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Resumo: Os sambaquis são um tipo de sítio arqueológico pré-histórico encontrados principalmente ao 
longo da zona costeira brasileira. De acordo com pesquisas já realizadas, o litoral de Pernambuco tem um 
espaço de grande valor ambiental e que poderia exercer um importante papel socioeconômico na forma 
de fonte de recursos para as populações sambaquieiras. Como, a princípio, não foram encontrados dados 
sobre esses tipos de sítios arqueológicos em Pernambuco, este foi o motivo pelo qual o presente trabalho 
foi desenvolvido. A pesquisa objetivou preencher a falta de informações sobre os sítios do tipo sambaqui 
em Pernambuco. Para tal, compreendeu uma pesquisa bibliográfica, cartográfica e a confecção de uma 
ficha de identificação de sambaqui, associada a uma pesquisa de campo, com o intuito de identificar e 
localizar sítios sambaquis ao longo da costa. Os resultados obtidos constataram que mesmo em áreas 
ambientais favoráveis, não foi corroborado a existência de sambaquis, provavelmente devido aos fatores 
ambientais e/ou antrópicos. Assim, esta pesquisa descreveu todas as atividades realizadas e apresentou 
a interpretação dos dados levantados, empenhando-se em contribuir para o conhecimento da Pré-história 
regional. Palavras-Chave: Sambaqui; Litoral de Pernambuco; Arqueologia Pré-histórica; Ficha de 
Identificação de Sambaqui. 

Abstract: Sambaquis are a type of prehistoric archaeological site found mainly along the Brazilian coastal 
zone. According to research already conducted, the coast of Pernambuco has a space of great 
environmental value and could play an important socioeconomic role as a source of resources for 
sambaquieiras populations. As no data were initially found on these types of archaeological sites in 
Pernambuco, this is why the present work was developed. The research aimed to fill the information gap 
about sambaqui type sites in Pernambuco. For such, it comprises a bibliographic, cartographic and the 
making of a sambaqui identification form, associated with field research, in order to identify and locate 
sambaquis sites along the coast. The results found that even in favorable environmental areas to these 
archaeological sites, the existence of sambaquis was not corroborated, probably due to environmental 
and/or anthropic factors. Thus, this research described all the activities carried out and presented the 
interpretation of the data collected, striving to contribute to the regional Prehistory. Keywords: Sambaqui; 
Pernambuco Coastline; Prehistoric Archeology; Sambaqui Identification Form. 
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Introdução 

Os sambaquis são vestígios do homem pré-histórico, encontrados em vários lugares do mundo, 

com uma tipologia bem específica. No Brasil, ainda que esses sítios arqueológicos sejam 

encontrados em maior quantidade nas regiões Sul e Sudeste, as pesquisas realizadas no litoral 

nordestino demonstram que foram localizados, até o presente, sambaquis nos estados da Bahia 

(Etchevarne, 2000; Etchevarne e Fernandes, 2011), Rio Grande do Norte (Martin, 2008), 

Maranhão (Amâncio-Martinelli et al., 2013; Bandeira, 2013), Alagoas (Fonseca e Silva, 2017) e 

Piauí (Silva e Coutinho, 2017). 

A palavra “sambaqui” possui origem do Tupi “tambá” (conchas; mariscos) e “ki” (amontoado; 

monte) e significa, literalmente, monte de conchas (Prous, 1992; Gaspar, 2004). A literatura 

brasileira possui uma variedade de nomenclaturas e interpretações, sendo os sambaquis 

também conhecidos por concheiros, casqueiros, sernambis, ostreiras, entre outros (Suguio et 

al., 2003; Bigarella, 2011). Conforme a bibliografia especializada, se caracterizam como 

estruturas intencionalmente construídas, feitas por populações de pescadores-caçadores-

coletores que habitaram as áreas litorâneas até a chegada de grupos horticultores ceramistas, 

há aproximadamente 2000 anos (Gaspar, 2004). 

