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Resumo
Parte da história das espécies que afetam a saúde humana está amarrada à evolução cultural do
homem e suas migrações, principalmente nos últimos 10.000 anos, desde que a agricultura emergiu e
a domesticação de animais se consolidou. Esses dois fatores proporcionaram mudanças na dieta
humana, nos padrões de transmissão e contágio de patógenos, na conquista e uso de novas terras, no
estabelecimento das primeiras cidades e da vida urbana.
As espécies exóticas invasoras são espécies que se encontram fora de sua área de distribuição
natural. No caso de introdução de novos patógenos em ambientes nos quais não eram encontrados,
podem ocorrer alterações na relação parasita-hospedeiro estabelecida há milhares de anos e o
desencadeamento de novas doenças, que eram inexistentes ou estavam restritas a ciclos silvestres.
Acompanhando as migrações humanas e animais para as Américas, encontramos diversas
espécies de parasitas, introduzidos acidentalmente por estarem associadas ao homem e a diversas
espécies animais.
No Brasil, 43 espécies de parasitas foram introduzidos em associação com as migrações humanas e
animais desde a pré-história, e com a introdução e o comércio de animais pelo homem.

Abstract
Part of the history of different species that affect human health, is linked closely to the cultural evolution of
man and their migrations. Mainly in the last 10,000 years, since the emergence of agriculture and the
practice of animals’ domestication was consolidated. These two factors have provided changes in human
diet, in the patterns of transmission and pathogen infections, in the conquest and use of new lands, and
in the establishment of the first cities and urban life.
Alien species are the ones that are found outside of its natural distribution area. With the introduction
of new pathogens in environments never inhabited before, alterations in the established relationship
can occur.
Parasite-hosts have been around for thousands of years and the descendants of new illnesses, which
were inexistent or were restricted to wild cycles. With the migrations of human beings and domestic
animals to America, was accidentalliy introduce a broad diversity of parasites species, for being
associated to man and other animal species
In Brazil, 43 species of parasites had been introduced in association with the migrations of human beings
and animals since daily pay-history and with the introduction and the commerce of animals for man.
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Introdução
Recentemente foi elaborado e revisto um levantamento das espécies de patógenos que afetam e se
originam de humanos e mamíferos domésticos (Cleaveland et. 2001; Woolhouse & Gowtage-Sequeria,
2005). Neste banco de dados (www.cdc.gov/ncidod/EID/vol11no.12/05-0997_appm.htm), 1407
espécies de patógenos são responsáveis por doenças em seres humanos que podem ser específicas
da espécie humana, oriundas de outros mamíferos ou ainda, oriunda da espécie humana e que acomete
outros animais. Destas espécies 208 são vírus, 538 são bactérias, 317 são fungos, 57 são espécies
de protozoários e 287 são helmintos. Dentre essas, 816 (58%) espécies são consideradas zoonoses
(doenças ou infecções que são naturalmente transmitidas entre animais vertebrados e humanos –
World Health Organization)(Cleaveland et. 2001; Woolhouse & Gowtage-Sequeria, 2005).
Embora o número apresentado pelos estudos acima seja importante, raramente os patógenos causam
extinções nas espécies de seus hospedeiros e há poucos exemplos de patógenos alterando a riqueza
de espécies e a diversidade de uma ampla comunidade biológica (Lips et al., 2006).
Os parasitas podem ser adquiridos pelos seus hospedeiros, inclusive o hospedeiro humano, por meio
de duas vias: a filogenética, na qual os parasitas são herdados de espécies ou grupo de espécies
ancestrais, e a via ecológica, na qual os parasitas são adquiridos do ambiente ou de outras espécies
hospedeiras. A via filogenética, remonta à própria evolução biológica das espécies, como no caso do
Homo sapiens sapiens que herdou alguns parasitas de nossos ancestrais pré-hominídeos (Gonçalves,
2002). A via ecológica relaciona-se diretamente aos movimentos migratórios, a conquista de novos
territórios, a mudanças de hábitos, a processos culturais e ao contato com novas espécies de
hospedeiros e seus patógenos. Nesta dinâmica, fatores climáticos podem determinar a extinção de
algumas espécies de patógenos e proporcionar a dispersão de outros (Araújo et al., 1988). Mudanças
de hábitos alimentares e a relação de aproximação com outras espécies, como o processo de
domesticação, criam condições para o estabelecimento de novas parasitoses e parece explicar a
importância dos ungulados na veiculação de espécies de patógenos para os humanos. Dentre as
1.407 espécies de nossos patógenos, 250 espécies, considerando vírus, bactérias, fungos, protozoários
e helmintos, originam-se de ungulados (Woolhouse & Gowtage-Sequeria, 2005).
Assim, parasitas adquiridos por hospedeiros animais e humanos, seja pela via filogenética ou pela via
ecológica, foram disseminados acidentalmente por regiões que antes não eram encontrados, em virtude
das migrações humanas e animais. Associados aos primeiros hominídeos e acompanhando suas
migrações desde a pré-história, estão diversas espécies de parasitas.
A discussão da distribuição dos patógenos humanos na América do Sul tem características peculiares
uma vez que diversos processos migratórios e de diversas origens ocorreram em tempos distintos
(McNeely, 2005, Dixon, 2006, Guidon et al. 2006). Entretanto, qualquer que tenham sido as maneiras
pelas quais o povoamento das Américas ocorreu, é fato que isto aconteceu também para outros
hospedeiros e parasitas e o estudo das relações parasito-hospedeiro e a dispersão de parasitas no
tempo e no espaço, podem ser usadas para reconstruir as migrações dos seus hospedeiros (Manter,
1997; Araújo et al., 1988; Araújo & Ferreira, 1987; Gonçalves, 2002).
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Nesse aspecto as pesquisas em paleoparasitologia, ramo da paleopatologia que estuda os parasitas
em material arqueológico ou paleontológico (Gonçalves et al., 2002), vem discutindo o povoamento
das Américas a partir dos achados parasitológicos em coprólitos (fezes mumificadas) e em corpos
mumificados (Ferreira et al., 1980; Araújo et al., 1988; Gonçalves et al., 2002). Achados de Araújo et al.
(1988) apontam a presença de ovos de ancilostomídeos (Nematoda) em coprólitos humanos datados
de 7.230 ± 80 anos atrás, encontrados no Sítio Arqueológico do Boqueirão da Pedra Furada, no Piauí,
apoiando a teoria de migrações marítimas humanas, oriundas da Oceania para a América do Sul em
períodos pré-colombianos. Outros helmintos parasitos do homem e de primatas antropóides
(filogenéticos), como Trichuris trichiura, também foram encontrados em material arqueológico em Minas
Gerais, Brasil, com datação de 3.610 anos atrás (Ferreira et al. ,1979; Confalonieri, 1988).
Desta forma parte da história dos parasitas que afetam a saúde humana está amarrada à evolução
biológica e cultural do homem, principalmente nos últimos 10.000 anos, quando a agricultura emergiu
e a domesticação de animais se consolidou (Renfrew & Bahn,1996; Gonçalves et al., 2002). Em tempos
mais recentes, as migrações humanas em virtude das grandes navegações, de processos colonizadores
e do estabelecimento de novas rotas de comércio contribuíram decisivamente para a dispersão de
parasitas para regiões indenes.
Parte do sucesso da colonização humana fora de seu continente de origem pode ser atribuído à
introdução de patógenos exóticos, transportados por seus hospedeiros. A varíola, hoje considerada
erradicada em todo o mundo, foi introduzida nas Américas pelos colonizadores europeus e,
juntamente com a tuberculose, contribuiu para dizimar populações de ameríndios (Hinrichsen et
al., 2005) e facilitaram a conquista de vastas e opulentas civilizações nas Américas Central e do
Sul (Verano & Uberlaker, 1992).
Tribos indígenas ainda são dizimadas pela gripe no Brasil (Coimbra & Santos, 1992). A
esquistossomose africana, introduzida durante o período colonial (Hinrichsen et al., 2005), se tornou
endêmica e, mais recentemente, a dengue e a AIDS foram introduzidas.
Atualmente, o processo de globalização reduziu as distâncias entre regiões e países, gerou um
incremento notável no comércio e no trânsito de pessoas, animais e mercadorias, como conseqüências
de atividades humanas.Nesse contexto várias espécies se encontram fora de sua área de origem.
Segundo a Convenção da Diversidade Biológica (1992), denomina-se “espécie exótica invasora” toda
espécie que se encontra fora de sua área de distribuição natural e ameaça a biodiversidade.
A perda anual global com os impactos gerados a partir de espécies exóticos chega a 1,5 trilhão de
dólares, o que corresponde a 5% do PIB Mundial (CDB, 2006). A partir do recente e crescente interesse
em torno das espécies exóticas invasoras e de seus prejuízos econômicos e à biodiversidade e a
saúde humana, o Ministério do Meio Ambiente, por intermédio do Programa para Conservação e
Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira – PROBIO, com o apoio do CNPq e do
Banco Mundial - BIRD/GEF, implementou o Projeto para o desenvolvimento do I Informe Nacional sobre
Espécies Exóticas Invasoras que afetam a Saúde Humana.
Esse projeto teve como um de seus objetivos principais, diagnosticar as espécies exóticas invasoras
que afetam a saúde humana que atualmente se encontram no Brasil.
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Apresentamos nesta oportunidade as espécies de parasitas exóticos invasores que afetam a saúde
humana introduzidas no Brasil de forma acidental, a partir das migrações de seus hospedeiros
humanos e animais, desde a pré-história, e em virtude de atividades humanas (introdução de
animais e comércio). Também são expostas aqui as espécies de parasitas exóticos invasores
que, por falta de informação disponível sobre as espécies, foram consideradas como de introdução
desconhecida, porém, provavelmente introduzidas também, pelos mesmos processos migratórios
e atividades anteriormente citados.

Metodologia
O Projeto I Informe Nacional sobre as Espécies Exóticas Invasoras que afetam a Saúde Humana foi
desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz, Ministério da Saúde, durante o ano de 2005 e contou com
a participação de 52 especialistas em 8 grupos biológicos: vírus, bactérias, protozoários, fungos,
helmintos, artrópodes, moluscos e plantas.
A metodologia adotada para a realização do presente estudo, consistiu na compilação dos
conhecimentos disponíveis em publicações científicas e coleções biológicas. Assim foram realizados
levantados em bases de dados informatizados e não informatizados, consultas especialistas das
espécies, visitas às coleções de referências.
Os dados por espécie foram organizados em um banco de dados digital contendo os campos, objetos
da pesquisa, relativos a taxonomia da espécie, informações sobre a sua introdução; dados
bioecológicos, análise de risco, distribuição geográfica no Brasil e especialistas na espécie (Tabela 1)
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Tabela 1: Informações
contidas no banco de dados
para espécies exóticas
invasoras no Brasil , 2005

FICHA DA ESPÉCIE
Nome científico
Sinônimos
Nome comum
Reino
Phyllum
Classe
Ordem
Família
Gênero
Espécie (autor)
Sub-espécie (autor) ou tipo ou genótipo ou variedade
Área nativa
Ambiente natural
Descrição morfofisiológica
INTRODUÇÀO
Causa da introdução
Local
Data
Autor
Título
Descrição da introdução
INFORMAÇÕES
Tipo de Dispersão
Rota de dispersão
Vetor de dispersão
Dieta
Reprodução
Ciclo Biológico
Uso econômico
Localidades invadidas
Descrição da invasão
Ambientes preferenciais de invasão
Riscos
Muito alto/alto/médio/baixo
Descrição do risco
IMPACTOS
Organismos afetados
Impacto na biodiversidade
Impacto econômico
Impacto sócio-econômico
Impacto na saúde
CONTROLE
Controle físico
Controle químico
Controle biológico
Prevenção
LOCALIDADES
Localidade
Estado
Município
Observações
CONTATOS
Instituição
Pesquisador
Endereço
Telefone
e-mail
PROJETOS
Título do projeto
Coordenador
Espécies relacionadas ao projeto
Área geográfica
Objetivo principal
Breve descrição
Observações
BIBLIOGRAFIA
FOTOS
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FUMDHAMentos VII - Márcia Chame et alii

