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Resumo
                    
na alimentação dos povos pré-históricos que habitaram nosso litoral. Esses sítios são encontrados em todo o litoral
brasileiro, sendo que no Estado do Paraná centenas foram catalogados a partir da década de 1940. A fragilidade desses
           !  "    #    
 $    %   %      $  & '
trabalhos relacionados à fauna malacológica encontrada nos sambaquis restringem-se a citações das espécies mais
  ( $    ')      
históricos nos permite uma melhor compreensão dos antigos ecossistemas naturais. O levantamento malacológico foi
     + (   / (     7  7"+   $
   $  $    :  (       
relativos à fauna dos sambaquis no litoral do Paraná. Ao todo, foram levantadas 29 espécies para o sambaqui do
+ (  ;<    / (      =; '
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Abstract
Molluskan fauna in two shell mounds in the State of Parana coast, Brazil. >   
formations consisting mostly of mollusk shells used in the feeding of the prehistoric peoples which inhabited our
 '>   ( /     ? ( D 7"
since the 1940s. The fragility of these sites, their importance as evidences of our prehistoric period, and its abrupt
 #  G ??      %  ?  $
this heritage. The works related to the molluskan fauna found in the shell mounds are restricted to refer to the most
common species and, sometimes, just their popular names. A greater knowledge on these prehistoric inhabitants’
diet allows a better understanding of ancient natural ecosystems. The survey of mollusks was carried out in the shell
 + (  / (    ? 7  7+   $G 
 ($     (     (G    $ ? H    
  D 7 'I (KN ? $  + (  
;< ? $  / (    (   =; '
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Introdução
Estudos referentes aos sítios arqueológicos do tipo
   $     
da arqueologia, sendo pequena a contribuição de outras
áreas da ciência para auxiliar na compreensão de seu
    $ 'Q    (
    $: 
e a incompletude de trabalhos pertinentes ao tema.
+  VKWW=X     
estudiosos de sambaquis, conhecidas como Naturalistas
I   ' 7         
eram considerados produto de processos naturais, sendo
estudados unicamente sob a perspectiva geológica,
       Z# ['\ 
da segunda corrente, já se considerava sua origem
antropogênica, sendo então estudados não só por geólogos
 ! (   (    '
D(  D V;N]^X    
arqueológicos, inseridos na paisagem holocênica
V   X 7  _ " 'D  (
onde populações indígenas acamparam, temporária ou
permanentemente, para explorar os recursos litorâneos.
7 V;NNKX      
  (  
conchas e em menor número, de restos de peixes e outros
animais, associados a instrumentos líticos e ósseos,
esqueletos humanos, estruturas usadas para habitação
e restos de fogueiras, formando colinas que podem
alcançar mais de trinta metros de altura, como é comum
em muitos dos sítios encontrados no Brasil.
`  V;N]=X   (   
coletores, pescadores responsáveis pela construção
dos sambaquis, pertencem ao grupo conhecido como
Zz  D ['{"/ (VKWWNX  
aos grupos construtores de sambaquis como pertencentes
    (   +|'
7} V;N~KX   ;N~W
  $        
em sambaquis no Brasil, para se formar uma ideia mais
  $      
    ' 7    
            
nos últimos 50 anos.
Revista Biotemas, 24 (3), setembro de 2011

   D V;N;X $
presença destes montes de conchas no entorno da Baía
de Paranaguá. O principal trabalho de levantamento
      / (( 
metade da década de 1940, catalogando mais de 200
 "     '\
os pesquisados, o que apresentava maiores dimensões,
   + (  '
Os sambaquis da parte centro-sul do litoral
paranaense, que abrange toda a área do município de
Pontal do Paraná, são considerados os menos estudados
atualmente e as informações referentes a estes sítios
          