Apesar de apresentarem uma grande diversidade regional em termos morfológicos, 

composicionais, volumétricos e locacionais, em geral, os sambaquis são caracterizados por uma 

elevação – de forma e dimensões variáveis. Apresentam uma sequência estratigráfica com 

camadas de conchas de diversas espécies de moluscos, intercaladas por estratos finos e escuros, 

ricos em materiais orgânicos. São formados pelo descarte e acumulação antrópica de restos 

faunísticos – conchas, ossos de peixes e mamíferos (DeBlasis et al., 2007; Gaspar e Souza, 2013). 

Em alguns casos, podem ser encontrados nessas estruturas outros vestígios de atividades, como 

artefatos em pedra, osso e em cerâmica, restos de fogueiras e sepultamentos humanos 

(Etchevarne, 2000; Lima, 2000; Gaspar, 2004). 

Atualmente, os sambaquis são entendidos não apenas como sendo resultantes do descarte e/ou 

acumulação de conchas e outros remanescentes faunísticos, mas também atendendo aos 

diversos propósitos que podem ter levado os grupos a construírem tais estruturas, como: rituais, 
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cerimonias, sepultamentos, entre outros (Gaspar e Silveira, 1999; Lima, 2000; Martin, 2008; 

Bandeira, 2013). 

Segundo Etchevarne (2000:121) devido a sua natureza, “os sambaquis só podem ser 

encontrados em locais onde a coleta de mariscos era uma opção econômica para as populações 

pré-históricas do litoral”. Esses grupos pré-históricos tinham uma estreita relação com o meio 

ambiente, possuindo uma percepção aprimorada dos recursos naturais disponíveis. 

Nesse sentido, o litoral de Pernambuco possui áreas propícias, de importante valor ambiental e 

espacial para as populações sambaquieiras. Porém, de acordo com a bibliografia consultada, 

não foram encontrados dados sobre esses tipos de sítios arqueológicos, na região. Dessa 

maneira, a partir dessa constatação a priori, foi desenvolvido o presente trabalho, onde se 

efetuou uma pesquisa voltada para a identificação de sítios de sambaquis na zona costeira do 

estado de Pernambuco. 

Os locais prediletos de implantação desses sítios são áreas de interseção ambiental, situadas 

próximo de enseadas, canais, rios, lagunas, manguezais e florestas, já que nesses locais a 

disponibilidade de recursos é muito variada e possibilita grande concentração e diversidade de 

recursos (mormente alimentares) para as populações humanas que lá se estabeleceram há, pelo 

menos, 6000 anos (Gaspar, 2004; Silveira e Schaan, 2010). 

Por esse ângulo, conforme a literatura referente ao tema, os contextos geográficos de 

Pernambuco envolvendo as zonas litorânea, estuarina, de laguna e de floresta são favoráveis ao 

estabelecimento de populações pescadoras-coletoras-caçadoras. Dessa maneira, os sambaquis 

por ventura existentes, estão em áreas ainda preservadas, de difícil acesso, como ilhas e 

manguezais, ainda não dizimados, em sua totalidade, pela expansão imobiliária. 

Assim, a pesquisa objetivou preencher a lacuna de informações sobre os sítios de sambaquis em 

Pernambuco, pois ainda são poucos os registros, de modo geral no nordeste brasileiro, em 

relação aos sítios sambaquis do Brasil. Contudo, de acordo com Martin (2008), essa escassez de 

dados é mais resultado da falta de pesquisas arqueológicas sistemáticas do que a inexistência 

de sítios do tipo sambaqui. É partindo desse pressuposto que surge a proposta da presente 

pesquisa. Nesse sentido, buscou-se identificar os sítios de sambaquis existentes ao longo dos 

estuários, praias e lagoas de Pernambuco. 
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Ainda que muitos sítios de sambaqui tenham sido estudados em diversas regiões do Brasil, no 

litoral nordestino são pouquíssimas as menções e descrições de sambaquis. Desse modo, 

buscou-se identificar e descrever os sambaquis, no âmbito regional, em critérios morfológicos, 

funcionais e composicionais. Para que se conseguisse um melhor desempenho nas atividades 

de campo, utilizou-se de uma abordagem metodológica que buscou definir as áreas com maior 

potencial de interesse para estabelecimentos de sítios sambaquis, além de centrar os estudos 

em porções previamente expostas do terreno. 

