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A DINÂMICA FLUVIO-MARINHA NA ILHA DE IGUAPE E OS 
SAMBAQUIS. 
 
André Luiz Andrade Pinto*  
 
A área de estudos se localiza dentro do Vale do Ribiera, na Província Costeira, dentro 
da Região Estuario Lagunar de Iguape-Cananéia. 
Com uma exstensão de 17 mil quilômetros quadrados,o Vale do Ribeira correspode a 
cerca de 6,7% do estado de São Paulo, o Rio Ribeira de Iguape constitui-se no unico rio 
que nasce na vertente da Serra do Mar e desemboca no oceano Atlântico e sua bacia 
ocupa 14.670 quilômetros quadrados dentro do Vale. 
A "Ilha de Iguape" constitui-se numa área complexa e interessante. Isto se deve não só 
aos seus aspectos físicos, mas também aos tipos diferentes de ocupações que vem 
sofrendo a partir de sua formação no início do quaternário. 
Localizada no Vale do Ribeira, a sudeste do estado de São Paulo, em uma extensa 
planície costeira de 2.000 quilômetros quadrados formada por relevos agradacionais 
predominando a sedimentação marinha e fluvial. 
Esta região tem como característica principal um labirinto de canais e braços de mar, 
entremeados de ilhas e gamboas, planícies fluviais de restingas antigas e recentes, além 
de áreas ocupadas por manguesais. 
Estas especificidades corroboraram para o desenvolvimento de um ecossistema 
estuarino-lagunar extremamente rico e importante, devido a sua complexidade. 
E a partir destas condições os homens pré-coloniais, caracterizados culturalmente como 
grupos de coletores-pescadores, ocuparam a região adaptando-se ao ecossistema e 
deixando como registro toda uma cultura material, que constitui o testemunho residual 
das atividades passadas. Denominados como vestígios arqueológicos, evidenciando 
assim a presença ou atividade humana em determinado local. 
Estes vestígios serão contextualizados arqueológicamente, quando o conjunto de 
diferentes informações constituídas por tipos encontrados em associações significativas 
forem contemporâneos. 
Para que estas informações estejam inseridas dentro de um contexto ecológico (clima, 
vegetação, fauna, disponibilidade de água etc) é preciso que também sejam examinados 
os restos indiretamente ligados ao homem, mas que revelem as condições ambientais 
existentes na época. 
Através deste arcabouço de informações a geomorfologia e geologia contribuem com a 
Arqueologia, criando uma nova interface à Geoarqueologia. 
O presente trabalho tem por objetivo a verificação das mudanças ocorridas ao longo dos 
anos na Ilha de Iguape e a disponibilidade dos recursos naturais existentes, analisando 
os sítios arqueológicos da Caverna do Ódio, Sítio Conchifero Bocava, Sambaqui do 
Prefeito, do Rocio e de Icapara, bem como sua distribuição espacial. 
Esta é uma região que sofreu fortes mudanças em sua dinâmica ao longo do quaternário 
e intervenções antrópicas de diversas naturezas e magnitudes. 
A análise dos dados concernentes à dinâmica fluvio-marinha, os sambaquis localizados 
na linha de costa e no interior do continente (estabelecendo padrões de assentamentos 
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adotados nas diferentes ocupações) e o resgate da cultura material, possibilitam uma 
melhor caracterização da área estudada e dos recursos naturais existentes e disponíveis. 
O conjunto destas diferentes informações permite o estudo da distribuição espacial dos 
grupos, o aproveitamento deste território e a reconstituição da história da relação do 
homem com o meio ambiente. Neste sentido, estamos levantando as condições 
ambientais e os recursos disponíveis na região, considerando os diferentes nichos 
ecológicos e visando compreender as diversidades das adaptações adotados pelos 
grupos. 
 