  V7I}I\I+>>I}\>
;NN^X'
/ ( VKWWNX $       
condições geológicas, pedológicas e ecológicas,
       
sua evolução através dos tempos e entender a fragilidade
e instabilidade da paisagem litorânea.
\      }  V;N~]X  7  V;NNKX
a não preservação dos sambaquis, acarretará perdas
irreversíveis para o conhecimento da pré-história e um
desrespeito a nossa memória. Baseado nisso a principal
problemática enfrentada é o desaparecimento acelerado
destes sítios, cuja exploração, para os mais variados
 $             '
`  (  $ (V  ='NK^
;N~;     %  
     !(  X     $    
   $     
remanescentes.
7  (   V;NNNX       
 !(         
pretéritos no qual o sítio foi formado e as diferentes
estações do ano em que determinadas espécies são
mais abundantes. Este dado pode esclarecer detalhes
sobre os hábitos alimentares dos povos construtores dos
sítios. Os trabalhos relacionados à fauna encontrada nos
sambaquis restringem-se a citações das espécies mais
  ( $    '
Um maior conhecimento da dieta destes habitantes
pré-históricos nos permite uma melhor compreensão
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dos antigos ecossistemas naturais. Para Mello e Coelho
V;N]NX $      
contribui expressivamente para o conhecimento da fauna
malacológica de um determinado local.
I               
secundária quando comparada ao uso de peixes na sua
  V}I\D ;NX'    # $
        !( 
   (   (   
e indicar os seus prováveis usos: como alimento,
ferramenta ou ornamento.

Materiais e Métodos
 $           
+ (   / (  V ( ;X    
 7    7"  +    $'I
escolha destes sítios deveu-se a suas grandes dimensões,
facilidade de acesso e bom estado de conservação,
apesar da grande quantidade de material extraído de
ambos em décadas passadas para a fabricação de cal e
pavimentação de estradas.

  + (         
 7    7" VK=~;^D ^]K];KX
encontra-se em área de planície litorânea, a cerca de
15km da baía de Paranaguá, dentro da propriedade
      DI V}I)>z ;N~]X' Q 
     VKK X
e também um dos mais estudados, cronologicamente
situado entre 6000 e 2000 anos antes do presente. É o
     7 & z !   $ 
      7 & z !  I  
no dia 30 de março de 1982, de acordo com a Lei estadual
1.211 de 16 de setembro de 1953, pela então chefe da
curadoria Rosina Coeli Alice Parchen.
D(  `IV;N~]X  
 + (    $    
como outros sítios, fora outrora explorado e as conchas
          $   
rodovias do litoral. A presença de um forno histórico,
                =WW
do sítio, atesta que a matéria-prima era transformada
V    X !  
$  + (   7( "

+)}I;       + (  / (        7"'
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V\7QI}KWWX'  
seja conhecido como sítio escola, apenas pesquisas
      $  !(    
   '
  / (  VK;;[D^]=<=N[X
  <        (     
           +  '
Cronologicamente situa-se entre 4000 e 1500 anos antes
 '\         
sambaquis do litoral paranaense, foi explorado e suas
       $  
de estradas. Atualmente, encontra-se ameaçado pela ação
das marés e também pelo vandalismo.
 $           
através de observações em campo e alguns exemplares
fotografados dorso ventralmente com escala de 1cm
sobre papel camurça preto. As conchas não foram
retiradas do local, com exceção de algumas encontradas
soltas sobre os sambaquis, que depois de fotografadas
foram imediatamente devolvidas para ocorrer o mínimo
    '     
pelo método de prospecção visual abrangendo todos os
          
  V ( KX   

   ! '  $
$      $
superfície.
Também foram efetuadas consultas à coleção
malacológica do Museu de História Natural do Capão
          
contendo materiais provenientes dos dois sambaquis
V`z ;=;= K;K~ K;]  K^WX'I   
             
com exemplares da coleção do Museu Paranaense e
  :  (  'I%    
          }  V;NN^X  
$              `  (
$  ^';'; VKW;WX           
    D  VKWW~X'