As atividades de campo abrangeram os municípios de Goiana, Cabo de Santo Agostinho, 

Sirinhaém e São José da Coroa Grande. No total foram oito pontos prospectados com 

caminhamentos sistemáticos e assistemáticos. O mapa de localização da área estudada 

apresenta as áreas prospectadas que forneceram os subsídios necessários para a realização 

desta pesquisa (Figura 1). 

 

Figura 1: Localização da área estudada. Municípios de Goiana, Cabo de Santo Agostinho, Sirinhaém e São 
José da Coroa Grande – PE. Fonte: Autores, 2019. 
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Métodos de Pesquisa 

Tendo como base os dados sobre a instalação dos sambaquis brasileiros, foram realizadas 

prospecções arqueológicas no litoral de Pernambuco. Nesse sentido, considerando que o 

principal objetivo desta pesquisa foi a identificação de sítios de sambaquis em uma ampla área 

e atendendo a um curto período, optou-se por definir as áreas com maior potencial de interesse. 

Para tal, foram estabelecidas três etapas essenciais para o processo preparatório dos trabalhos 

de campo: pesquisa bibliográfica, análise cartográfica e prospecções de superfície – sem 

intervenção de subsuperfície. As prospecções de superfície foram substanciadas, por uma 

abordagem metodológica oportunística e estratégica, segundo critérios explícitos de visibilidade 

e de acessibilidade do terreno (Brochier, 2004; Gaspar e Souza, 2013). 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, documental e cartográfica de fontes fornecedoras de 

descrições paisagísticas, atuais e pretéritas, no espaço regional enfocado. Além disso, foram 

feitas análises de imagens de satélite no software Google Earth, pois ele possibilita “voos” e 

passeios virtuais, favorecendo a seleção de variáveis ambientais que indicassem locais com 

potencial para os sítios do tipo sambaqui e o seu estado de preservação em relação aos aspectos 

naturais e antrópicos. 

Para o estabelecimento dessas variáveis ambientais tidas como favoráveis à ocupação de povos 

sambaquieiros, também se levou em consideração o suporte de áreas para a captação de 

recursos, assentamento e subsistência dessas populações pretéritas, potencial biótico e 

resistência ambiental. 

Por esse ângulo, as variáveis selecionadas foram basicamente: (1) áreas de estuário de parte de 

rios do litoral pernambucano, (2) áreas que ainda não sofreram muito impacto imobiliário (ilhas, 

manguezais); e (3) áreas de encontros de biomas, isto é, pontos de interseção ambiental como 

o da Zona Costeira e o da Mata Atlântica, que dispusessem de margens fluviais e topografia 

propícias ao acesso. 

À vista disso, a delimitação das áreas para as prospecções arqueológicas foi realizada com base 

nessas informações (referências documentais, toponímicas e ambientais), tendo em vista a sua 

integridade ambiental. O grau de conservação e integridade dos contextos constituiu um critério 

essencial. As prospecções arqueológicas de superfície focaram basicamente na identificação de 
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informações padronizadas sobre os sambaquis. Essas atividades consistiram em caminhamentos 

de forma terrestre e/ou fluvial em ilhas, estuários e margens fluviais. Ao longo dessa etapa foi 

observada a ocorrência ou não de evidências arqueológicas na superfície dos terrenos e em 

locais onde sedimentos ou camadas do subsolo estavam expostos por ações naturais e/ou 

antrópicas. 

A verificação de vestígios arqueológicos no local baseou-se na tentativa de observação de 

superfícies expostas e a análise estratigráfica em feições erodidas do solo, em áreas com a 

superfície desprotegida, por exemplo: perfis expostos, espaços que sofreram retiradas de terra 

etc. Além dos pontos de terreno secos e desprotegidos, foram prospectadas as margens dos 

cursos d'água (como rios), que ficam relativamente submersas, onde se sabe, pela literatura 

especializada, que são locais mais propícios para identificação de sambaquis. 

As prospecções terrestres ocorreram de forma sistemática, apoiada no método de prospecção 

que Domingo et al. (2007:107) explicam como “prospectar as áreas de estudo dividindo-as em 

zonas geográficas (fontes de água, encosta etc.) decidindo, então, prospectar as áreas 

consideradas mais promissoras”, bem como de forma assistemática devido a topografia e até a 

dificuldade ao acesso do terreno. 