52

Resultados
São encontradas atualmente no Brasil 52 espécies de parasitas exóticos invasores que afetam a saúde
humana que foram introduzidos em associação com as migrações humanas e animais, e em decorrência
das atividades humanas (introdução de animais e comércio).
Dentre estas espécies, 11,53% (n=6) tiveram sua introdução na pré-história, em virtude das migrações
de seus hospedeiros humanos. Dessas 6 espécies, até o momento diagnosticadas, uma é
Mycobacterium tuberculosis, agente etiológico da tuberculose, diagnosticada nas populações préhistóricas da América do Sul. As outras cinco, são helmintos nematóides. Ascaris lumbricoides,
Ancylostoma duodenale e Trichuris trichiura são espécies exclusivas do homem e primatas antropóides
e fazem parte de seu ciclo evolutivo no solo, em condições de temperatura em torno de 22ºC e, por
isso, suas ocorrências na América do Sul pré-colombiana apóiam a existência das rotas migratórias
transpacíficas. Dentre essas espécies o registro mais recente é de A. lumbricoides com 3.490 - 430
anos atrás (Gonçalves et al., 2002) e os mais antigos são de A. duodenale com 7.230± 80 anos
(Ferreira et al., 1988). As infecções por Dypilidium caninum e Toxocara canis não tem datação precisa
e, provavelmente, origina-se no contato e domesticação de canídeos.
A maior parte dos patógenos foram introduzidos no Brasil durante todo o século XIX e XX, em função
do aumento e da rapidez dos meios de transportes marítimos e aéreos (53,84%, n=28). A ausência de
relatos minuciosamente descritos de doenças e da precisão no diagnóstico para alguns grupos como
vírus, bactérias e fungos, só recentemente foi possível com o uso de técnicas de biologia molecular.
Por isso, muitas destas espécies foram consideradas para fins de registro, como tendo sido introduzidas
no século XX, quando então esses parasitas puderam ser identificados genotipicamente, por técnicas
moleculares (Quadro 1 e Gráfico 1). No período colonial foram registradas as entradas de 28,84%
(n=15) das espécies hoje aqui presentes. A falta de relatos ou descrição de surtos ou doenças de
11,53% (n=6) das espécies encontradas não permitiu a identificação de seus respectivos períodos de
introdução e merecem assim mais estudos.
As espécies de parasitas exóticos invasores que afetam a saúde humana encontradas no Brasil
encontram-se em seis grupos biológicos: vírus (17%, n=9); bactérias (17%, n=9); protozoários (8%,
n=4); fungos (4%, n=2); helmintos (37%, n=19) e artrópodes (17%, n=9) (Gráfico 2).
A maioria das espécies exóticas que afetam a saúde humana existentes no Brasil foi introduzida em
virtude das migrações humanas e do comércio de animais domésticos para criação e abate (32,69%,
n=17). As atividades humanas como a circulação de bens e a movimentação de tropas permitiram a
introdução de 25% (n=13) das espécies que chegaram ao Brasil, após a colonização. Não foi possível
identificar a forma de entrada de 6 espécies (11,56%)(Gráfico 3). Há diferenças entre grupos biológicos
quanto ao modo de introdução, principalmente para artrópodes, quase sempre introduzidos de forma
associada ao seu hospedeiro.
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Quadro 1: Espécies exóticas invasoras que afetam a saúde humana introduzidas no Brasil associadas às migrações humanas e animais e
a partir de atividades humanas, segundo o grupo biológico - 2005
VÍRUS
Gênero (nom e
com um )
Flavivirus 2 (vírus da
dengue)

Modo de introdução

Descrição da introdução

Período da introdução

Associada às atividades
humanas

Introduzido inicialmente no Brasil em
associação ao vetor Aedes aegypti
no período colonial, provavelmente
vindos nos navios negreiros, e
reintroduzido no séc. XX.

Provavelmente no séc. XVII e XVIII. O
primeiro surto da doença ocorreu no séc.
XIX (1846). Reintroduzido no séc. XX
(entre 1967 e 1980).

Flavivirus 3 (vírus da
febre amarela)

Associada às migrações
humanas

Por meio pessoas infectadas em
viagens marítimas

Séc. XVII

Hantavirus Seoul (vírus
seoul)

Associada às atividades
humanas

Associada à introdução de
roedores do gênero Rattus sp.

Séc. XV

Influenzavirus A/B/C
(vírus da influenza)

Associada às migrações
humanas

Introduzido por meio de indivíduos
infectados procedentes da Europa

Séc. XX (1918)

Lentivirus (HIV - SIDA)

Associada às migrações
humanas

Introduzido de indivíduo infectado,
em viagem marítima

Séc XX (Primeiro caso no Brasil foi
descrito em 1982)

Poliovirus (vírus da
poliomelite)

Provavelmente associado às
migrações humanas

desconhecida

Rotavirus

Associada às migrações
humanas

Provavelmente introduzida por
pessoas infectadas

Existem relatos de quadros clínicos
semelhantes a Poliomelite desde o séc.
XIX
Séc. XX (Primeira notificação ocorreu em

Metapneumovirus

Provavelmente associado às
migrações humanas

desconhecida

A primeira descrição de ocorrência do
vírus no Brasil ocorreu em 2002

Morbilivirus (vírus do
sarampo)

Associada às migrações
humanas

Pessoa contaminada com genótipo
importado

Séc. XV (primeira descrição no Brasil)

1976)

BACTÉRIAS
Espécie

Modo de introdução

Descrição da introdução

Período da introdução

Brucella melitensis

Associada às atividades
humanas

O primeiro caso de Brucelose humana no
Brasil foi descrito em 1913

Borrelia burdorferi

Provavelmente associada às
atividades humanas

Clostridium botulinum

Provavelmente associada às
migrações humanas

Corynebacterium
diphtheriae

Provavelmente associada às
migrações humanas

Leptospira interrogans

Provavelmente associada às
atividades humanas

Provavelmente introduzida em
associação com animais
domésticos, principalmente caprinos
e ovinos, podendo ser transmitida
por suínos, bovinos, cães e gatos
Provavelmente introduzidos em
associação com seus vetores
(carrapatos)
Supõe-se que tenha sido
introduzida na época das grandes
navegações com alimentos
Provavelmente introduzida com as
migrações humanas oriundas da
Europa
Provavelmente em associação com
a introdução de ratos europeus

Mycobacterium leprae

Provavelmente associada às
migrações humanas

Provavelmente introduzida pelos
colonizadores europeus

Provavelmente entre os séculos XVI e
XVII

Mycobacterium
tuberculosis

Provavelmente associada às
migrações humanas

Provavelmente associada a diversas
levas migratórias nos últimos 2000 anos

Vibrio cholerae 01

Associada às migrações
humanas

Yersinia pestis

Associada às atividades
humanas

Provavelmente a sua introdução
acompanha as migrações préhistóricas e históricas
Introduzida por indivíduos
infectados procedentes de Portugal.
Reintroduzida pelo rio Amazonas
Introdução associada a roedores
em navios procedentes da Europa

Espécie

Modo de introdução

Descrição da introdução

Período da introdução

Babesia microti

Provavelmente associada às
atividades humanas

Primeiro caso humano foi descrito no
Brasil em 1983

Isospora belli

Associada às migrações
humanas

Leishmania infantum

Associada às migrações
humanas

Provavelmente introduzida quando
colonos traziam gado e outros
animais domésticos da Europa
Introduzida após a 1ª guerra
mundial, provavelmente em virtude
da movimentação de tropas
Provavelmente introduzida durante
a colonização, com a chegada de
imigrantes

O primeiro caso de Borreliose no Brasil foi
descrito em 1992
Provavelmente introduzida no período
colonial
O primeiro caso de Difteria no Brasil foi
descrito em 1898
Provavelmente no período colonial

Inicialmente introduzida no séc. XIX (1855)
e reintroduzida no séc. XX (1991)
Séc. XIX (1899)

PROTOZOÁRIOS

Provavelmente após a 1ª guerra mundial

Primeiro caso de leishmaniose no Brasil foi
descrito em 1913
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FUNGOS
Espécie

Modo de introdução

Descrição da introdução

Período da introdução

Coccidioides immitis

Provavelmente associada á
migração humana

Desconhecida. Primeira notificação
ocorreu em indivíduo infectado
procedente do estado do Piauí.

O primeiro caso no Brasil foi descrito em 1978

Cryptococcus neoformans

Provavelmente associada às
atividades humanas

Provavelmente associada à entrada de Provavelmente no séc. XVI
pombos e galinhas oriundas da Europa

Espécie

Modo de introdução

Descrição da introdução

Ascaris lumbricoides

Associada às migrações humanas Associada às migrações pré-históricas Pré-história. Registros mais antigos datam de
mais de 3.490 - 430 anos atrás

Ancylostoma duodenale

Associada às migrações humanas Migrações marítimas oriundas da
Polinésia

Pré-história. Os registros mais antigos são de
7.230 ± 80 anos, no Piauí.

Angiostrongylus
costaricensis

Desconhecido

Desconhecida

O primeiro relato de infecção humana por A.
costaricensis no Brasil data de 1975

Capilaria hepatica

Desconhecido

Desconhecida

Estudos publicados em 1963 relatam um caso
de infecção humana por C. hepatica

Diphyllobothrium latum

Associada às atividades humanas Associada ao comércio de peixes
importados

Dirofilaria immitis

Provavelmente associada às
atividades humanas

Dypilidium caninum

Associada a canídeos silvestres e Provavelmente por contato com
sua dispersão e a domesticação canídeos silvestres ou migrações
de cães
humanas após a domesticação dos
ã
Associada às atividades humanas Provavelmente
associada à introdução

HELMINTOS

Echinococcus granulosus

Período de introdução

Primeiros casos de Difilobotríase no Brasil
foram notificados em 2004

Provavelmente associada à entrada de Provavelmente no Séc. XIX (1878). O primeiro
cães domésticos importados
caso humano no mundo foi registrado em
1921

de carneiros

Provavelmente desde a pré-história (Casos
humanos são descritos no Brasil a partir de
1917)
Séc. XIX (Os primeiros registros na América
do Sul datam de 1860-1870, na Argentina e
Uruguai, respectivamente)

Fasciola hepatica

Associada às atividades humanas Provavelmente associada à introdução Os primeiros trabalhos que tratam da
de gado bovino
ocorrência de Fasciola hepatica no Rio de
Janeiro datam de 1921

Hymenolapis nana

Provavelmente associada às
atividades humanas

Macracanthorhynchus
hirundinaceus

Associada às atividades humanas Provavelmente associado à introdução Provavelmente no período colonial
de suínos durante a colonização

Mammomonogamus
laryngeus

Desconhecido

Desconhecida

Moliniformis moliniformis

Provavelmente associada às
atividades humanas

Provavelmente associado à introdução Provavelmente no período colonial
de roedores durante a colonização

Onchocerca volvulus

Associada às migrações humanas Provavelmente associada ao tráfico de Desconhecido
escravos ou migrações de tropas
militares e de povos indígenas

Schistosoma mansoni

Migrações humanas oriundas da
África

Associada ao tráfico de escravos
africanos

Taenia solium

Provavelmente associada às
atividades humanas

Provavelmente associada à entrada de Provavelmente no período colonial
suínos durante a colonização

Taeniarynchus saginata

Provavelmente associada às
atividades humanas

Provavelmente introduzida associada
ao comércio de bovinos

Toxocara canis

Associada a canídeos silvestres e Provavelmente por contato com
sua dispersão e a domesticação canídeos silvestres ou migrações
de cães
humanas após a domesticação dos
cães

Trichuris trichiura

Associada às migrações humanas Associada às migrações pré-históricas Pré-história (Provavelmente há cerca de
5.000 anos atrás)

Wuchereria bancrofti

Associada às migrações humanas Associada ao tráfico de escravos
africanos

Provavelmente associada à introdução Provavelmente no período colonial
de roedores durante a colonização

Desconhecido

Período colonial (Sécs. XVI e XVII)

Desconhecido
Provavelmente desde a pré-história

Período colonial
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ARTRÓPODES
Espécie

Modo de introdução

Anocentor nitens

Associada às migrações humanas Associada à atividades militares

Descrição da introdução

Séc. XX (Primeiro registro no Brasil ocorreu
em 1944)

Argas (Persicargas)
miniatus

Associada introdução de aves
domésticas

Séc. XIX (1820)

Boophilus microplus

Associada às atividades humanas Associado ao comércio de animais,
principalmente bovinos

Período colonial (Provavelmente sécs. XVI e
XVII)