Resultados
Os moluscos encontrados nos sambaquis do
+ (      / (         =;
espécies de 20 famílias listadas nas Tabelas 1 e 2. Foram
$KN ;N   + (  
;< ;^   / (  ' $$
     (! '

+)}IK 7     D    + (           
Anomalocardia brasiliana  '  `+'
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>I/I;/ $$     + (  / (     7"'   `
– marinho.
Táxon
I}\I
Anadara chemnitzi
Anadara notabilis
Lunarca ovalis
Scapharca brasiliana
D>}\I
Crassostrea rizophorae
)\I
Ctena orbiculata
Divalinga quadrisulcata
I}\\I
Trachycardium muricatum
\I\I
Donax hanleyanus
Iphigenia brasiliensis
7DI``/\I
Tagelus plebeius
}\I
Amiantis purpurata
Anomalocardia brasiliana
Puberella pubera
Tivela fulminata
Tivela zonaria
`>\I
Mytella charruana
7zI\\I
Cyrtopleura costata
>}\\I
Teredo sp.

Ambientes

Utilizados como
alimento
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Guaraguaçu
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Nos dois sambaquis, o bivalve Anomalocardia
brasiliana V+  ;<N;X         
parte dos montes. Ctena orbiculata V` ( ;]W]X
Crassostrea rhizophorae V+  ( ;]K]X e Mytella
charruana V (G;]^KX aparecem, em seguida, como
as mais expressivas.
Bivalves das espécies Anomalocardia brasiliana
V+  ;<N;X, Ctena orbiculata V` (  ;]W]X e

Sambaqui do
Boguaçu












Lunarca ovalis V/ (  ;<]NX   
  $$  V ( ^~X'
Poucos exemplares inteiros pertencentes à
espécie Mytella charruana V (G;]^KX, da família
Mytilidae, foram encontrados. Exemplares do gênero
Teredo, comum em árvores de mangue, também foram
   '
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>I/IK+!      + (  / (     7"'   
M – marinho, T – terrestre.
Táxon

Ambientes

Utilizados como
alimento

Sambaqui do
Guaraguaçu

Sambaqui do
Boguaçu

E















/)\I
Bulla striata
}>z\I
Cerithium atratum

E

`+I/)`\I
Megalobulimus sp.

T



/\I
Melampus coffea

E



E





E





IDDI}\I
Nassarius vibex
}>\I
Neritina virginea
\I
Olivancillaria urceus

M





Olivancillaria vesica vesica

M





E





M





Siratus senegalensis

E







Stramonita haemastoma

M









`+\I
Pugilina morio
IDD\I
Semicassis granulata
`)}\I

As espécies mais encontradas de gastrópodes foram
Stramonita haemastoma V   ;<~<X  Siratus
senegalensis V+ ;<N;X, cujas conchas apareceram
frequentemente com fraturas que vão do ápice até a
volta do corpo.

_     (!     
em ambos os sambaquis, pertencem ao gênero
Megalobulimus     
            
fragmentos do lábio externo e da protoconcha.

Os gastrópodes Olivancillaria urceus V} (
;<N]XOlivancillaria v. vesica V+ ;<N;X 
encontrados de forma esporádica.

Os exemplares de Semicassis granulataV/ ;<<]X
     + (  $
apenas a estrutura columelar, possivelmente pela
fragilidade da concha.

