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Engenharia praieira
Há 10 mil anos, nômades se fixaram à beira-mar, 
marcando sua cultura com edifícios de conchas

Noções cartográficas
Marcas de estradas de 1,1 mil anos atrás remetem 
a uma civilização bem organizada na região do Xingu Havia de oito a 12 aldeias em 

um conjunto de quase 30 mil 
quilômetros quadrados: uma
ou duas principais, várias 
secundárias e de cinco a 
dez menores. Como numa 
confederação, cada grupo e 
cada aldeia tinham um líder 
com o mesmo poder dos demais

ALDEIA MULTICÊNTRICA

As estradas serviam de comunicação 
entre aldeias e conjuntos. Com até 
50 metros de largura e, em média, 
5 quilômetros de extensão, seguiam 
a direção dos pontos cardeais, sempre 
mantendo distâncias similares

MALHA VIÁRIA

BLOQUEIO PODEROSO

Em áreas ao lado das 
aldeias havia mosaicos de 
roças de mandioca, árvores 
frutíferas e vegetação 
secundária. As matas altas 
ficavam mais distantes. Como 
acreditavam ter parentesco 
com a floresta, os xinguanos 
desmatavam apenas o necessário 
para os assentamentos

AUTO-SUSTENTÁVEIS A localização das aldeias 
era determinada pelo sol e 
também seguia os pontos 
cardeais. As entradas formais 
ficavam a leste e a oeste. 
As casas dos caciques, ao 
norte e ao sul. De pontos 
intermediários partiam 
estradas secundárias

UM LUGAR AO SOL

Chamadas de paliçadas, estas 
barreiras eram utilizadas para 
demarcar território e como 
defesa contra inimigos 

Durante a construção dos 
sambaquis, mortos eram 
enterrados junto com seus 
objetos pessoais em covas 
delimitadas por toras de 
madeira. Os corpos formavam 
uma das camadas do 
monumento. No fim do ritual 
funerário, era erguida uma base   
em que se acendia uma fogueira

MONTANHA DE CORPOS

Cada comunidade construía 
seus sambaquis para atender 
a demandas específicas. 
Um monumento podia dobrar 
de tamanho rapidamente 
com o objetivo de demarcar 
o território. Cumprida essa 
função, continuava a subir 
até que servisse, por exemplo, 
de mirante à beira-mar

DIFERENTES UTILIDADES

Sambaquis de uma mesma 
época e tamanhos diversos 
indicam que grupos mais 
populosos e com mais 
prestígio dispunham de 
edificações maiores. 
Com novas camadas 
acrescentadas a cada 
geração, podiam chegar 
a 30 metros de altura e 
200 de diâmetro

PROVA DE RIQUEZA

Com o domínio de tecnologias 
de pesca, como a construção de 
embarcações, os sambaquieiros 
conseguiam buscar alimentos 
em alto-mar. Artefatos como 
anzóis e flechas feitos com 
ossos e lanças de pedra lascada 
eram utilizados para a captura 
de animais marinhos

FRUTOS DO MAR

A edificação reunia restos 
de animais marinhos, 
como peixes, tubarões e 
arraias, objetos utilizados 
no cotidiano, como lâminas 
de machado, agulhas 
e anzóis, e ossadas 
humanas. Tudo era coberto 
por conchas, moluscos e 
areia e sustentado por toras

MATERIAIS DIVERSOS

construção 
dos sambaquis

fogueira 
do ritual