Cimex hemipterus

Provavelmente associada às
migrações humanas

Provavelmente associada às
navegações, ao comércio de animais,
migrações humanas e atividades
militares

Provavelmente no período colonial

Cimex lectularius

Provavelmente associada às
atividades humanas

Provavelmente associada ao comércio Em 1985 houve o primeiro registro da espécie
de animais
no Brasil

Hyalomma hidromedarii

Associada às atividades humanas Associada a importação de
Séc. XX (2000)
dromedários para atividade de turismo

Hyalomma marginatum

Associada às atividades humanas Associado importação de eqüinos

Séc. XX (Introdução notificada em 1999)

Rhipicephalus bursa

Associada às atividades humanas Associado importação de eqüinos

Séc. XX (Introdução notificada em 1999)

Rhipicephalus sanguineus

Associada às atividades humanas Associado a animais de estimação
importados

Período colonial (Séc. XVI)

Comércio de aves

Período da introdução
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Gráfico 1 - Espécies de parasitos exóticos invasores que afetam a saúde humana introduzidos
no Brasil em decorrência de migrações humanas e animais e em virtude de atividades
humanas.
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Gráfico 2 – Representatividade taxonômica das espécies de espécies exóticas invasoras
que afetam a saúde humana no Brasil.
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Gráfico 3 – Forma de introdução, no Brasil das espécies exóticas invasoras que afetam a
saúde humana
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Discussão e Conclusões
Os patógenos que podem ser transmitidos entre espécies diferentes não só são de importância para
os estudos econômicos, de saúde pública e conservação, mas também para a recuperação das rotas
seguidas por humanos e suas espécies associadas desde a pré-história. Como se sabe, a relação
parasito-hospedeiro reflete a forma de vida, a cultura, as mudanças climáticas e as condições ambientais
vividas pelas espécies envolvidas na manutenção desses ciclos biológicos. Os patógenos se alteram
em função da ecologia humana que provém oportunidades de transmissão entre humanos e entre
fontes não humanas (Woolhouse& Gowtage-Sequeria, 2001).
Os patógenos identificados no levantamento realizado refletem exatamente, em número e em
origem de suas fontes, o processo de colonização do Brasil desde a Pré-história. A grosso modo
é possível identificar 3 períodos de entrada de espécies exóticas que afetam a saúde humana no
país. O primeiro pré-histórico e complexo é longo e determinado pelos diversos fluxos migratórios
oriundos da América do Norte e da Oceania. Estes últimos possibilitaram a entrada de patógenos
que não suportariam o rigor climático do norte da América do Norte (Ferreira et al.1988). O segundo,
ainda é longo e é oriundo da colonização européia e se explica pelo trânsito de pessoas e
mercadorias entre a Europa, a África e o Brasil. O terceiro mais curto é influenciado pelas
migrações pós-guerras e pela crescente globalização. Numa curva ascendente, com o passar da
história (Gráfico 1), observa-se a relação entre a velocidade da circulação de mercadorias e de
pessoas e a diversidade dos contatos entre países, com entre o número de patógenos introduzidos.
Apesar dos recentes cuidados para o controle e prevenção da entrada dessas espécies, conter
esse processo ainda é difícil para todos os países do mundo.
A entrada maciça de patógenos oriundos de ungulados é fortemente registrada no Brasil durante o
período colonial modificando o cenário pré-histórico, quando as espécies introduzidas encontradas
são aquelas específicas da espécie humana. Esta mudança consolida a importância dos ungulados
como agentes zoonóticos para a população humana uma vez que, dentre as suas 1407 espécies de
patógenos, compartilha 617 com animais de corte (Woolhouse et al., 2001, Taylor et al., 2003; Woolhouse
& Gowtage-Sequeria, 2005).
Atualmente observam-se outros riscos para a saúde humana como a emergência de patógenos
oriundos de múltiplos hospedeiros que por conseqüência da degradação ambiental, avanço das
fronteiras agro-pecuárias, perda de habitat, mudanças climáticas globais ou desequilíbrio dos
ecossistemas incorporam a espécie humana como um novo hospedeiro. Neste panorama os
helmintos são mais associados às zoonoses (95% dos helmintos patogênicos a humanos são de
origem zoonótica), se comparados a vírus e príons (76%); protozoários (65%), bactérias e
rickettsias (50%) e fungos (38%) (Woolhouse et al. 2001).
Muitas das doenças identificadas neste estudo só tiveram seus agentes etiológicos descritos
recentemente, com o advento da biologia molecular. É provável que as doenças que tiveram sua primeira
notificação no Brasil nos últimos dois séculos, tenham sido introduzidas há mais tempo do que se
sabe atualmente. Cabe agora a paleoparasitologia, com as ferramentas da biologia molecular esclarecer
os casos duvidosos e mapear com o auxílio das pesquisas arqueológicas as rotas de dispersão dos
homens e seus parasitos na América do Sul e Brasil.
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Atualmente, milhares de pessoas circulam por diversas partes do mundo. Todos os dias, animais
e mercadorias são transportados rapidamente de um lugar para o outro. Esse grande fluxo de
pessoas, animais e mercadorias proporciona maiores chances de veiculação e introdução de
novos parasitas exóticos invasores em todo o mundo. Esses arranjos colocarão à prova os
arqueólogos e paleoparasitologistas do futuro da mesma forma com que hoje diversos países
estão empreendendo mudanças na estruturação de barreiras biológicas e sanitárias para a
contenção das migrações dessas espécies.
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Pollens and spores are a very rich material to be used at paleovegetational and
paleoethnobotanical research. Archaeological analyses in Brazil are especially noteworthy due
to excellent preservation of sometimes enormous numbers of this rich organic material from
single archaeological sites like “Lagoa do Quari”.
Most accepted theories on paleovegetational composition evolution over the American continent
were developed on the basis of interdisciplinary studies carried out mainly after the 1980s. All these
theories imply that, in Brazil, during the last 13, 000 years, different climatic conditions contributed to
a new formation and a new distribution of vegetation and, consequently, to the appearance of new
landscapes or environmental scenarios (Ab’saber 1989, Absy et al. 1991, Markgraf 1993, Ledru
1993, Salgado-Labouriau et al. 1997, Vivo & Carmignotto, 2004).
The palaeoenvironments reconstruction is supported by multiple lines of scientific investigation. Among
them, is palynology, which is the study of pollen grains and spores. Through palynology we can obtain
important information about past plant communities, as well as about possible plant distribution in a
given geological time. At archaeological excavations, pollen grains can be found inside the sediments;
in the funeral urns, on the surface of objects manipulated by humans or even on the surface and inside
fossilized feces – coprolites (Chaves & Reinhard, 2006).
The history of the human occupation in America is intimately linked to movements to several
ecosystems, through inhospitable regions.
During the Holocene, about 10,000 years ago, the development of the modern herbivore mammals in
that continent is due to the expansion of new open vegetation areas. It was at the same time that the
species Homo sapiens sapiens expanded its territorial habitat. Humans were already distributed
through the American continent and more developing important cultural transformations related to the
tropical ecosystems of South America. Even we can affirm that, already at the end of Pleistocene
time, about 13, 000 and 11, 000 years ago, such recruitment of those human migrations that took the
direction of the American continent they obtained an enormous adaptation success, mainly in what it
respect to its economy of set subsistence in the hunt of wild animals, in the fishing and even in the
collect of plants (Chaves, 2001). Those groups of hunter-fisherman-collectors were migratory and
depended, without no doubt, on natural water resources as “Lagoa do Quari”.
The Holocene and Pleistocene palaeoenvironment reconstruction is based on various sciences, that
are indispensable to the improvement of this kind of paleoecological researches. Through the study
of the pollens and spores, we obtain important data about paleoenvironments, as well as, the possible
plant communities in a given time. This contributes to answering questions related to paleoclimat,
paleoenvironments and paleovegetations. Pollen grains are microstructures, male gametophytes,
and are responsible for the fertilization of flowering plants - the angiosperms. Pollen grains are annually
dispersed in amounts that vary from plant to plant. They can be taken for the distant places from its
production area by draughts, insects, animals or even humans. Even so, most of the pollen grains
drops in the proximity place of origin, characterizing the local flora. “Traps” placed close to the surface
of the soil pick up what we know as “pollen rain” (Chaves, 2001).
We can extract pollen grains from recent sediments, lake sediments or archaeological sediments
through chemical procedures, for later analysis of the relative frequency of pollen types in samples.
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They are classified as arboreal (AP) and no-arboreal pollen (NAP). The work of paleoenvironment
reconstruction begins with the analysis and the interpretation of the pollen diagrams. These are
developed starting with the identification of taxa, and compared to pollen distribution from certain
plant communities or a clima spectra plant association such as very dry, very moist, flooded,
tropical forests, savannas, among others. It is very important to an serious research that the
sediments previously be dated, through methods such as C14, for samples of up to 40.000
years in age (Chaves, 2001).
The soil preservation of pollen grains is very interesting. Pollen grains have an indestructible layer,
the sexin - constituted of sporopolenin, a polysaccharide substance, resistant even to the strongest
acids, as the sulfuric and fluoride acid. However this external layer of the pollen grain is not resistant
to sediments where the oxygen is present. Even so, in moist sediments, lakes, ponds and swamps,
we found good places for its conservation. This is because these sediments have not undergone
drying periods that would destroy pollen grains due to oxidation.
***
The archaeology of the arid “Sertão” of Piauí, at the Northeastern Brazil, provides a rich source of
information about the first American cultures, environment and climatic changes data. In the Piauí
“Sertão”, the oldest paleohuman culture has been documented by burials, rock art, and associated
artifacts from several well dated sites (Parenti, 2001).
At the present time archaeological excavations and searches undertaken at “Lagoa do Quari” site
have yielded sedimentary samples in the aim of palynological studies. Informations/data from on
osseous remains regarding faunal assemblage is rich due to the good preservation in this site. Both
elements contribute to evidences regarding the Pleistocene - Holocene climate and the regional
vegetation environment between 8770 +/- 55 and 5 425+/-45 B. P relies on the palynological study.
Two samples were selected from two different layers - 190cm and 240cm (Figure 1). The pollen was
extracted from the sediments at the the “Laboratório de Ecologia da Fundação Oswaldo Cruz, Brazil”.
The samples were processed in HF 100%; 10% and 50% HCl and 10% KOH. solutions The resulting
solutions were separated in zinc chloride heavy density solution. Lycopodium tablets were used to
determine pollen concentration.
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Figure 1 – Depth-age-industry for Quari
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Figure 1 – Depth-age-industry for Quari
Sample 1 – 190cm
Some of the taxa discovered are witnesses of a relatively open and an arboreal environment - 65%
AP (Arboreal Pollen): Combretum sp., Byrsonima sp., Piptadenia moniliformis, Piptadenia sp.,
Mimosa verrucosa, Bauhinia, Arecaceae. Other taxa - 35% NAP (No Arboreal Pollen) were identified
like – Poaceae, Bromeliaceae and Pfaffia sp. - Amaranthaceae.
Sample 2 – 240cm
The presence of pollen grains at this layer was not abundant, the conservation was not significative.
Only NAP (No Arboreal Pollen) were identified Liliaceae, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae and
Poaceae. Maybe it can be a problem of conservation or a scenario from a picture of shortage
environment.
To the first sample layer (1) the faunal remains collected and the pollen analysis in this site seems to
characterize an open vegetation than at the present time, and has allowed the development of a savanna,
probably interspersed by forest zones.
We hope in the future that the palynology researches be able to improve the environmental reconstruction
with news scenarios from this region and improve our knowledge on the about the plants represented by
pollen grains through the time.
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Abstract
Paleoparasitology has contributed to resume the debate about the peopling of the Americas. The finding
of parasites in human coprolites has allowed tracing pre-historic human migrations. Hookworm and
whipworm infections have been recorded in pre-Columbian America. These intestinal parasites originated
in African pre-hominids and have accompanied humans across continents. However, when humans
crossed the Beringia cold climate conditions probably eliminated from the traveling human populations.
Both hookworms and whipworms can only be transferred via development in the soil where temperature
and humidity conditions are essential to maintain transmission. Therefore, transpacific contacts have
been proposed to explain their presence in pre-Columbian populations.
Chagas disease points also to ancient human movements and cultural diffusion in the past. It is
accepted that the center of origin of human Trypanosoma cruzi infection was in Andean populations
6,000 – 7,000 years ago. From there the disease was dispersed to other parts of the continent
during colonial times. However, evidence of T. cruzi infection has been found in other parts of the
Americas, raising alternative hypothesis on the antiquity of Chagas disease. Paleoparasitology is
a new science to study past events, shedding light on human and other animal behavior, migration
routes, and health conditions in the past.
Key words: paleoparasitology, coprolites, peopling of the Americas, ancient diseases,
archaeoparasitology
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Parasites and the pre-historic migrations
The classical theory pointing to pre-historic migrations crossing Beringia from Siberia to Alaska is
the main accepted theory for the presence of humans in the Americas. Different disciplines have
contributed their perspectives on ancient migrations to the Americas. However, ancient people may
have made contacts with other parts of the Americas using alternative routes, avoiding cold conditions
of the Arctic. From the parasitological perspective, this is evidenced by some species of human
intestinal parasites found in North and South American archaeological sites. The biological lifecycle of these exclusively human parasites could not have been maintained among human groups
during the crossing from Siberia to Alaska via Beringia.
Some parasites have coevolved with humans (Wirth et al., 2005). Therefore, parasitism by these species
has originated in African human ancestors. They are called parasites acquired by “Phylogenetic Mode”
(Ferreira 1973) or what we term “phylogenetic host specificity. Humans have also acquired other parasites
during their long biological and social history. These are called parasites acquired by the “Ecological
Mode” (Ferreira 1973), or parasites that arose in the human lineage via host-switching from other animal
groups or species, their maintenance and specificity in the new host is waht we term “ecological host
specificity”. To any new space occupied by humans novel species of parasites potentially could have