A espécie Bulla striata / (  ;<NK 
considerada ocasional, por terem sido encontrados
apenas dois exemplares no sambaqui do Boguaçu e seis
%   + (  '
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+)}I=Crassostrea rhizophorae.   `+'

+)}I^Anomalocardia brasiliana'  `+'
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+)}ICtena orbiculata'  `+'

+)}I~Lunarca ovalis'  `+'
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Discussão
\  ( " ( 
composição de espécies encontradas nos dois sítios. A
    $$         
 V   X(   I 
V   X'_   (!   
  $  $ `   V
   X'
As conchas de Anomalocardia brasilianaV+ 
;<N;X Ctena orbiculata V` (  ;]W]X  Lunarca
ovalis V/ (  ;<]NX      $$
unidas são um possível indicativo de não terem sido
consumidas, pois mesmo após a retirada das partes
moles e a não desarticulação das conchas, as valvas
          (  
de descartadas no meio.
A baixa quantidade de exemplares da família
Mytilidae encontrados inteiros corrobora as informações
`   V;N]NX    
trabalho sobre a fragilidade de indivíduos desta família,
possivelmente por possuírem fratura lamelar, sendo

então encontrados em sua maior parte moídos, dando
aspecto iridescente ao solo nos sambaquis. Embora seja
uma espécie muito abundante atualmente em costões
rochosos, nenhum exemplar da espécie Perna perna
V   ;<]X          
        ``IVKWWNX 
uma espécie exótica, que teria chegado à costa brasileira
incrustada no casco dos navios negreiros entre os séculos
'
Os planos de fratura observados nas conchas das
espécies Stramonita haemastoma V   ;<~<X 
Siratus senegalensisV+ ;<N;XV ( <X 
      (   V X  
comumente habitam-nas, evitando que esses animais
fossem esmagados durante o manuseio pelos antigos
habitantes do sambaqui.
Exemplares de pequeno porte, como Nassarius
vibexVDG;]KKXNeritina virgineaV  ;<]X
Cerithium atratum V/  ;<<]X  Melampus coffea
V   ;<]X ( $        
      $        
adornos ou em rituais. Outra possibilidade era a de

+)}I< %  Stramonita haemastoma e Siratus senegalensis mostrando o plano de
 '  `+'
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serem coletadas ocasionalmente, por viverem associadas
com espécies de maior porte, como Pugilina morio
D  ;];< Bulla striata / (  ;<NK
Iphigenia brasiliensisVH;];]XAnomalocardia
brasilianaV+ ;<N;X'
O encontro esporádico das espécies
Olivancillaria urceusV} (;<N]XOlivancillaria
v. vesica V+  ;<N;X    :  
Donax hanleyanus7   ;]^<Amiantis purpurata
VH ;];]X         ( 
        $     
como áreas para obtenção de alimentos.
D(   7  V;NNWX        
animais sedentários indicam quais os ambientes
explorados pelo homem pré-histórico, tendo grande
importância como indicadores ecológicos. Com as
espécies encontradas verifica-se que estes povos
procuravam alimento em regiões estuarinas, praias
arenosas e também na floresta, sendo esta última
evidenciada pela presença de gastrópodes terrestres.
  (         
alimentação, 51,86% são típicas de ambiente marinho,
^^^^ $     =<W
terrestres. Estes valores não refletem os hábitos
alimentares dos povos construtores dos sambaquis,
pois a maior quantidade de animais consumidos e
que consequentemente representam a maior parte da
estrutura destes sítios pertencem a espécies típicas de
ambientes estuarinos, como exemplo Anomalocardia
brasilianaV+ ;<N;XCtena orbiculataV` ( 
;]W]XCrassostrea rhizophoraeV+  (;]K]X'
Nenhuma concha encontrada apresentava sinais de
manuseio, para possível confecção de ferramentas. Muitas
conchas encontravam-se calcinadas, possivelmente
  (  '>    
nos sambaquis são capturadas ainda hoje com certa
  "  |    '
         + # V;NWX
}  V;N~K ;N~] ;N<~X ` V;N~<X /G
{ V;N<~X V;N<<X/ (VKWWNX  
 $  |        !( 
em sambaquis paranaenses, dando destaque apenas as
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      ando-se de taxonomia
          '
`   V;N]NX       
que infere exclusivamente sobre a fauna malacológica
de um sambaqui brasileiro. Já para o estado do Paraná,
nenhum trabalho que fale unicamente sobre o tema foi
   '

Agradecimentos
I   !  `!$      
V`!$X  )7}  D      
aos professores Antonio Luis Serbena, Rodrigo Arantes
Reis e Emerson Joucoski.

