 AMTL; doença periodontal 

118 28A-L2T15 
 

0 Moderado severo Não avaliado 

119 42A-L1.76 
 

0 Severo severo Não avaliado 

120 102-L1.75 
 

4 Severo severo 1 AMTL; periodontite 

121 108-L2.05 
(grupo de afinidade) 

3 Severo severo 1 AMTL; 8 abscessos; doença periodontal 

122 107-T18 
 

2 Severo severo 3 abscessos; periodontite 

123 110-L2 
 

3 leve moderado hipoplasia 

125 115B-L6 
 

0 Severo severo 3 AMTL; doença periodontal; hipoplasia 

*AMTL= Ante mortem tooth loss 
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Tabela  3: Paleopatologias observadas nos indivíduos de Jabuticabeira II analisados no presente estudo  

amostra SEP Estatura OA MSM Outras patologias e características isótopos 
105 12A-L1.25 - OA severa no cotovelo direito 

 
graus de desenvolvimento entesal baixo e apenas uma lesão 
osteolítica no ligamento costoclavicular E. 

Cribra cicatrizada; processo inflamatório 
nas mãos (falanges com lesões 
erosivas); infecção sistêmica (periostite 
em todos os ossos analisáveis) 
 

- 

106 12C-L1.25 - Não tem grau moderado ou severo de 
CA em qualquer articulação avaliável 

Somente úmero E disponível para análise. Altos graus de 
robustez para Pectoralis major, Latissimus dorsii e músculo 
Deltóide.  
 

- - 

107 17A-L1.05 156,13 Eburnação apenas do lado direito das 
vértebras C3-C4; maior CA do lado 
direito de outras vértebras cervicais e 
maior CA do lado esquerdo em 
vértebras lombares: escoliose 
 

Indivíduo robusto. 
Lesões entesofíticas leves a moderadas em úmero, 
escápulas, Gluteus maximus e tendão de Aquiles. lesões 
osteolíticas graves nos ligamentos costoclaviculares e 
músculos braquiais na ulna. 

Úmero com osteomielite? 
 
 

d13C = -10,95 
d15N = 16,99 
  C:N = 3,33 
 

108 34-L2.05 
(grupo de 
afinidade) 

138,35 Não tem grau moderado ou severo de 
CA em qualquer articulação 

robustez média. Um caso de entesofitóse (inserção do 
peitoral maior no úmero E). Lesões osteolíticas moderadas 
na clavícula, úmero, fêmur e tíbia 

Hiperostose porótica; rádios e as ulnas 
têm as diáfises curvas 

d13C = -10,41 
d15N = 17,77 
  C:N = 3,33 
 

109 36A-L2.05 
(grupo de 
afinidade) 

147,28 grau 3 de CA nos dois cotovelos e no 
ombro esquerdo; Grau 2 de CA em 
punho esquerdo; pé esquerdo; 
osteofitose torácica; e OA torácica e 
OA lombar 
 

grande robustez. Lesão entesofítica leve na patela E e 
ambos calcâneos, e lesões osteolíticas apenas na tíbia E. 
 

Pelo menos um dos pés com 
sinfalangismo pedal 

d13C = -10,54 
d15N = 17,58 
  C:N = 3,25 
 

110 40-L2.05 
(grupo de 
afinidade) 

141,15 Não tem grau moderado ou severo de 
CA em qualquer articulação avaliável 

Robustez média. Apresenta casos isolados de lesões 
osteolíticas leves (tíbia D e ambas patelas). 

Apresenta lesões líticas no ectocrânio 
que foram relacionadas à infecção 

d13C = -11,01 
d15N = 17,22 
  C:N = 3,33 
 
 

111 41A-L2.05 
(grupo de 
afinidade) 

146,37 O quadril esquerdo apresenta grau 3 
de CA; tem grau 2 de CA em 
osteofitose torácica, OA torácica e OA 
lombar 

Robustez média. Lesões entesofíticas nos membros 
inferiores (patelas e calcâneos) e na escápula. Lesões 
osteolíticas nas clavículas, olecranon D (ulna) e Pronator 
teres (rádio). 
 