Caracterização do rio Ribeira de Iguape 
O rio Ribeira de Iguape destaca-se como o único grande rio da vertente atlântica da 
Serra do Mar. O seu forte gradiente topográfico lhe confere maior poder de entalhe e as 
suas cabeceiras apresentam caráter erosivo remontante, capturando setores das bacias 
vizinhas dos rios do planalto. Os fatores que determinaram a erosão diferencial em seu 
leito foram os metasedimentos pouco metamorfisados do grupo Açungui e a influência 
de duas importantes direções estruturais antigas, reativadas no Cenozóico, 
condicionando o seu curso e o desenvolvimento de sua bacia hidrográfica.  
A rede de drenagem principal hoje estabelecida reflete os principais traços estruturais 
da área. Os rios Ribeira (a montante de Sete Barras), São Lourenço, Juquiá (a jusante da 
confluência com o São Lourenço) e Jacupiranga são subsequentes, cujo o sentido do 
fluxo é controlado pela estrutura das rochas, sempre acompanhando a zona de fraqueza 
onde temos o lineamento Ribeira e o cisalhamento de Cubatão (direção E-NE - W-SW).  
À jusante de Sete Barras, o rio Ribeira assume caráter de rio consequente. Seu curso 
passa a ser determinado pela declividade do terreno, coincidindo a grosso modo com o 
mergulho das camadas geológicas SE. 
À jusante de Registro, o rio sai do embasamento cristalino e atinge a área dos 
sedimentos da planície costeira, com extensas áreas coberturas por sedimentos 
quaternários (aluviões em varzeas e baixos terraços, depósitos de talus, sedimentos 
indiferenciados de deposição mista na planície costeira, sedimentos de cordões 
litorâneos pré-atuais de fases regressivas associadas às transgressões Cananéia e Santos, 
depósitos de mangue e sedimentos atuais de deposição praial). 
Na área de estudo o Rio Ribeira de Iguape tem o canal formado por meândros 
irregulares, onde o mesmo não se repete, se apresentando com: camadas sedimentares 
de granulação móvel, coerentes, firmes e regulares; cargas em suspenção e de fundo em 
quantidades equivalentes, representando um certo equilíbrio que pode ser alterado com 
o desmatamento em sua cabeceira, provocando erosão e assoriamento de suas margens e 
deslocamento de seus meandros. 
Com relação ao tipo de padrão do canal, temos nos trechos retilíneos entre dois 
meandros contínuos, canais mais simétricos e rasos. Nos pontos de curvaturas o perfil 
transversal do rio passa para assimétrico, com uma maior profundidade na margem 
concava (depressão), área compreendida por intensa ação erosiva ou degradacional. 
Seguindo em direção da margem convexa, esta profundidade vai suavizando-se devido 
a sedimentação sofrida, pois a correnteza neste trecho do rio não possui velocidade 
suficiente para transportar os sedimentos com eficiência formando barras de 
solapamento, constituindo uma área agradacional. 
O transporte de sedimentos finos e bem selecionados, executado pelo rio Ribeira se 
deve à sua baixa capacidade de transporte, sendo esta uniforme quando comparada com 
os canais anastomosados. 
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Análise da captação de recursos 
A ciência arqueológica pode ser compreendida como uma ciência social cujo objetivo é 
estudar os processos pretéritos interligando-os ao contexto presente e analisando os 
motivos que o geraram. Já o testemunho residual das atividades passadas é o objeto de 
estudo necessário para que o arqueólogo possa reconstruir o fato social, não devendo ser 
estudado de forma isolada mas complementado pelo contexto em que está inserido. 
O processo cultural das sociedades antigas passa a ser entendido através do resgate e 
análise do material encontrado, sendo que estes registros arqueológicos devem estar 
enquadrados dentro de um mesmo contexto, para não perder o seu potêncial 
informativo. Com isto torna-se importante o estudo do sítio e seu entorno, bem como da 
área em que está inserido, possibilitando uma melhor compreensão das atividades 
humanas. 
Ao investigar e analisar o sítio arqueológico e o padrão de estabelecimento, deve-se 
considerar também a área utilizada pelo grupo para a captação de recursos necessários à 
sua sobrevivência. A disposição espacial dos sítios está ligada diretamente aos seus 
traços culturais à medida que estes possuem uma determinada padronição, que visa 
atender às necessidades do grupo. 
Esta alteração na paisagem provocada pelo homem, devidamente contextualizada com a 
reconstituição do paleoambiente, propiciará informações importantes para caracterizar 
culturalmente estes grupos. 
A captação de recursos naturais disponíveis para os grupos classificado culturalmente 
como coletores-pescadores e horticultores, fica estruturada através da tendência de 
minimizar os esforços com relação a obtenção de alimentos. 
A localização do assentamento e a capacitação do grupo, com relação às suas 
habilidades para explorar não só o nicho ecológico como também os recursos físicos 
(água, rocha, madeira, solo) existêntes dentro de uma certa área, evidência a 
preocupação destes em minimizar ao máximo a perda de energia; sendo que a função do 
sítio e a sua localização são correlatos, resultantes de uma escolha cultural e estratégica 
onde o fator sobrevivência e adaptabilidade predominam. 
Um método aplicado por Scatamacchia (1991), para sítios individuais, denominado de 
"site catchment analysis"; estuda a relação entre a tecnologia e os recursos naturais 
disponíveis dentro do campo econômico dos sítios, dilimitando um raio de 1,5Km para 
cada sítio. Estabelecendo a área de captação de recursos. 
O campo econômico do sítio arqueológico é determinado pela sua distância em relação 
ao local de exploração, onde a energia consumida no trajeto seja superada pelo recurso 
adquirido, ligado aos recursos de subsistência básica. 
Visando analisar as diversas etapas de exploração dos recursos, alguns termos foram 
definidos: "Home Base" -  área central do sítio correspondendo o seu assentamento 
principal, "Site Territory" - área localizado junto ao sítio que é explorada por seus 
habitantes, constituindo o seu território, "Annual Territory" - corresponde a área total 
explorada pelo grupo, através do ano, podendo contar com mais de um território do 
sítio. 
A minimização da energia a ser gasta e a disponibilidade ampla dos recursos decorre da 
prioridade destinada na escolha do lugar e ao estudo do território a ser explorado, na 
qual pressupõe-se que as áreas mais próximas do assentamento são mais familiares e 
importantes. O ponto central da área explorada passa a ser o próprio sítio, a partir do 
qual as atividades relacionadas com a subsistência do grupo se desenvolvem. 
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A disponibilidade e localização dos recursos é fator relevante, exercendo papel 
preponderante no que se refere a uma série de decisões relacionados à fatores como 
fixação e sobrevivência do grupo. 
Com o estudo da área de captação de recursos podemos compreender melhor os meios 
utilizados por estes habitantes, relacionando a sua alimentação à estratégia e 
sistematização adotada para explorar o meio ambiente. 
Este tipo de análise possibilita avaliar a importância dos diferêntes recursos e classificá-
los como "básicos e vitais" ou "menos imediatos". Para tanto se faz necessário 
considerar as técnicas utilizadas conjuntamente com a distância destes recursos ligados 
a facilidade de locomoção, ajudando assim a determinar o território ocupado pelo grupo 
e o seu comportamento mediante as estratégias de exploração do meio ambiente. 
Podemos desta forma definir algumas áreas como improváveis para a exploração de um 
determinado sítio arqueológico, sendo que nesta parte da pesquisa estamos priorizando 
a análise da matéria prima existente dentro da área de captação de recursos dos grupos 
de coletores-pescadores, tendo como base de estudo os cinco sítios arqueológicos. 
Os recursos naturais existêntes na área de estudo em especial os recursos marinhos eram 
amplamente utilizados pelo grupo, formando à base de sua alimentação, apesar destes 
serem abundântes em apenas determinados mêses no ano. Sua dieta alimentar era 
complementada através da coleta de frutos e raízes; da caça de pequenos mamíferos, 
repteis e aves. 
A relação direta entre o tipo de economia e o tamanho da área explorada pelo grupo 
depende da disponibilidade e das características dos recursos. Os recursos abundantes e 
renováveis como os fornecidos pelo mar permitem que apenas uma área restrita seja 
necessária para a manutenção da população, permitindo em alguns casos que o mesmo 
recurso seja explorado simultâneamente por diferentes grupos, como um cardume de 
peixes que entre na baía, apesar de estarem localizados em pontos distintos. 
A localização da área de retirado do material lítico, utilizado para a confecção de 
artefatos, também foi priorizada por estes grupos, aqui estudados. Visto que estes 
tinham a Serra do Engenho como uma fontede matéria prima rica e inesgotavel. 
Classificação e Caracterização dos Sambaquis 
O aparecimento destes sítios denominados de sambaquis ao longo da costa se dá após a 
ultima glaciação, caracterizados por acúmulos de conchas de moluscos, que constituem 
o seu principal substrato. 
Apresentam-se com uma arquitetura peculiar, geralmente no formato de colinas de base 
oval. Formados pelo acumulo de restos de cozinha (carvão; ossos de peixes, crustáceos, 
pequenos mamíferos, aves etc) e carapaças de moluscos dispostos em camadas. 
Separadas em estratos, representando períodos de ocupações distintas, geralmente 
sazonais. 
São encontrados sambaquis com morfologias diferentes deste acumulo tradicional de 
conchas de forma colinar e base oval. Estes também são caracterizados por acúmulos 
sucessivos de conchas, mas não possuem o mesmo formato. Para estes no entanto a 
bibliografia denomina-os de sítios conchíferos litorâneos. 
Compreendido desta forma o sambaqui passa a ser um artefato, formado através de um 
processo intencional de construção, cuja principal composição se faz dos restos 
malacológicos. 
Na área de estudo, onde desenvolve-se um trabalho interdisciplinar em grupo sob a 
orientação da Prof.ª Dr. Maria Cristina M. Scatamacchia, foram registrados dezesete 