As prospecções fluviais foram realizadas navegando com uma embarcação de pequeno porte, 

paralelamente às margens de rios, para visualizar as porções do solo (cortes estratigráficos 

visíveis, que permitam observar o que pode estar soterrado ou submerso), que ficam 

previamente expostas quando o nível do mar adjacente está mais baixo (baixa-mar), como 

também, para adentrar locais de difícil acesso e que não foram tão afetados por processos 

antrópicos e/ou naturais. 

Ao longo das prospecções realizou-se ainda entrevistas orais, com moradores e pescadores do 

entorno das áreas de interesse arqueológico, no intuito de buscar junto a essa população local 

informações sobre a presença de vestígios arqueológicos da cultura sambaquieira. Os dados 

obtidos foram registrados por meio do preenchimento in loco da “Ficha de Identificação de 

Sambaqui”. 

A Ficha de Identificação de Sambaqui foi elaborada de forma a facilitar a sistematização e 

padronização da coleta dos dados, a fim de agregar as informações necessárias para esse tipo 



LUCENA, R.; RIOS, C. & NOGUEIRA, M. Sambaquis no Litoral de Pernambuco: primeiros estudos para localização e registro 

FUMDHAMentos (2021), vol. XVIII, n. 1. pp. 69-87.  75 

de sítio, tendo como base o formulário específico para trabalhos em sítios arqueológicos de 

naufrágios, elaborado por Souza (2010). 

Para a coleta dos dados foram selecionadas referências básicas sobre a cultura material 

existente em sambaquis. Desse modo, a ficha foi elaborada com as informações mais relevantes, 

que tornassem mais ágil o registro dos dados coletados em campo. Ela está subdividida em 

quatro setores de informação, onde constam: 1) características da área quanto a identificação 

e localização do sítio; 2) descrição ambiental da área do sítio; 3) dados arqueológicos, que 

compreendem, fauna malacológica, além de materiais cerâmico, lítico e ósseo; e 4) dados 

complementares. A seguir é apresentado o modelo da Ficha de Identificação de Sambaqui 

elaborado e utilizado nesta pesquisa (Figuras 2 e 3). 

O primeiro setor “Identificação e Localização do Sítio” refere-se às informações locacionais do 

sítio. Assim, registram-se as informações essenciais para a identificação do local, tais como: 

município, unidade federativa, nome do sítio e latitude e longitude em sistema de coordenadas 

geográficas e sistema UTM. 

O segundo setor refere-se à descrição ambiental da área do sítio e seu entorno, dando enfoque 

a caracterização da área e arredores do sítio, a cobertura vegetal, os recursos hídricos, o tipo de 

terreno (conchífero, arenoargiloso, pedregoso, cascalhoso, lamoso, argiloso, arenoso, 

argiloarenoso), o ecossistema (manguezal, falésia, lagoa, duna, estuário, várzea, restinga, brejo), 

as dimensões do sítio, as condições de visibilidade do terreno, granulometria, estado de 

conservação, tipos de erosão e ameaças. 

O terceiro setor refere-se aos dados arqueológicos. Esse campo foi definido tendo como base 

outras pesquisas já realizadas em sambaquis. É importante salientar que foram selecionadas as 

informações gerais dos sambaquis, de forma a tornar o setor menos específico, para preservar 

as características singulares de cada sítio. Ainda assim, esses dados podem ser modificados e 

adequados às características regionais. Nesse sentido, refere-se as evidências arqueológicas 

(estruturas de combustão e/ou funerárias; e vestígios: malacológico, cerâmico, vegetal, lítico e 

faunístico) e a descrição do material. 
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Figura 2: Primeira página da ficha de identificação e registro de sambaqui. Fonte: Autores, 2019. 
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Figura 3: Segunda página da ficha de identificação e registro de sambaqui. Fonte: Autores, 2019. 
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No tópico “Fauna Malacológica”, sua concepção tomou por base as espécies mais comuns no 

litoral pernambucano e em sítios de sambaquis, tais como: Anomalocardia brasiliana (berbigão) 

e Crassostrea rhizophorae (ostra). 