been found a new host, that is, humans or their domestic animals.
The origin of some of the most common intestinal parasites found in humans had a concomitant origin
with earlier species in the human lineage and these coevolutionary events certainly date to a very early
human-ape common ancestor. This appears to be the case of Trichuris trichiura (whipworm) and
especially Enterobius vermicularis (pinworm) (Hugot et al. 1999), and most certainly species of Taenia
(see Hoberg et al. 2001, Hoberg 2006). Molecular evidence suggests, as pointed out earlier by Cameron
(1958), that Ancylostoma duodenale (a human-specific hookworm species) is also an intestinal parasite
inherited from human ancestors (Le et al., 2000).
Humans modified their environment they occupy as soon as they were able to use tools and especially
when they developed methods for controlling fire. Plant and animal domestication provided evolutionary
opportunities for parasites to colonize herder populations and vice versa in the case of Taenia (Hogberg
et al. 2001). Many parasites of humans evolved in the Old World tropical and subtropical regions. Therefore,
it is not surprising to find whipworm, pinworm, and hookworm eggs in ancient Old World archaeological
sites (Bouchet et al. 2003). These intestinal parasites accompanied early Homo groups as they expanded
out of Africa to other regions as long as environmental conditions allowed them to be transmitted from
host to host. Ascaris lumbricoides and Trichuris trichiura eggs are abundantly found in latrines and
cesspits in mediaeval Europe, showing that intestinal parasitosis were a public health problem at the
time (Fernandes et al. 2005, Bouchet-Bruyet 2006).
However, climate and soil temperature are limiting factors for the nematodes hookworm and whipworm.
They are very specific to humans and do not have intermediate hosts. No other animals host these
nematode species under natural conditions. Soil humidity and moderate temperature are necessary for
eggs or larvae to reach infective stage. In contrast, eggs of Enterobius vermicularis are infective as
soon as they are expelled from female worms, and they can infect humans immediately after transmission.
They can also contaminate hands, soil, water, or any other kind of object and are also transmitted as
aerosols. Therefore, pinworm eggs are not dependent on climate conditions. However, even then,
comparisons made in Enterobius vermicularis gene sequences recovered from North and South
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American coprolites showed evidence suggesting different geographical origins, tentatively attributed
to transpacific contacts (Iñiguez et al. 2003).
All three species have been found in North and South American archaeological material. However, of
these nematodes, only pinworms could have accompanied humans during the crossing of Beringia
(Araujo and Ferreira 1995). Hookworm and whipworm have biological requirements that could not have
been met in Beringia. Still today, hookworm and whipworm do not infect traditional populations of the
Arctic region, although pinworms do.
Whipworm and HookwormsTrichuris trichuria (whipworm) females lay their unembryonated eggs in
the intestinal tract and the eggs pass in feces. The eggs require three weeks to reach infective stage in
optimal conditions: warm, moist, shaded soils. Human hookworms (Ancylostoma duodenale and
Necator americanus) also pass eggs with feces, but the eggs hatch in the soil and the emerging freeliving, bacterial feeding, juveniles then pass through three consecutive juvenile stages before then
penetrating the skin of the human host. Ancylostoma duodenale larva can also be swallowed and after
circulating by lungs and heart finally attach as adult worms in the intestinal mucosa. Maturation of the
larvae is dependent on the presence of warm, moist, shaded soils. Such conditions are not met in
Beringia. In fact, whipworm and hookworm have never been reported in Inuit, Yupik, or other arctic and
subarctic peoples living a traditional lifestyle (Araújo et al. 2007 in press). Despite this, there is an
abundance of evidence of the presence of these parasites in prehistoric humans in the New World.
The finds of both whipworm and hookworm eggs in human archaeological material, including
archaeological coprolites collected from human mummified bodies, were reviewed (Gonçalves et
al. 2003). A continuity in whipworm parasitism in ancient humans in South America is evident
beginning at least 6,000 years ago. Whipworm eggs were found in human coprolites and in the
intestines of mummified bodies in Brazil, Peru, and Chile (Pizzi and Schenone, 1954; Ferreira et
al., 1980, 1983; Patrucco et al., 1983). In North America, unmistakable whipworm eggs have been
found at the prehistoric site of Elden Pueblo, Arizona USA aged conservatively 800 years ago (Hevly
et al., 1979, Reinhard 1990, Reinhard et al., 1987).
Hookworm infection was present in ancient inhabitants of South America dated to 7000 BP (Araujo et
al., 1988). Parasite infection was distributed from North to South America (Faulkner and Patton 2001,
Reinhard et al. 2001). The evidence of both whipworm and hookworm in the prehistoric Americas begs
an explanation. Araujo et al. (1981, 1988), Reinhard (1985), Confalonieri et al. (1991), Ferreira and
Araujo (1996), and Reinhard et al. (2001) presented alternative reconstructions of the migration of
prehistoric hookworms and whipworms into the Americas. Because these worms are host-specific, they
must have entered the New World with a human migration or, at least, by contacts with infected people
that have not crossed the Bering region. Therefore, because the extra-corporeal maturation of the parasites
requires warm conditions, these authors discounted migration routes through Beringia and into the center
of the North American continent. Instead, Confalonieri et al. (1991) argued for a transpacific migration. In
contrast, Reinhard (1985) argued for a coastal migration, possibly through the subArctic region. Recently,
Montenegro et al. (2006) simulated paleoclimates to reconstruct ideal environments to hookworms in
the Bering region, concluding that there was no possibility for these parasites to have been introduced
by human migrations through the interior of Beringia.
Parasites are biological species subject to the same pressures of natural selection. Therefore,
species could not have appeared in more than one geographical region simultaneously. Parasite
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species found in humans today reflect parasites inherited from ancestors as well as parasites
acquired during biological and social human evolution.
Whipworm or hookworm infected people may have reached the Pacific coast crossing the sea in boats.
They may have not started new colonies, but transferred infections to people already living in the Americas.
As these people were probably of the same Asiatic origin they left no genetic trace, only their intestinal
parasites. This would have occurred more than 7,000 years ago.
We would like to call attention of scientists interested in the peopling of the Americas to the
paleoparasitological data. Parasites are subjected to the same natural selection rules, and extinction
and colonization events as humans and other organisms, therefore, the very specific human parasites
mentioned here are excellent markers that should be considered when tracking past human migrations.
Chagas disease dispersion in prehistoric America
Trypanosoma cruzi is a protozoan that may cause an infectious disease in humans, known as Chagas
disease, characterized by intestinal and heart symptoms. The parasite is transmitted to humans by
insect vectors and considered to have appeared only after the advent of plant and animal domestication
and the establishment of sedentary habits in the Andean region circa 6,000 years ago. It was only after
European colonization that infection would have spreaded to other parts of the continent. However, infection
in humans may be older than this classical point of view, and seems to be present also among Brazilian
Lowland Paleo-Indians as evidenced by paleoparasitological finds.
Therefore, Chagas disease in humans appeared in the Andean region when guinea pigs (Cavia sp.)
began to be raised as domestic animals for food, pets, or rituals (Coimbra Jr 1988). The animals were
kept inside the houses. Because of their association in human domestic contexts, these rodents became
a good reservoir for Trypanosoma cruzi, a protozoa that infects mammal blood, muscle tissue, and
other cells. Triatomines, the blood-sucking insect vector of Trypanosoma cruzi would have been attracted
to the wood and adobe houses and by the presence of rodents and humans. It is believed that Triatoma
infestans, a triatomine species, became domiciliated at that time. However, nomadic habits and the
kind of dwelling used by Lowland Brazilian Indian populations hampered triatomine adaptation. It was
only later, after Europeans and Africans arrival that Triatoma infestans spread to other parts of South
America. During Brazilian colonial times the houses built in many parts of the country were made also
with clay and wood, and roofs made of palm leaves. Triatoma infestans adapted also to this kind of
dwellings, where it could find shelter and food, sucking blood from humans and their domestic animals.
Therefore, Chagas disease originated in the Andean South American highlands and during colonial
times spread to other parts of the continent, including Brazilian lowlands.
In 1984, during the excavation of the archaeological site of Pedra Furada in the Brazilian northeast
(Guidon and Arnaud 1991), we observed that archaeologists were attacked by triatomines while studying
rock art on the big rock-shelters walls (Araujo et al. 2003). The species was identified as Triatoma
brasiliensis. The insects were in activity during the whole day, under daylight warmest temperatures of
42-45oC, and at night, when the temperature falls to 8-10oC. Some were found infected with Trypanosoma
cruzi. We then postulated that the ancient artists, as well as other inhabitants of the rock-shelters,
thousands of years ago, have also been attacked by these insects, and some of them became infected
by the parasite (Ferreira et al. 2000). It is important to note that Triatoma infestans never colonized this
part of the Brazilian northeast (Dias 1992). At that time it was impossible to test our theory, as the only
human remains found were bones and coprolites, where the parasite leaves no pathological signals.
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Years later with the introduction of molecular biology techniques to diagnose infectious diseases in
ancient remains, Chagas disease was found in 4,000 year old Chilean and Peruvian mummies
(Guhl et al. 1999, 2000, Ferreira et al. 2000, Madden et al. 2001). We tested techniques to be
applied in mummified tissues in order to recover Trypanosoma cruzi ancient DNA (Bastos et al.
1996) successfully applied later (Guhl et al. 2000). We tested protocols in desiccated rodent bones
infected with different number of trypomastigote and Trypanosoma cruzi strains, as well as at different
stages of the disease, to establish parameters for DNA extraction. After establishing protocols,
techniques were applied to archaeological material, especially taking into account that bones are
more commonly found than any other mummified organic remain. It is now possible to test the
hypothesis of an ancient origin of the disease outside the Andean region, and trace a
paleoepidemiology of Chagas disease (Araújo et al. 2003, Aufderheide et al. 2004).
Recently, a putative case of Chagas disease was recorded in a North American archaeological
site. A male mummified body was found with the intestines full of coprolites suggesting a case of
megacolon due to Chagas disease (Reinhard et al. 2003). The mummy was dated of 1,150 years,
and is the oldest case of the disease outside South America. The case was confirmed by biological
molecular techniques (Dittmar et al. 2003).
Also, according to findings in Brazilian northeast, the very first human settlements occurred in this locality
50,000 years ago (Guidon & Arnaud 1991, Parenti et al. 1998). Although these dates remain in debate
in this symposium, caves and rock-shelters containing numerous definitive 20,000-year-old rock-paintings
attest to their ancient occupation. It is therefore tempting to suggest that the artists of those paintings,
and other cave inhabitants, were the first South American inhabitants exposed to triatomine bugs
(Triatoma brasiliensis) and consequently to Chagas disease
The hypothesis of an ancient origin of Chagas disease in humans is partially supported by the
recent molecular data on the diversity and origin of Trypanosoma cruzi that recognizes the opossum
(Didelphis marsupialis) as the first mammalian host of subpopulation Trypanosoma cruzi I which is
mainly associated with the enzootic transmission cycle. Trypanosoma cruzi II is presented as having
its evolutionary history related to primates and caviomorph rodents (Briones et al. 1999). In this
scenario it is worth emphasizing that primates and caviomorph rodents arrived in the Americas
from Africa 40-35 mya (million years ago), while marsupials originated on Gondwanaland around
70 mya (Simpson 1980, Flynn & Wissar 1998). Additionally, the existence of tapeworms in marsupials
and ancient but extant ecological cycles provide evidence of very old ecological zones crossing
continents to the south (Gardner and Campbell 1992). Furthermore caviomorph rodents (Kerodon
rupestris and Trichomys apereoides) and primates (Callitrichidae and Cebidae) are important
inhabitants of rock shelters and caves of the above-mentioned area where they probably acquired
the infection from a preexisting transmission cycle (Araújo et al. 2003).
More recently new data appeared confirming the possibility of Chagas disease in ancient Brazilian
pre-historic populations. A Minas Gerais partially mummified body was found positive to
Trypanosoma cruzi infection by PCR technique (Dittmar et al. 2005, Araujo et al. 2005). It was
found also evidence of megacolon lesion.
We are investigating ancient evidence of Chagas disease among pre-Hispanic populations in the
Americas, aiming to trace parasite dispersion and the consequences of human infection among
ancient populations.
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With the recognition of the importance of understanding parasite evolution for the control of modern
diseases (Ewald 1996, Ewald et al. 1998), paleoparasitology has appeared as a new tool to understand
past events. Details of evolution and phylogenetic diversification of parasites can be addressed by the
combined approaches of paleoparasitology and molecular biology techniques. With paleoparasitology,
one can document the appearance of parasites in prehistory. With molecular biology applied to
paleoparasitology, one can potentially identify the change in parasite genomes that resulted from the
host-parasite-environment evolutionary relationships. Without a doubt, infectious diseases have change
through pre-historic times to present days (Leal & Zanotto 2000). These included changes in virulence
and pathogenicity that were associated with the progressive developments of civilization.
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Résumé
L’étude des Mammifères fossiles de la région du Parc National Serra da Capivara, dans le Sud-Est de
l’état du Piaui au Brésil, a commencé en 1988. Trois gisements d’importance primordiale, la Toca da
Janela da Barra do Antonião, la Toca de Cima dos Pilão et la Toca do Garrincho, avec industrie lithique
et/ou restes humains au moins en partie associés à la faune, ont été exploités avant 1999 ; trois nouveaux
sites importants, la Toca do Barrigudo, la Lagoa do Quari et la Toca das Moendas l’ont été plus
récemment. Au total 59 espèces de Mammifères ont été identifiées pour le moment, dont 26 sont
éteintes; parmi celles-ci deux sont nouvelles, et plusieurs autres ont été redéfinies ou ont vu leur statut
modifié. Toutes sont d’âge compris entre le Pléistocène supérieur et l’Holocène ancien et témoignent
d’un paléoenvironnement beaucoup plus humide que l’actuel.
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1. – Introduction et historique des recherches