 5

sítios arqueológicos, sendo que onze destes são classificados como sambaquis, quatro 
sítios como conchiferos e dois como sítio conchífero sobre abrigo. 
Destes onze sítios cadastrados, cinco fazem parte do objeto de estudo desta pesquisa. 
Sendo três sítios classificados como sambaquis, um como sítio conchífero e outro como 
sítio conchifero sobre abrigo. 
Os sambaquis do Prefeito e do Rocio localizam-se em uma antiga linha de costa, no 
interior do continente. Datações feitas com C14 registram as idades de 5.820 anos 
B.P.+80 para a primeira amostra e 5.460 anos B.P. +70 para a segunda, para o primeira 
sítio. 
Depois do último nível marinho à 3.400 anos B.P., temos o deslocamento da linha de 
costa e o fechamento da antiga baía, dando lugar os meandros irregulares do Rio 
Ribeira. 
Próximos da atual linha de costa temos os sítios de Icapara, Bocava datado com 1.640 
anos B.P. +60 e Caverna do Ódio com 1.500 anos B.P. +110 para a primeira amostra e 
1.380 anos B.P. +90. 
Levando-se em conta os processos de sedimentação da costa nesta área e o material 
resgata, podemos concluir que os sítios arqueológicos de Icapara, Bocava e Caverna do 
Ódio, são contemporâneos, o mesmo ocorre com os sítios arqueológicos Sambaqui do 
Prefeito e do Rocio. 
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