Em relação ao tópico “Material Cerâmico”, ele foi dividido em três subtópicos: técnicas de 

manufatura (modelada, acordelada, torneado, moldado); aspectos morfológicos de cerâmicas 

(bordas, bojo, base, alça, asa); e se há decoração. Para o estabelecimento desse campo tomou-

se como referência o livro Cerâmica Guarani (1989) de Fernando La Salvia e José P. Brochado. 

No que se refere ao “Material Lítico”, o tópico foi dividido em: tipo de suporte (lasca, núcleo, 

ferramenta) e matéria-prima. 

Quanto ao “Material Ósseo”, foram selecionadas as seguintes categorias: humanos, mamíferos 

(aquático; terrestre), anfíbios, peixes, répteis e aves. 

Após a realização desse registro, apresenta-se o quarto setor, onde quaisquer informações 

adicionais devem ser anotadas no espaço reservado a dados complementares, em que consta a 

descrição geral, as observações, os dados do registro fotográfico, o autor da ficha e a equipe. 

Discussão dos Resultados 

As prospecções in situ para esta pesquisa foram realizadas entre os meses de outubro de 2018 

a janeiro de 2019. Toda a extensão das áreas determinadas pela metodologia foi vistoriada 

minuciosamente de forma sistemática e assistemática e de modo a visualizar todos os perfis 

junto às margens de rios. É importante salientar que esta pesquisa foi executada sem qualquer 

intervenção no solo, foram realizados apenas caminhamentos (a pé) e/ou navegação 

(fluvial/estuarina com embarcação de pequeno porte) ao longo das áreas propostas. 

Conforme proposto, optou-se por percorrer as áreas onde houvesse a predominância de 

manguezais e ilhas. Ademais, alguns povoados e adjacências também foram considerados, como 

forma de identificar – mediante entrevistas orais não-estruturadas com os moradores – pontos 

favoráveis que apresentassem vestígios de sambaquis. 
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As áreas litorâneas do estado, habitualmente, estão submetidas a impactos relacionados à 

ocupação antrópica. Contudo, apesar do atual grau de urbanização e modificação da paisagem 

litorânea pernambucana, em tempos pretéritos, essa mesma paisagem reuniu condições 

favoráveis à estabilização de grupos. 

Nessa conjuntura, constatou-se alguns fatores e processos mais atuantes, responsáveis para que 

se possa identificar sambaquis, são eles: os processos naturais responsáveis pelos ganhos 

(deposição de sedimento, existência de cobertura vegetal no terreno) e perdas de sedimento 

(erosão); e os fatores antrópicos, que constituem as ações/intervenções do homem nos 

ecossistemas costeiros, modificando ou acelerando os demais fatores. 

Assim, os efeitos dos fatores antrópicos e naturais são determinantes para a visibilidade, e até 

acessibilidade no reconhecimento de sítios. Portanto, as variáveis ambientais e antrópicas 

(sendo estas agentes de modificação e degradação das áreas e, consequentemente, dos sítios 

arqueológicos possivelmente existentes) influenciaram diretamente na identificação e 

visualização dos possíveis sambaquis. 

Por essa razão, eventualmente, não foram evidenciados indicadores desses sítios arqueológicos 

dependendo, majoritariamente, da não existência de alguns desses fatores tanto antrópicos 

quanto ambientais para reconhecer a cultura material presente e característica desses sítios. 

Como essas variáveis refletem nos resultados obtidos, nesse contexto, os resultados dos 

trabalhos de prospecção não registraram a ocorrência de vestígio arqueológico relativo a sítios 

sambaquis (Tabela 1). 

Ainda que tenham sido feitas prospecções de forma terrestre e/ou fluvial, salienta-se que os 

pontos topográficos apresentados foram marcados apenas nos locais onde houve 

caminhamentos sistemáticos. 

Como já supracitado, a identificação de sambaquis depende da presença ou não de variáveis 

ambientais e antrópicas. Nesse sentido, esses processos, tanto antrópicos quanto naturais, 

podem ter influenciado na identificação dos sítios e consequentemente no resultado de que as 

áreas prospectadas teriam ou não de fato sambaqui. Através da interação dessas variáveis com 

as áreas visitadas buscou-se analisar o conjunto de dados registrados. 
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Tabela 1: Localização das áreas prospectadas por caminhamentos sistemáticos. Fonte: Autores, 2019. 