À partir de 1970 des recherches ont été entreprises par N. Guidon et son équipe dans la région de
São Raimundo Nonato, au Sud-Est de l’état du Piauí, dans le Nordeste brésilien. De très nombreux
sites d’art rupestre sont connus dans ce qui constitue l’actuel Parc National Serra da Capivara. Certains
de ces abris-sous-roche peints présentent un remplissage comprenant des niveaux archéologiques.
Ils sont dans un contexte gréseux générateur de sols acides ne permettant pas la conservation de
fossiles plus anciens que l’Holocène moyen; c’est par exemple le cas de la désormais célèbre Toca
do Boqueirão do Sitio da Pedra Furada.
À partir des années 1980 de nouveaux gisements ont été découverts dans un contexte calcaire bien
différent : la Toca da Janela da Barra do Antonião et la Toca de Cima dos Pilão, tous deux fouillés à
partir de 1986, et la Toca do Garrincho, fouillée au début des années 1990. Tous ces sites ont livré
une riche faune datant du Pléistocène supérieur et/ou de l’Holocène ancien, comprenant notamment
de nombreux mammifères. D’importance majeure par la richesse et la diversité de leur faune, ces
gisements sont très probablement proches chronologiquement du remplissage des abris-sous-roche
du domaine gréseux attribués au Paléolithique, notamment d’une partie de la séquence datée de la
Toca do Boqueirão do Sitio da Pedra Furada (Parenti, 2001). Par ailleurs en 1995 nous avons fouillé
la grotte de la Toca do Serrote do Artur, dont le remplissage est un peu plus récent.
Dans un premier temps nous avons établi des listes fauniques et en avons tiré les conséquences
paléoenvironnementales (Guérin et al., 1990 ; Guérin, 1991; Guérin et al., 1993 a et b, Curvello
& Guérin, 1993 ; Guérin et al., 1996). Depuis une dizaine d’années nous avons entrepris l’étude
de cette faune famille par famille; ce travail est en cours, plusieurs articles sont déjà parus et
d’autres sont en préparation.
De nouveaux sites archéologiques et/ou paléontologiques sont découverts chaque année dans la
région du Parc National Serra da Capivara. Trois nouveaux gisements fossilifères importants ont été
fouillés depuis quatre ans et se sont révélés très interessants à des titres divers : la Toca do Barrigudo,
la Lagoa do Quari et la Toca do Serrote das Moendas.
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2. - Les sites fossilifères (fig. 1)
2. - 1. Toca da Janela da Barra do Antonião
Il s’agit d’un vaste abri-sous-roche large de 180 m et profond de 28 m, dont le remplissage
atteignait environ 8 m de puissance (Guidon et al., 1993). La fouille a été menée sous la
responsabilité de N. Guidon et F. da Luz.
Parmi des milliers de restes osseux, plus de 1500 pièces ou ensembles de grands mammifères ont
été déterminés, sans compter les Marsupiaux, Rongeurs et Chiroptères, par ailleurs déterminés par
M. Hugueney (in Guérin et al., 1993, 1996). L’essentiel de la sédimentation a eu lieu en eau dormante,
plusieurs squelettes complets ou fragmentaires étaient en connexion anatomique. L’ensemble des
mammifères représente 45 espèces, dont 25 de macrofaune (tabl. 1).
Des artefacts ont été recueillis, en partie mêlés aux restes fauniques (Parenti et al., 2002). En 1990
les restes d’un squelette humain datant de 9670 ± 140 ans BP (GIF 8712), soit en années BP calibrées
9962 à 11191 ans, ont été découverts dans les niveaux supérieurs sous d’énormes blocs effondrés
(Peyre, 1993 ; Parenti et al., 1999).
2. - 2. Toca de Cima dos Pilão
La Toca de Cima dos Pilão a été fouillée sous la responsabilité de N. Guidon et F. Da Luz. Elle est
constituée de deux grottes dont une désobstruction a rétabli la communication. Dans la moins profonde,
des restes de foyers et d’industrie lithique ont été datés de 10390 ± 80 ans BP (BETA 27345) soit
11935 à 12520 ans en années BP calibrées (Parenti et al., 1999).
Environ 500 restes (ou ensembles de restes) déterminables de macromammifères ont été
recueillis, et les micromammifères ont été déterminés en partie, les Mammifères représentant
28 espèces dont 16 pour la macrofaune (tabl. 1). Le site a sans doute été lontemps une tanière
pour Smilodon et pour jaguars. On y a découvert une grande quantité d’ossicules dermiques
que nous ne pouvons attribuer qu’à Catonyx, et de nombreux restes de pécaris, très
vraisemblablement les proies de ces grands félins.
2. - 3. Toca do Garrincho
Il s’agit d’une grotte constituée d’un étroit couloir qui s’enfonce au dessous de l’entrée et débouche
dans une vaste salle au fond de laquelle un puits plonge vers les galeries inférieures. Au Pléistocène
supérieur une rivière y aboutissait, amenant les cadavres d’animaux morts plus en amont.
Des os parfois en connexion anatomique ont été découverts sous un plancher stalagmitique; ils ont le
même type de fossilisation et la même couleur que ceux trouvés lors d’une récolte de sauvetage
effectuée il y a quelques années après que le propriétaire de la grotte en ait fait vider l’entrée pour y
installer un réservoir d’eau. C’est parmi ce matériel qu’une dizaine d’artefacts lithiques et un fragment
de pariétal humain avaient été découverts.
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Antonião Pilão Garrincho Artur Barrigudo Quari Moendas
MARSUPIAUX
cf. Didelphis albiventris
Monodelphis domestica
Marmosa cf. cinerea
Marmosa sp.

X
X
X

Catonyx cuvieri
Scelidodon piauiense
Scelidotheriinae indet.
Eremotherium rusconii
Eremotherium laurillardi
Xenocnus cearensis
Dasypodinae div.
Propraopus
Pampatherium humboldti
Hoplophorus euphractus
Panochthus greslebini
Glyptodon clavipes

X

X
X

XÉNARTHRÉS
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

CHEIROPTÈRES
Pteronotus parnellii
Tonatia bidens
Phyllostomus hastatus
Artibeus jamaicensis
Myotis sp.
Molossus molossus
Tadarida brasiliensis
Desmodus rotundus

X
X
X
X
X
X
X

Holochilus brasiliensis
Pseudorhizomys simplex
Akodon cf. cursor
Calomys callosus
Oryzomys cf. subflavus
Oryzomys sp.
Thricomys apereoides
Kerodon rupestris
Galea spixii
Agouti paca

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Protocyon troglodytes
Cerdocyon thous
Canidae indét.
Conepatus sp.
Mustelidae indet.
Arctodus brasiliensis
Arctodus cf. bonariense
Felis yagouaroundi
Panthera onca
Smilodon populator
Felidae indet.

X
X

Macrauchenia patachonica

X

Toxodon platensis
cf. Trigodonops

X

Haplomastodon waringi

X

RONGEURS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

CARNIVORES
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

?

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

LITOPTERNES
X

X

X

X

NOTONGULÉS
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

PROBOSCIDIENS

PERISSODACTYLES
Hippidion bonaerensis
Hippidion sp.
Equus neogaeus

X

X

Dicotyles tajacu
X
Tayassu pecari
X
Palaeolama major
Palaeolama niedae
X
Mazama gouazoubira
X
FUMDHAMentos
VII - Claude
Mazama americana
X
Blastocerus dichotomus
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X
X