Exostose bilateral do meato auditivo 
externo; doença infecciosa sistêmica 
nos membros inferiores;  ao menos uma 
ocorrência de fusão de falange média e 
distal do pé (sinfalangismo pedal); 
alargamento da porção external nas 
clavículas 
 
 

d13C = -10,19 
d15N = 17,85 
  C:N = 3,28 
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Tabela 3 – continuação 
112 43-L1.77 - Fíbula esquerda com grau 2 de CA na 

parte distal. OA severa nas 
articulações costovertebrais e entre o 
esterno e o manúbrio. OA moderada 
na escápula direita e na cabeça do 
úmero direito. Grau 3 de CA nos 
ombros e grau 2 nos tornozelos. 

Grande robustez. Lesões entesofíticas médias a graves no 
úmero E, lesões leves na patela E (tendão do quadríceps) e 
calcâneo E (tendão de Aquíles). Lesões osteolíticas graves 
nos ligamentos costoclaviculares (clavícula), moderada no 
úmero E (peitoal maior), grave na tuberosidade radial 
D(bíceps braquial) e na inserção do musculo braquial na ulna 
D, lesões leves no fêmur E (glúteo máximo) e moderada na 
tíbia D (tendão do quadríceps). 
 

Exostose bilateral do meato auditivo 
externo; porosidade generalizada; 
clavículas com muita periostite 

d13C = -10,02 
d15N = 17,47 
  C:N = 3,35 
 

113 3B-L6B3-
E3 

Fêmur 44 
cm 
(campo) 

Não tem grau 2 ou 3 de CA em 
nenhuma das articulações avaliáveis  

alta robustez. Entesofitóse grave no úmero E (peitoral maior) 
e lesão osteolítica na tuberosidade radial E (bíceps braquial). 
 

Crânio totalmente deformado 
 

- 

114 17A-L2.05 
 

- Não tem grau moderado ou severo de 
CA em qualquer articulação avaliável 

alta robustez. entesofitóse leve no calcâneo E e lesões 
osteolíticas leves a graves, no ligamento costoclavicular D, 
inserções de bíceps e tríceps braquiais E. 
 

Osteomielite em úmero? 
Ossos retorcidos 
 

- 

115 25A-L2.65 - grau 2 em OA torácica e OA lombar e 
grau 3 em osteofitose lombar 

Somente radio E disponível para análise e com alto grau de 
robustez.  
 

Depressão simétrica no parietal - 

116 27A-L2T15 - Grau 3 de CA no ombro direito baixa completude. Lesões osteolíticas graves no úmero D 
(peitoral maior e latíssimo dorsal). 
 

- - 

118 28A-L2T15 - Não tem grau moderado ou severo de 
CA em qualquer articulação avaliável 

baixa completude. Lesões osteolíticas graves no úmero E 
(peitoral maior) e clavícula E (músculo deltoide). 
 

- - 

119 42A-L1.76 151,92 grau 3 de CA nos dois ombros baixa completude. Robustez moderada e lesões osteolíticas 
leves nos ligamentos costoclaviculares 
 

Lesão na clávicula direita - 

120 102-L1.75 149,08 Grau 2 de CA em OA torácica e grau 
3 de CA em ombro direito, nos 
cotovelos, osteofitose cervical e 
osteofitose lombar 

robustez moderada. Lesões osteolíticas leves no ligamento 
costoclavicular E, peitoral maior na clavícula D, deltoide na 
clavícula E; entesofitóses moderadas no deltoide na 
clavícula D, tríceps braquial na ulna D, e tendões do 
quadríceps nas patelas. 
 

Fusão de pelo menos uma falange 
média e distal do pé 

- 

121 108-L2.05 
(grupo de 
afinidade) 

154,08 Grau 2 de CA nos cotovelos, 
tornozelo esquerdo, pé esquerdo e 
osteofitose torácica. Grau 3 de CA 
nos quadris.  
 

alta robustez. Entesofitóse grave no calcâneo E (tendão de 
Aquiles). 

- - 

122 107-T18  154,08  
 

grau 2 de CA nos ombros e 
tornozelos e grau 3 em mãos e 
osteofitose cervical 
 

alta robustez. Lesão osteolítica moderada no ligamento 
costoclavicular D e grave no tendão de Aquiles E. 
 

- - 
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Tabela 3 – continuação 
123 110-L2 - - média robustez. Lesões osteolíticas leves a moderadas, 

apenas em membros inferiores (glúteo máximo E, tendões 
dos quadríceps e tendão de Aquiles D). 

- - 

125 115B-L6  - - Spina bífida incompleta, coluna e comprimento MMII 
assimétricos, afundamento paralelo a sut. coronária: 
carregamento de cesto? I 

Achatamento nos parietais:  
carregamento de peso? 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