Identificação 
do Ponto 

Local Coordenadas UTM Material 
Arqueológico Zona Latitude (E) Longitude (N) 

P-001 Praia de Carne de Vaca 25 M 9162057 297851 Não 
P-002 Atapuz 25 L 9150035 294864 Não 
P-003 Ilha de Itapessoca 25 L 9156370 295421 Não 

P-004 Praia de Suape 25 L 9075887 284631 Não 
P-005 Ilha de Carvoeiro 25 L 9049860 272435 Não 
P-006 Ilha da Zefa 25 L 9049206 274284 Não 
P-007 Várzea do Una 25 L 9022478 264618 Não 
P-008 Praia de S. José da Coroa Grande 25 L 9015643 264141 Não 

As variáveis de ações antrópicas atuaram e atuam de forma direta na constatação de sítios 

sambaquis. Desse modo, foram observadas in situ a presença dessas variáveis que podem ter 

corroborado para o resultado negativo desses testemunhos arqueológicos. Sobretudo, foram 

vistas sete variáveis antrópicas, que condicionam a intensidade de degradação das áreas, 

mostrando-se como as de maior influência a variável impacto imobiliário e a variável poluição 

(Tabela 2). Dentre as variáveis antrópicas, essas são as que geram mais impactos negativos. 

Tabela 2: Quadro com as variáveis antrópicas observadas nas áreas prospectadas. Fonte: Autores, 2019. 

Variáveis Antrópicas 

ID do 
Ponto 

Lixo / 
Poluição 

Aterro Remoção 
do Solo 

Impacto 
Imobiliário 

Área 
Residencial 

Área 
Comercial 

Área Lazer 

P-001 X - - X X X X 

P-002 X - - X X X - 
P-003 X - - - X - - 
P-004 X - - X X X X 
P-005 X - - X - - - 
P-006 X - - - - - - 
P-007 X X X X X - - 
P-008 X - - X X X X 

As variáveis ambientais também influenciaram e influenciam a constatação desses sítios. É 

conhecido que os processos erosivos e os soterramentos são os fatores naturais que mais 

degradam ou mascaram esses sítios arqueológicos. Todavia, mesmo sabendo-se da existência 

de fatores ambientais que podem favorecer a degradação desses sítios, dentre as possíveis seis 

variáveis naturais selecionadas, algumas delas não foram observadas nas áreas vistoriadas, 

como erosão pluvial e deslizamento de terra (Tabela 3). Além disso, verificou-se que a variável 

vegetação, foi o principal fator ambiental que interferiu na constatação de possíveis sambaquis. 
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Tabela 3: Quadro com as variáveis ambientais observadas nas áreas prospectadas. Fonte: Autores, 2019. 

Variáveis Ambientais 

ID do 
Ponto 

Erosão 
Pluvial 

Erosão 
Fluvial 

Erosão 
Costeira 

Deslizamento 
de Terra 

Vegetação Assoreamento 

P-001 - - X - - - 

P-002 - - - - X - 
P-003 - X - - X - 
P-004 - - X - - X 
P-005 - - - - X X 
P-006 - - - - X X 

P-007 - - - - X X 
P-008 - - X - - - 

A partir das variáveis apresentadas, cabe agora refletir sobre os resultados apresentados. Pôde-

se constatar que na maioria das áreas pesquisadas, além dos fatores naturais de destruição, o 

maior risco ao patrimônio arqueológico está na ação humana. Ainda que as áreas pesquisadas 

possuam rios e manguezais ricos em frutos do mar, mostrando-se um local bem preservado, é 

possível dizer que a área de estudo atualmente vivencia um crescimento urbano deveras 

desordenado, que corrobora para o desaparecimento de possíveis achados arqueológicos. 

As prospecções superficiais não resultaram na descoberta de vestígios arqueológicos 

característicos de sítios do tipo sambaqui, ou seja, não foram identificados fragmentos de 

cerâmica, vestígio ósseo ou material lítico, por exemplo. Observou-se apenas concheiros 

contemporâneos, produto de marisqueiras e marisqueiros moradores da região (Figuras 4 e 5). 