ARTIODACTYLES

X
X
Guérin,
X

X
X

X
X
X
X
X
Martine
Faure
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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Une fouille systématique entreprise à partir de 1991 a donné plus de 1500 restes ou ensembles de
restes de macromammifères déterminés correspondant à 23 espèces dont 22 appartenant à la
macrofaune (tabl. 1). Les micromammifères sont abondants.
En 1992 deux dents humaines ont été trouvées associées aux animaux fossiles, en dessous d’un
plancher stalagmitique daté de 10020 ± 290 ans BP (Gif 9335). Elles ont été étudiées en même
temps que le fragment de pariétal par E. Peyre et al., 1998. Trois datations directes sur ce matériel
(Beta 136204) ont donné en années BP calibrées 13855 à 15245 ans (Guidon et al., 2000).
2. - 4. Toca do Serrote do Artur
C’est une grotte constituée de plusieurs salles dont seule la partie supérieure a été explorée à partir de
l’entrée actuelle. Elle a livré 13 espèces de macromammifères, recueillis dans deux niveaux dont un
daté entre 8490 ± 120 ans BP et 6890 ± 60 ans BP. Cette faune beaucoup moins diversifiée que celle
des autres gisements de la région comprend des taxons qui y sont inconnus ou rares (Propraopus,
Palaeolama major, Hoplophorus, Conepatus). Plus récente (Holocène ancien), elle démontre la
survivance tardive de certains genres de la mégafaune et témoigne d’un paléomilieu différent (Faure
et al., 1999).
2. – 5. Lagoa São Vitor et Lagoa da Pomba
Les lagoas sont des dépressions dans les granito-gneiss précambriens, remplies de gros blocs
emballés dans un mélange de gore et d’arène. Ce dernier se gorge d’eau lors des pluies et conserve
une nappe phréatique en saison sèche. Les habitants de la région y creusent des puits, appelés
localement “cacimbas”.
Le site de São Vitor est connus depuis plusieurs décennies pour livrer des restes de mégafaune.
Lors de l’approfondissement des puits les villageois ont récolté des restes osseux de Eremotherium
rusconii, Catonyx, Panochthus greslebini, Toxodontidae, Haplomastodon waringi.
A la Lagoa da Pomba, à moins de cinq kilomètres de la précédente, des ossements de Eremotherium
rusconii et Haplomastodon ont été ramassés en 1991 dans des conditions de gisement identiques.
2. - 6. Lagoa do Quari
La lagoa do Quari se situe sur la commune de São Raimundo Nonato, elle a été fouillée en 2002 et 2003
sous la direction de F. Parenti. C’est la première fois à notre connaissance qu’une lagoa fait l’objet de
fouilles avec des méthodes de repérage et d’enregistrement archéologiques (Parenti et al., 2003).
Elle a livré 9 espèces de Mammifères, dont certaines sont très abondantes, avec Eremotherium
rusconii (303 restes); Eremotherium laurillardi (1); Mylodontidae (9); Pampatherium humboldti
(2); Glyptodon clavipes (10); Panochthus greslebini (2); Toxodontidae (36); Haplomastodon
waringi (19); Hippidion cf. principalis (6).
En dépit de l’importance de la surface fouillée et de la richesse du site, la faune de la Lagoa do Quari
présente une biodiversité très réduite: seulement 9 espèces de mammifères (plus une de tortue), à
comparer à la cinquantaine d’espèces recueillie dans les gisements du Pléistocène supérieurHolocène ancien de la région ; au moins huit des espèces attestées à Quari sont présentes dans ces
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sites, mais leur représentation relative y est équilibrée, alors qu’elle est très déséquilibrée à Quari,
où Eremotherium rusconii représente à lui seul les trois quarts des fossiles recueillis, et où les
prédateurs et les petits mammifères sont absents. Ce déséquilibre et cette faible biodiversité
pourraient être dus à des causes taphonomiques ayant marqué la genèse du gisement : le
transport par l’eau semble avoir joué un rôle-clé dans la concentration sélective de ces restes .
Cela suggère un tri des ossements en fonction de leur masse (nous avons observé ce phénomène
dans d’autres lagoas comme celle de São Vitor) ; à côté de nombreuses pièces entières et bien
conservées il y a aussi un très grand nombre de fragments, cette fragmentation pourrait être due
à un piétinement des carcasses avant leur enfouissement ; certains fragments très roulés
témoignent sans ambigüité d’un charriage par l’eau.
2. - 7. Toca do Barrigudo
La Toca do Barrigudo a été fouillée en 2002 sous la responsabilité de E. Salaroli La Salvia, F. da Luz, E.
Ignàcio et C. de Andrade Buco. Il s’agit d’un petit abri-sous-roche de la Serrote da Bastiana, sur la commune
Coronel José Dias. Dans la couche la plus superficielle a été recueillie une faune comprenant des
Glyptodon, Macrauchenia, Equus, Tayassu, Palaeolama, Mazama, Dasypodidae, ainsi que le
squelette à peu près complet d’un Mylodontidae adulte, en connexion partielle, remarquablement conservé. Ce
squelette nous a permis de décrire la nouvelle espèce Scelidodon piauíense (Guérin & Faure, 2004 a).
2. - 8. Toca do Serrote do Tenente Luis
Cette petite grotte inédite a été fouillée en 2003 sous la direction de F. da Luz. Elle a livré une faune
comprenant notamment Eremotherium rusconii (dominant), Equus, Tayassu, et des Dasypodidae.
2. - 9. Toca do Serrote das Moendas
Cette grotte inédite a été fouillée en 2006 sous la direction de E. Ignàcio. Elle a livré, associée à des
restes humains et à une industrie lithique, une faune abondante et variée, souvent encroûtée dans la
calcite et pas encore complètement dégagée; la liste faunique qui suit est donc encore provisoire.
Une quinzaine d’espèces de grands mammifères sont acturellement reconnues, ainsi que des
micromammifères, de grands Lacertiliens, un caïman (un fragment de crâne avec des dents, et
plusieurs plaques osseuses) et quelques plaques de carapace de tortues.
Les grands mammifères dominants sont Palaeolama major, puis les Cervidae avec Mazama
gouazoubira et Blastocerus dichotomus. Les Equidae sont représentés par Hippidion et
Equus (Hippidion étant le plus fréquent), les Tayassuidae par Dicotyles tajacu et Tayassu
pecari. On trouve aussi Macrauchenia patachonica ainsi que Catonyx et/ou Scelidodon. On
note la présence de Glyptodon, de Pampatherium et d’un très grand nombre de plaques de
Dasypodidae. Quelques fossiles témoignent aussi de la présence de Carnivores: Cerdocyon
thous, Conepatus sp., Felidae cf. Panthera onca (une dent) et Felis concolor (un fragment de
mandibule). Les Rongeurs sont nombreux.
Le caractère le plus remarquable de cette faune est l’abondance des Cervidés, qui ne sont dépassés
en fréquence relative que par Palaeolama major. Cette importance est inégalée dans les gisements
déjà connus précédemment, notamment pour Blastocerus dichotomus, déjà présumé présent dans
la région du fait de très rares fossiles toujours fragmentaires (Guérin et al., 1996).
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Ce site est le premier de la région du Parc National qui nous permette d’affirmer sans réserve la
présence de ce grand Cervidé. Ce cerf est d’ailleurs très fréquement peint sur les parois des
abris-sous-roche de l’Aire archéologique de São Raimundo Nonato où bon nombre de Cervidés
sont représentés avec des bois à ramifications multiples, qui ne correspondent pas aux Mazama
à bois simples ni aux autres Cervidés quaternaires d’Amérique du Sud (Guérin & Faure, sous
presse); la découverte de Blastocerus, pour la première fois en quantité significative, est à
souligner car cette espèce fréquemment figurée a probablement joué un rôle important dans la
vie de l’Homme préhistorique.
3. - Résultats paléontologiques récents et mises au point taxonomiques:
Pour l’instant nous avons défini dans la région deux espèces nouvelles, une de Camelidae et une de
Mylodontidae Scelidotheriinae; nous avons distingué deux espèces de Megatheriidae que l’on
regroupait à tort sous un même nom, ce qui nous a conduit à renommer ces deux espèces en
réhabilitant un nom plus ancien et en en redéfinissant un autre. Enfin nous avons démontré qu’un
genre et une espèce de Macraucheniidae définis en 1988 au Brésil tropical n’étaient que des
synonymes récents d’un binôme classique beaucoup plus ancien.
3. - 1. Le Camelidae Palaeolama niedae Guérin & Faure, 1999
Palaeolama (Hemiauchenia) niedae est une espèce de très grande taille aux molaires courtes.
Tous les os longs, métapodes et phalanges sont très allongés mais pas particulièrement graciles. La
taille est supérieure à celle de toutes les espèces du genre, à l’exception de P. hoffstetteri du
Pléistocène moyen de Bolivie.
L’holotype de P. niedae est un os canon antérieur provenant de la Toca do Garrincho; le paratype,
qui provient de la Toca da Janela da Barra do Antonião, est constitué d’une mandibule et d’un
tibia. De nombreux autres restes provenant de ces deux sites sont conservés dans les collections
de la FUMDHAM.
Palaeolama niedae fait partie d’une communauté mammalienne très riche et très variée, dont l’analyse
synécologique montre qu’elle vivait dans un paysage mixte avec de vastes étendues ouvertes (savanes
boisées ouvertes ou localement buissonneuses) entrecoupées de secteurs boisés, sous un climat
beaucoup plus humide que l’actuel (Guérin et al., 1993, 1996). Tous les Palaeolama, relativement
hypsodontes, étaient des mangeurs de pousses, de feuilles et de rameaux aussi bien que d’herbacées;
sans doute étaient-ils des “browser-like intermediate feeders” à la façon du chameau actuel.
3. - 2. Le Mylodontidae Scelidotheriinae Scelidodon Piauí ense Guérin & Faure, 2004
Scelidodon Piauiense est défini à la Toca do Barrigudo, il est également présent à la Toca do
Garrincho. L’holotype est un crâne avec sa mandibule; de nombreux éléments de squelette postcrânien leur sont associés; parmi ces derniers figurent des humérus caractéristiques du genre. La
taille est voisine de celle de Scelidodon chiliensis mais les proportions et la morphologie crânienne
sont différentes .
Le genre Scelidodon est apparu au Pliocène, la dernière espèce connue jusqu’alors était S. chiliensis
du Pléistocène supérieur du Nord du Chili, de Bolivie, du Pérou et de l’Equateur. La découverte de S.
Piauí ense accroît donc considérablement son extension géographique. À la Toca do Garrincho S.
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Piauíense est sympatrique de Catonyx cuvieri alors que jusqu’à présent on estimait qu’au Pléistocène
supérieur il n’y avait jamais coexistence de deux espèces de Scélidotheriinés.
3. - 3. Les Megatheriidae Eremotherium laurillardi (Lund, 1842) et Eremotherium rusconii
(Schaub, 1935)
En 1993 un nouveau gisement de la fin du Pléistocène et/ou de l’extrême début de l’Holocène a été
découvert à la Lagoa da Pedra à Conceição das Creoulas (Salgueiro, Pernambuco; Guérin, 1993).
Parmi un important matériel, des fossiles du grand Ermotherium y voisinent avec quelques restes
d’un autre Mégathériné qui sont remarquables par leur petite taille, notamment un fragment de maxillaire
gauche portant les quatre premières molarifomes, ainsi que des dents isolées, certaines adultes et
d’autres très juvéniles en pyramide à 4 faces. En 2000 nous avons démontré qu’il s’agit d’un maxillaire
adulte que nous avons rapporté au Megatherium laurillardii décrit en 1842 par P.W. Lund à Lagoa
Santa. Ce maxillaire permet d’attribuer l’espèce au genre Eremotherium et montre que Eremotherium
laurillardi n’est pas, comme certains l’affirment, un individu juvénile du grand Eremotherium commun
dans le Pléistocène d’Amérique du Sud intertropicale. De ce fait ce dernier ne peut être désigné E.
laurillardi et doit être appelé Eremotherium rusconii (Schaub, 1935).
Nous avons reconnu la présence du véritable E. laurillardi, qui se singularise parmi les représentants
quaternaires de la famille par sa petite taille, dans cinq sites du Sud-Est et du Nord-Est du Brésil:
Lagoa Santa dans le Minas Gerais , Lagoa da Pedra au Pernambuco, Toca da Janela da Barra do
Antonião et Lagoa do Quari dans le Piauí, Rui Barbosa dans le Rio Grande do Norte.
En 2006 C. Cartelle & G. De Luliis ont réinterprété le maxillaire de la Lagoa da Pedra comme “a
very young individual of the large Panamerican species E. laurillardi”. Ils considèrent que l’espèce
nord-américaine E. mirabile (Leidy, 1855) est synonyme de E. laurillardi; ils réaffirment que
cette dernière espèce avait une aire de répartition étendue sur plus de 2 millions de km carrés
depuis le Sud du Brésil jusqu’au Nord-Est des Etats-Unis. La seule espèce d’Eremotherium
qu’ils reconnaissent en dehors de E. laurillardi est E. eomigrans De Luliis & Cartelle, 1999, du
Pliocène supérieur/Pléistocène inférieur de Floride.
Ce n’est pas ici le lieu de faire une réponse détaillée, nous nous limiterons provisoirement aux
remarques suivantes:
- A propos de la détermination spécifique du maxillaire de la Lagoa da Pedra: ils estiment que notre
maxillaire appartient effectivement à un “very young individual”, or le terme serait plus adapté aux
très petites molariformes pyramidales découvertes en même temps que lui (voir Guérin & Faure
2000, fig. 3 B). Elles portent des traces d’usure et n’appartiennent donc pas à des embryons.
- Toujours dans l’hypothèse d’un très jeune individu, C. Cartelle & G. de Luliis estiment que certaines
molariformes et notamment les M2/-M4/, à partir du moment où elles ont acquis la forme prismatique,
verront leur volume multiplié par 10 lorsqu’elles auront atteint le stade adulte; un calcul, simplifié en
considérant que la section des molariformes est à peu près carrée, montre qu’à hauteur constante
(sinon l’assertion n’a aucun sens) une molariforme de la Lagoa da Pedra mesurant en section environ
22 x 22 mm devrait atteindr à l’âge adulte une section d’environ 70 x 70 mm; or la plus forte valeur
observée chez le grand Eremotherium n’atteint pas 45 mm.
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- La plupart des nombreuses dents d’Eremotherium que nous avons observées dans les collections
de la FUMDHAM ne montrent pas, en vue de profil, d’allongement de la couronne en direction de la
table d’usure. Comment cette particularité, si elle est à ce point caractéristique, a-t-elle pu échapper
à tous ceux qui, tels R. Hoffstetter (1954, 1958), ont défini l’état adulte des molariformes d’après le
parallélisme de leurs faces antérieure et postérieure?
- C. Cartelle & G. de Luliis ne font pas allusion aux 5 stades ontogéniques du crâne du grand
Eremotherium définis par P.M. de Toledo (1979). Cet auteur figure pourtant une mandibule et un
crâne juvéniles correspondant respectivement aux stades ontogéniques 0 et II, dont les molariformes
en vue de profil sont en tronc de pyramide; par ailleurs il remarque qu’à partir du stade III la largeur du
palais atteint celle de la plus grosse molariforme et en reste définitivement là. Or le maxillaire découvert
à Conceição das Creoulas, qui dans l’hypothèse de C. Cartelle & G. de Luliis serait au moins au
stade ontogénique III puisque ses molariformes sont prismatiques, montre une largeur minimale du
palais correspondant à environ deux fois le diamètre transversal d’une molariforme.
- Enfin cinq des six arguments utilisés par C. Cartelle & G. de Luliis concernent l’ordre et le mode
d’oblitération des sutures crâniennes; comment peut-on les utiliser à propos d’une espèce dont le
crâne est inconnu (ce qui est le cas si notre hypothèse est correcte, puisque E. laurillardi n’est connu
que par un fragment de maxillaire et des dents isolées)?
- A propos de la “panaméricanité” du grand Eremotherium: E. eomigrans est considéré par ses
descripteurs comme le premier Mégathériné a avoir émigré en Amérique du Nord. S’il s’agit, comme
c’est très probable, de l’ancêtre de E. mirabile, l’existence de E. eomigrans milite sérieusement en
faveur de la distinction entre E. mirabile et E. rusconii. Sinon il faudrait admettre une migration de E.
eomigrans vers l’Amérique du Nord, suivie d’une spéciation donnant E. rusconii en Amérique du
Nord, puis une immigration de ce dernier en Amérique du Sud. La complexité d’un tel scénario le
rend moins plausible que l’apparition de E. rusconii en Amérique du Sud et de E. mirabile en Amérique
du Nord à partir de la même espèce souche E. eomigrans. Comment expliquer, si E. rusconii (ou
laurillardi au sens de C. Cartelle & G. de Luliis) et E. mirabile sont synonymes, que cette espèce
unique descende de deux populations séparées, une sud-américaine et une nord-américaine ? E.
eomigrans aurait alors en effet connu deux spéciations distinctes, une dans chaque continent, pour
aboutir à une même espèce qui serait alors paraphylétique.