Referências
/+I}I{'{'Matinho: homem e terra, reminiscências. 3 ed.
Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, 2009. 424 p.
/{}'7   !(    7"
 ;N<D' 
   
        $'=W'KK~<;N<~'
\7Q 7' I } ' I"     "  
D  + (    7  7"  
do estado do Paraná, Brasil.       
Análise   $'N';W<;KKKWW'
}I\D{''    `  '
 +}DD >}II \ I`}ID>ID
 ;N D  7  ' Anais... D  7   I ;N' ' <N
602.
+)> '         !       
D  7  '  >} `' ' V('X' Pré-história da Terra
Brasilis. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro,
;NNN';N<KW='
+}{Q ' '      :  ( (    
do litoral do Estado do Paraná. Arquivos do Museu Paranaense,
Curitiba, v. 8, p. 221-285, 1950.
+)`I} D`'D'/''\  %   % I !  
metodológicas e a noção de sambaqui. Boletim do Museu
Nacional, Rio de Janeiro, v. 63, p. 1-23, 2003.
`II+ ^'^'; Western Atlantic Mollusk Species
Database at The Academy of Natural Sciences.KW;W'\  $
 ¡ ???'  (' ( '¢' I   KW
outubro 2010.
` ' `' /' z I' D' `        
     !   } {  
Brasil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v.
]^'^'=<<=]W;N]N'
`£D`'{'II   ( 7 !  7"V !  X'
 
      
Paranaense   $'N'~;W;;N~<'

Fauna malacológica em dois sambaquis do Paraná

49

`£D `' {' I\}I>>I `' \'    
  D  Z/[   + (  ' Revista Pesquisas, série
Antropologia, São Leopoldo, v. 18, p. 5-19, 1968.

}I)>z {' ' O sambaqui de Saquarema, S. 10. B. Curitiba:
Boletim da Universidade do Paraná, Conselho de Pesquisas, 1962.
<='

MMA. Informe sobre as espécies exóticas invasoras marinhas
no Brasil'/ ``ID/KWWN'^^W'

}I)>z{''O sambaqui do Gomes, S. 11. B. Curitiba: Boletim
da Universidade do Paraná, Conselho de Pesquisas, 1968. 99 p.

`}ID {' ' ! "#  $   
homem pré-histórico brasileiro. São Paulo: Coleção Museu
7  D I   ( $'<;N]='K;K'

}I)>z {'' Revista de Antropologia. 7( " $' K ;N<~'
;<;'

}DDzI'D  I #! $ 'Cadernos de
Arqueologia7( "$'K'=];N<<'
7I}I\I ' ' +>>I}\ > I' $"  
sambaquis do litoral do Paraná. Boletim Paranaense de
Geociências, Curitiba, v. 42, p. 121-152, 1994.
PROUS, A. Os Moluscos e a Arqueologia Brasileira. Arquivos do
Museu de História Natural da UFMG/ z   $';;'
241-298, 1990.

}D''Seashells of Brazil.K'} +)}+;NN^'
368 p.
DI>DI'' Memória histórica da cidade de Paranaguá e
seu município (1850).  ';'   7  z !  
Arquivos do Museu Paranaense, 1951. 61 p.
Dz`>£'I'Caçadores e coletores da pré-história do Brasil.
D       I  7 ;N]^'~='
D`'}''Land and freshwater molluscs of Brazil. São
7  +/KWW~'=NW'

PROUS, A. Arqueologia brasileira. Brasília: Universidade de
Brasília, 1992. 609 p.

Revista Biotemas, 24 (3), setembro de 2011