  
Figura 4: Concheiro situado na praia de Carne 
de Vaca, Goiana. Fonte: Autores, 2018. 

Figura 5: Concheiro situado na Colônia dos 
Pescadores Z-15 de Atapuz, Goiana. Fonte: 
Autores, 2019. 
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Apenas uma localidade apresentou área potencial para sítio sambaqui. Em um perfil situado – 

no ponto P-003 – na Ilha de Itapessoca, município de Goiana, constatou-se uma concentração 

de material conquiliológico adjacente ao estuário do rio Catuama. Essa porção, assim como 

grande parte da área prospectada apresentou condições favoráveis, porém, à exceção das 

conchas de moluscos nenhum vestígio arqueológico que caracteriza os sítios do tipo sambaqui 

foi localizado. Contudo, ressalta-se que não foram realizadas prospecções de subsuperfície, haja 

vista que o trabalho possuía um caráter não intrusivo. Desse modo, possíveis níveis 

arqueológicos em profundidade não puderam ser verificados. Assim, sugere-se como proposta 

de continuação da investigação, a realização de sondagens no solo, uma vez que, essas 

sondagens poderiam fornecer mais informações de possíveis vestígios, existentes ou não, na 

área (Figuras 6 e 7). 

  
Figura 6: Vista geral do ponto P-003 e do perfil 
estratigráfico na ilha de Itapessoca. Fonte: 
Autores, 2019. 

Figura 7: Detalhe do perfil estratigráfico no 
ponto P-003 na ilha de Itapessoca, com 1,40 cm 
de altura. Fonte: Autores, 2019. 

Isto posto, os resultados obtidos sugerem duas possibilidades, uma relacionada a fatores 

ambientais, caso existam sítios arqueológicos do tipo sambaqui na região esses encontram-se 

soterrados e outra a fatores antrópicos, visto que além da especulação imobiliária, as pessoas 

que moram nessas regiões e seus arredores possam ter contribuído para a modificação do local. 

Em face da área de estudo ser uma região costeira, com aspectos favoráveis a cultura 

sambaquieira, havia a expectativa de se encontrar algum vestígio relacionado à sítios 

arqueológicos do tipo sambaqui, o que não se concretizou. Contudo, reconhece-se que alguns 

fatores possam ter contribuído para este desfecho, as áreas estuarinas são extensas 

demandando bastante tempo para suas prospecções o que demanda mais tempo de pesquisa e 
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horários condizentes com a maré baixa; a vegetação de determinadas áreas não permitiu a 

observação do solo o que propiciaria um melhor trabalho de prospecção. Como a pesquisa não 

foi interventiva, não foram realizadas sondagens que poderiam mostrar vestígios ocultos pelos 

sedimentos, demandando uma maior especificidade metodológica. 

É notório também que, nas últimas décadas, houve um aumento da especulação imobiliária no 

litoral pernambucano, isso é observado principalmente quando se compara imagens atuais com 

a de anos anteriores (Figuras 8 e 9). 

  
Figura 8: Imagem aérea de parte da zona 
costeira do município de Goiana, 1969. Fonte: 
Satélite U.S. Geological Survey, 1969; Google 
Earth, 2019. 

Figura 9: Imagem aérea de parte da zona 
costeira do município de Goiana, 2019. Fonte: 
Satélite Landsat, 2019; Google Earth, 2019. 

As imagens aéreas de uma porção do litoral do município de Goiana mostram o antes e o depois 

no ano de 1969 (a esquerda) e 2019 (a direita). É possível perceber o avanço da urbanização na 

área, em 50 anos, boa parte da área verde da região costeira do município de Goiana, foi tomada 

por construções. Nesse sentido, caso ainda existam sambaquis, eles podem estar soterrados ou 

foram destruídos pela especulação imobiliária. O mesmo ocorre em outras áreas litorâneas do 

estado, por exemplo, no povoado de Várzea do Una, município de São José da Coroa Grande 

(Figuras 10 e 11). 
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Figura 8: Imagem aérea de parte da zona costeira 
do município de São José da Coroa Grande, 1969. 
Fonte: Satélite U.S. Geological Survey, 1969; 
Google Earth, 2019. 