3. - 4. Le Macraucheniidae Macrauchenia patachonica
En 2004 nous avons publié l’étude d’une cinquantaine de restes de Macraucheniidae de la région du
Parc National Serra da Capivara qui se sont révélés en tous points identiques à d’autres fossiles du
Nordeste brésilien attribués par C. Cartelle & G. Lessa à Xenorhinotherium bahiense. En 1988 ces
auteurs avaient proposé de regrouper sous ce nom tous les Macraucheniidae pléistocènes des régions
tropicales du Brésil et de réserver Macrauchenia patachonica pour ceux des zones plus australes.
En 1993 et 1996 nous avions émis quelques doutes sur le bien-fondé de cette distinction, en
l’absence de données sur la variabilité générique et spécifique tant de Macrauchenia
patachonica que du nouveau taxon. En fait les Macraucheniidae du Piauì que nous avons étudiés
sont par ailleurs très semblables, sinon identiques, à un échantillon de Macrauchenia
patachonica d’Argentine comprenant l’holotype de l’espèce.
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Xenorhinotherium bahiense ne peut donc être considéré que comme un synonyme récent de
Macrauchenia patachonica, qui a peuplé la plus grande partie de l’Amérique du Sud pendant le
Pléistocène moyen et supérieur et le début de l’Holocène. La forme intertropicale de M. patachonica
pourrait tout au plus constituer une sous-espèce particulière, M. patachonica bahiense, un peu plus
petite et plus gracile que la sous-espèce nominale (Guérin & Faure, 2004 b).

4. - Conclusion
Dans le Sud-Est de l’État du Piauí, sept gisements fossilifères d’importance majeure ont été découverts
et fouillés depuis une vingtaine d’années par l’équipe de recherche de la Fundação Museu do Homem
Americano, dont trois au cours des quatre dernières années. Ces sites datent du Pléistocène supérieur
et/ou de l’Holocène ancien. Ils ont livré au total plusieurs milliers de restes de mammifères souvent
très bien conservés correspondant dans l’état actuel de nos connaissances à une soixantaine
d’espèces de Mammifères de toutes tailles, dont 26 sont éteintes; parmi les espèces survivantes un
certain nombre ne se trouvent plus dans la région. La biodiversité pendant cette période était donc
très nettement plus importante que de nos jours.
Les mammifères fossiles de la région constituent une association qui n’aurait certainement
pas pu vivre dans l’environnement actuel du sertão, qui est ici un biôme particulier au
Nordeste brésilien, la caatinga, une forêt xérique sèche à épineux. L’association exigeait
un paysage végétal bien plus varié avec une mosaïque de secteurs ouverts, buissonneux ou
boisés, et beaucoup plus d’humidité qu’aujourd’hui.
Ces fossiles constituent actuellement une des plus grandes collection de référence pour l’étude de la
biodiversité à la charnière Pléistocène supérieur / Holocène ancien dans la zone intertropicale du
Brésil. Du point de vue taxonomique nous avons pour l’instant décrit deux espèces nouvelles, le
Camelidae Palaeolama niedae et le Mylodontidae Scelidotheriinae Scelidodon Piauíiense ; nous
avons réhabilité l’espèce naine de Megatheriidae Eremotherium laurillardi dans son sens originel,
tout en la changeant de genre, et montré que l’espèce géante d’Eremotherium devait être dénommée
E. rusconii. Enfin nous avons démontré que le Macraucheniidae Xenorhinotherium bahiense n’était
rien de plus qu’un synonyme récent de Macrauchenia patachonica.
De plus ces gisements sont situés dans ou à proximité du Parc National Serra da Capivara, qui
renferme au pied des falaises de grès bon nombre d’abris-sous-roche attestant d’une présence
humaine à partir du Pléistocène supérieur, le plus important d’entre eux étant la Toca do Boqueirão
do Sitio da Pedra Furada. Au delà de leur apport à la connaissance systématique et
paléoenvironnementale ces gisements en milieu karstique sont d’autant plus intéressants et
prometteurs qu’ils sont les seuls dans la région de São Raimundo Nonato à être susceptibles, de par
la nature même de leur remplissage géologique, d’avoir conservé des restes osseux de cette période.
Ceux que nous présentons ici ont pour leur part déjà livré de premiers indices d’une présence
anthropique, sous forme d’artefacts lithiques et/ou de quelques restes humains mêlés à la faune.

FUMDHAMentos VII - Claude Guérin, Martine Faure

90

Remerciements
Cet article est la version publiée de la communication orale présentée au II Simposio internacional
“O povoamento das Americas” qui eût lieu du 16 au 21 décembre 2006 au Museu do Homem
Americano, Parque Nacional Serra da Capivara, São Raimundo Nonato, Piaui, Brésil. Nous tenons
à remercier Niède Guidon pour son invitation à participer à ce symposium ainsi que tous les collègues
et amis de la FUMDHAM, en particulier Lucas Braga pour la préparation des illustrations de notre
communication, et enfin Rosa Trakalo pour la mise en forme du présent ouvrage.

Notes
1

Claude GUÉRIN UFR des Sciences de la Terre, Université Claude Bernard - Lyon I, 27-43 Boulevard
du 11 Novembre, 69622 Villeurbanne Cédex, France. Fundação Museu do Homem Americano, Centro
Cultural Sérgio Motta, São Raimundo Nonato, Piauí, Brésil.
2

Martine FAURE UMR 5125 du CNRS “Paléoenvironnements et paléobiosphère”, et Université
Lumière-Lyon 2, Faculté d’Anthropologie, 7 rue Raulin, 69007 Lyon, France. Fundação Museu do
Homem Americano, Centro Cultural Sérgio Motta, São Raimundo Nonato, Piauí, Brésil.

Références bibliographiques
CARTELLE C. & BOHORQUEZ G. A. (1982) - Eremotherium laurillardi (Lund, 1842). Parte I.
Determinação especifica e dimorfismo sexual. Iheringia, Porto Alegre, sér. Geol., n° 7, p. 45 - 63,
4 fig., 1 tabl.
CARTELLE C. & BOHORQUEZ G. A. (1986) - Descrição das prémaxilas de Notrotherium maquinense
(Lund) Lydekker, 1889 (Edentata, Megalonychidae) e de Eremotherium laurillardi (Lund) Cartelle &
Bohorquez, 1982 (Edentata, Megatheriidae). Iheringia, Porto Alegre, sér. Geol., n° 11, p. 9-14, fig. 1-5.
CARTELLE C. & LESSA G. (1988). - Descriçao de um novo gênero e espécie de
Macraucheniidae (Mammalia, Litopterna) do Pleistoceno do Brasil. Paula Coutiana, Porto Alegre,
3, p. 3-26, 8 fig., 3 tabl.
CARTELLE C. & De LULIIS G. (2006).- Eremotherium laurillardi (Lund) (Xenarthra, Megatheriidae),
the panamerican giant ground sloth: taxonomic aspects of the ontogeny of skull and dentition. Journal
of systematic palaeontology, 4, 2, p. 199-209, 8 fig.
FAURE M., GUÉRIN C. & PARENTI F. (1999) - Découverte d’une mégafaune holocène à la Toca do
Serrote do Artur (aire archéologique de São Raimundo Nonato, Piauí, Brésil). C.R. Acad. Sci. Paris,
sér. IIa, 329, p. 443-448, 1 fig.
GUÉRIN C., VOGEL CURVELO M.A. & SOUZA BARBOSA M. de F. (1990) - A fauna Pleistocênica
da região de São Raimundo Nonato (Piauí, Brasil). Implicações paleoecológicas. XXXVI Congresso
Brasileiro de Geologia, Natal, anais vol. 1, p. 490 - 502, 3 fig.
GUÉRIN C. (1991) - La faune de vertébrés du Pléistocène supérieur de l’aire archéologique de Saõ
Raimundo Nonato (Piauí, Brésil). C.R. Acad. Sci. Paris., t. 312, sér. II, p. 567-572.
GUÉRIN C. (1993) - La faune pléistocène de la Lagoa da Pedra à Conceição das Creoulas/Salgueiro,
Pernambuco, Brésil. Clio, Recife, sér. Arqueologica, vol. 1, n° 9, p. 15-20.