Figura 9: Imagem aérea de parte da zona costeira 
do município de São José da Coroa Grande, 2019. 
Fonte: Satélite Landsat, 2019; Google Earth, 2019. 

As imagens aéreas mostram a modificação na paisagem ao longo de 50 anos. Assim como parte 

da região costeira do município de Goiana (situada no litoral norte do estado), o mesmo ocorreu 

no povoado de Várzea do Una, em São José da Coroa Grande (localizado no litoral sul do estado). 

Nesse âmbito, a degradação da orla litorânea, bem como da Mata Atlântica em Pernambuco 

cresce em uma escala impressionante, como pôde ser visto nas fotos comparativas que, em 50 

anos, a cobertura vegetal diminuiu consideravelmente, além do desenvolvimento urbano ter 

extrapolado qualquer previsão de ocupação da faixa costeira. 

Desse modo, o resultado negativo na localização de sambaquis no estado, pode ser explicado, 

principalmente, pelo fato de que grande parte das áreas propensas a esses sítios arqueológicos 

estão relacionadas com áreas atualmente impactadas, ou seja, eles estão possivelmente 

situados próximos aos cursos de água, onde agora existem comunidades com moradias, 

tornando-se inviável a identificação e visualização desses sítios. Outro fator corresponde aos 

processos naturais, como a incidência de vegetação nas áreas ainda preservadas, demandando 

outros métodos de investigação para localização desses sítios arqueológicos. 

Considerações Finais 

Apesar de os sítios sambaquis serem estudados continuamente em diversas partes do Brasil, em 

Pernambuco, não se tem, até o momento, dados absolutos da existência dessa cultura no 

estado. Mas, ainda assim, não se descarta a possibilidade de que ainda existam esses sítios em 
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Pernambuco, uma vez que, as áreas que estão mais próximas aos rios e manguezais se 

mostraram propensas a esses vestígios, devido a existência de recursos favoráveis a subsistência 

de populações que ali viveram. 

Entretanto, é notável que no estado de Pernambuco esses sítios arqueológicos foram ou 

possivelmente estão sendo extintos pela urbanização ou pela especulação imobiliária. Nesse 

sentido, cabe o seguinte questionamento: o resultado obtido até o momento é devido a essas 

áreas terem poucas pesquisas ou que realmente não possuem sambaquis? Seja por processos 

antrópicos, naturais ou mesmo pela falta de pesquisas sistemáticas, somente com a 

continuidade das pesquisas na região é que se pode, ao menos, encontrar a resposta para esta 

questão. 

Nesse contexto, sabe-se que as pesquisas efetuadas são insuficientes para que se chegue a um 

resultado mais concreto. Portanto, somente uma análise mais aprofundada, com melhores 

estratégias de pesquisas e a continuidade dos estudos, é que se pode obter resultados mais 

concretos sobre a existência desses sítios e, dessa forma, será possível entender melhor e 

ampliar a compreensão da ocupação humana pretérita da costa pernambucana. À vista disso, é 

oportuno a utilização de prospecções de subsuperfície para uma análise mais apurada da 

existência de sambaquis nas áreas prospectadas, ao exemplo do ponto identificado como P-003, 

que se apresentou bastante promissor. 

Sobre a ficha, ela se mostrou ser uma ferramenta eficaz para realizar o controle in situ e 

sistematização dos dados. A ficha ainda pode ser configurada as distintas ocasiões e ambientes. 

Nesse contexto, ela poderá dar subsídio a uma próxima etapa de pesquisas arqueológicas a 

serem trabalhadas em uma dada região, somada a aplicação de metodologias apropriadas para 

a localização e, possivelmente, será capaz de contribuir para o desenvolvimento de estratégias 

direcionadas a identificação de sambaquis. 

De modo oportuno, sugere-se que qualquer trabalho realizado na região em estudo seja 

praticado quando a maré estiver baixa, para que se possa observar as zonas intertidais (que fica 

exposta apenas durante a maré baixa, ficando submersa com a subida da maré). A continuidade 

das investigações poderá fornecer novos subsídios para esta pesquisa, de modo a complementar 

ou corroborar as informações levantadas a partir deste estudo. 
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