FUMDHAMentos VII - Claude Guérin, Martine Faure

91

GUÉRIN C., HUGUENEY M., MOURER-CHAUVIRÉ C. & FAURE M. (1993) - Paléoenvironnement
pléistocène dans l’aire archéologique de São Raimundo Nonato (Piaui, Brésil): apport des
mammifères et des oiseaux. Table ronde européenne “ Paléontologie et stratigraphie d’Amérique
latine “, Lyon, 7-9 juillet 1992, Docum. Lab. Géol. Lyon, n° 125, p.187-202, 3 fig.
GUÉRIN C., CURVELLO M.A., FAURE M., HUGUENEY M. & MOURER-CHAUVIRÉ C. (1993) - La
faune pléistocène du Piauí (Nordeste du Brésil): implications paléoécologiques et biochronologiques.
Quaternaria Nova, Roma, III, p. 303-341, 3 tabl., 8 fig.
GUÉRIN C., CURVELO M.A., FAURE M., HUGUENEY M. & MOURER-CHAUVIRÉ C. (1996) (bilingue anglais/portugais) The Pleistocene fauna of Piauí (Northeastern Brazil). Palaeoecological
and biochronlogical implications / A fauna pleistocênica do Piauí (Nordeste do Brasil). Relações
paleoecologicas e biocronologicas. Fumdhamentos (Revista da Fundação do Homem Americano),
São Raimundo Nonato, vol. 1, n° 1, p. 55-103, 8 fig., 4 tabl., et discussions, p. 259-336.
GUÉRIN C. & FAURE M. (1999) - Palaeolama (Hemiauchenia) niedae nov. sp, nouveau Camelidae
du Nordeste brésilien, et sa place parmi les Lamini d’Amérique du Sud. Geobios, Lyon, vol. 32, fasc.
4, p. 629-659, 11 fig., 12 tabl.
GUÉRIN C. & FAURE M. (2000) - La véritable nature de Megatherium laurillardi Lund, 1842
(Mammalia, Xenarthra): un nain parmi les géants. Geobios, Lyon, vol. 33, fasc. 5, p. 475-488., 3 fig.,
3 tabl.
GUÉRIN C. & FAURE M. (2004 a) - Scelidodon piauiense nov. sp., nouveau Mylodontidae
Scelidotheriinae (Mammalia, Xenarthra) du Quaternaire de la région du parc national Serra da
Capivara (Piauí, Brésil). C.R. Palevol., Paris, 3 (2003), p. 35-42, 1 fig.
GUÉRIN C. & FAURE M. (2004 b) - Macrauchenia patachonica Owen (Mammalia, Litopterna) de la
région de São Raimundo Nonato (Piauí, Nordeste brésilien) et la diversité des Macraucheniidae
pléistocènes. Geobios, Lyon, n° 37, p.516-535, 9 fig., 8 tabl.
GUIDON N., LUZ M. de F. da-, GUÉRIN C. & FAURE M. (1993) - La Toca de Janela da Barra do
Antonião et les autres sites paléolithiques karstiques de l’aire archéologique de São Raimundo Nonato
(Piauí, Brésil): état des recherches. Actes XIIème Congrès international Sciences préhistoriques et
protohistoriques (Bratislava, septembre 1991), Bratislava, vol. 3, p. 483-491, 3 fig.
GUIDON N., PEYRE E., GUÉRIN C. & COPPENS Y. (2000) - Resultados da datação de dentes
humanos da Toca do Garrincho, Piauí, Brasil. Clio, Recife, Série Arqueológica nº 14 (Anais da X
Reunião Científica da Sociedade de Arqueologia Brasileira), p.75-86, 3 planos.
HOFFSTETTER R. (1954) - Les gravigrades (Edentés Xénarthres) des cavernes de Lagoa Santa
(Minas Gerais, Brésil). Ann. Sc. nat., Zoologie, Paris, 11° sér., p. 741-764, 4 fig.
HOFFSTETTER R. (1958) - Xenarthra, p. 535-626, fig. 1-64, in J. Piveteau, Traité de Paléontologie,
vol. 6, fasc. 2, Masson édit., Paris.
LUND P.W. (1950) - Memorias sobre a Paleontologia Brasileira, revistas e comentadas por Carlos
de Paula Couto. Instituto nacional do Livro, Rio de Janeiro, 589 p., 56 pl.
PARENTI F., FONTUGNE M., GUIDON N., GUÉRIN C., FAURE M. & DEBARD E. (1999) Chronostratigraphie des gisements archéologiques et paléontologiques de São Raimundo Nonato
(Piauí, Brésil): contribution à la connaissance du peuplement pléistocène de l’Amérique. In J. Evin,
C. Oberlin, J.P. Daugas & J.F. Salles (eds.), Actes 3ème congrès international “14 C et archéologie”,
Lyon avril 1998, Mém. Soc. préhist. franç., t. XXVI et Revue d’Archéométrie, Renne, suppl.1999, p.
327-332, 1 fig., 1 tabl.
PARENTI F. (2001) – Le gisement quaternaire de la Pedra Furada (Piaui, Brésil). Stratigraphie,
chronologie, évolution culturelle. Editions Recherches sur les Civilisations, Ministère des Affaires
Étrangères, Paris, 1 vol. 323 p., 24 texte-fig., 119 tabl., 104 pl., 3 annexes, 1 vol. gd. format pour
dépliants et planches format A 3.
PARENTI F., FAURE M., DA LUZ F. & GUÉRIN C. (2002) - Pleistocene faunas and lithic industries in
the Antonião Rockshelter (Coronel José Dias, Piaui, Brazil): studying their association. Current
Research in the Pleistocene, Texas University, vol. 19, p. 89-91, 1 fig.

FUMDHAMentos VII - Claude Guérin, Martine Faure

92

PARENTI F., GUÉRIN C., MENGOLI D., FAURE M., NATALI L., MIRANDA CHAVES S.A. de-,
FERRARI S. & MANFRA VALENÇA L. (2003) - Sondagens na Lagoa do Quari, São Raimundo
Nonato, Piauí: campanha 2002. Fumdhamentos, São Raimundo Nonato (Piauí), n° 3, p. 129-145, 6
fig., 17 tabl.
PAULA COUTO C. de- (1979) - Tratado de Paleomastozoologia. Acad. Brasileira de Ciencias, Rio
de Janeiro, 590 p., 572 fig.
PEYRE E. (1993) - Nouvelle découverte d’un Homme préhistorique américain: une femme de 9700
ans au Brésil. C. R. Acad. Sci. Paris, t. 316, sér. II, p. 839-842, 1 pl.
PEYRE E., GUÉRIN C., GUIDON N. & COPPENS Y. (1998) - Des restes humains pléistocènes
dans la grotte du Garrincho, Piauí, Brésil. C.R. Acad. sci. Paris, Sciences de la Terre et des planètes,
327, p. 355-360, 5 fig., 1 tabl.
TOLEDO P.M. de - (1989) - Algumas considerações sobre a sistematica de Eremotherium laurillardi
(Lund) Cartelle & Bohorquez, 1982 (Edentata, Megatheriidae). Anais do XI congresso brasileiro de
Paleontologia, Curitiba, sept. 1989, p. 763-777, 4 fig.

FUMDHAMentos VII - Claude Guérin, Martine Faure

93

Etnobotânica e arqueologia: as
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migrações humanas na
América pré-colombiana.
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RESUMO
O enfoque multidisciplinar tem sido apontado como o mais indicado nas pesquisas relativas à ocupação
humana na América do Sul. Seguindo essa tendência, o presente trabalho teve o objetivo de validar a
pesquisa etnobotânica e o estudo genético-evolutivo das plantas cultivadas (milho e feijão) como
instrumentos para traçar possíveis caminhos percorrridos por estas plantas cultivadas e, em paralelo,
pelos povos que as cultivavam e ocuparam o Brasil em épocas pré-colombianas. O trabalho foi realizado
utilizando técnicas de biologia molecular, a fim de se obter seqüências de nucleotídeos (DNA) de
plantas encontradas em sítios arqueológicos localizados no México, Peru, Chile e Brasil e comparálos aos coletados junto às populações indígenas e agricultores tradicionais brasileiros. Os resultados
indicam a presença de padrões de nucleotídeos (no caso, microssatélites), que servem como
marcadores, por possuírem distintos padrões que variam de acordo com a região geográfica onde a
amostra foi obtida, correlacionando regiões que possuem o mesmo padrão e indicando histórias
distintas àquelas regiões com padrões diferentes. Estas correlações sobre a origem e difusão das
plantas servem para inferir a migração e contatos culturais daquelas populações humanas que as
cultivavam no Brasil, em épocas remotas.
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Esse trabalho situa-se dentro do esforço de tratar a questão do povoamento das Américas sob o enfoque
multidisciplinar. Na maioria das vezes, a história da humanidade tem sido escrita sem levar em conta
as influências do mundo natural. Os seres humanos reservam para si o centro da ação e relegam à
natureza o pano de fundo estático e perene (Ribeiro, 2005).
Em contrapartida, a etnobotânica como disciplina que estuda as relações entre o meio vegetal e as
sociedades humanas, caracteriza-se pela visão holística e a preocupação com a interdisciplinaridade.
Estudos sobre o uso e manejo da vegetação são feitos num contexto sociocultural, daí a necessidade
de se abordar as ciências humanas através da antropologia, arqueologia, lingüística e as ciências
biológicas, tais como botânica, ecologia e farmacologia (Alcorn, 1995).
A relação dos homens com o ambiente natural foi amplamente estudada por Edward Wilson que,
em 1984, propôs a teoria da biofilia que sugere que os humanos apresentam uma necessidade
genética de base evolucionária de se associarem profunda e intimamente com o ambiente,
particularmente o meio biótico (plantas e animais) no sentido de promoção de saúde física e
satisfação pessoal. Tal teoria ainda que necessite de evidências diretas e contundentes que testem
a sua validade, ajuda a explicar o comportamento dos humanos de carregarem as sementes que
utilizam quando, por alguma razão, são impelidos a migrar.
Possivelmente, foi por essa razão que as migrações humanas geraram a enorme interdependência
entre os países por alimentos. No Brasil, no século XVI, foi introduzida, entre tantas outras, a cultura
do arroz (Oriza sativa) que tem a sua origem na Ásia (OECD, 1999); o tráfico de escravos introduziu
no Brasil produtos como a melancia (Citrullus lanatus), de origem africana (Romão, 1995). Os
produtos de origem americana, como milho e feijão foram introduzidos no Brasil em épocas précolombianas. O estudo genético/evolutivo de amostras modernas e arqueológicas dessas culturas,
considerando o enfoque etnobotânico, poderá oferecer importantes informações acerca das
migrações das populações humanas que a cultivavam.
É importante salientar que milho e feijão são culturas que foram domesticadas, ou seja, foram
selecionadas e propagadas em sistemas agrícolas tradicionais até que houvesse mudanças nos
genótipos e fenótipos que fizessem as populações mais úteis aos humanos (Clement, 1999).
O milho (Zea mays mays) é uma planta de origem mexicana (Matsuoka, 2002). Seus parentes silvestres
não são encontrados o Brasil, são conhecidos pelo nome de teosinte e são morfologicamente muito
diferentes do milho domesticado. Ao longo do processo de domesticação, o milho teve diferentes usos
e foi plantado em diferentes regiões. É muito grande a diversidade encontrada na espécie.
Freitas (2001) e Goloubinoff (1993) elegeram um fragmento do gene Adh2, situado no cromossomo 4
para realizar estudos comparativos entre amostras modernas e arqueológicas de milho. A análise de
amostras arqueológicas de milho do México, região onde a planta foi domesticada há cerca de 7.000
anos, revelou nos estudos realizados por Goloubinoff a presença de três alelos (formas alternativas de
um mesmo gene) do Adh2. O estudo do milho encontrado no Brasil acusou a presença de duas dessas
formas que caracterizam o que Freitas denominou de milho complexo. Nos Andes, em amostras com
idades de 440 a 5.000 anos, foi detectada apenas a variante mais simples desses alelos. Esse padrão
genético do passado se manteve na análise das amostras atuais: permanecem distantes as espécies
de milho das terras altas (Andes) e baixas (Brasil).
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Para Freitas (2003), há cerca de 5 mil anos, um grupo migratório teria saído do que hoje é o
México, levando consigo o tipo mais simples de milho e se fixado na cordilheira dos Andes.Três
mil anos atrás, outra corrente teria saído da mesma região em direção às terras baixas da América
do Sul, trazendo a variante complexa.
A origem evolutiva do gênero Phaseolus e sua diversificação primária também ocorreu nas
Américas. Atualmente existem vários registros de amostras arqueológicas de feijão (Phaseolus
vulgaris), desde o sudoeste dos Estados Unidos até o centro norte da Argentina e Chile, datadas
de até 10.000 anos (Gepts e Debouck, 1991).
Freitas (2001) verificou, estudando o gene que codifica a proteína Phaseolina da amostra de Phaseolus
vulgaris, encontrada em Januária e datada do final do século XVII, que o tipo básico genético da
proteína Phaseolina presente na amostra de Januária é do tipo “a” e não do tipo “b”. De modo geral a
distribuição dos alelos encontrados nas diferentes amostras seguiu um padrão geográfico, onde todos
os alelos oriundos de amostras da região desde o México até o norte da América do Sul (Colômbia/
Equador/ norte do Peru), ficaram em um mesmo grupo, denominado de grupo Norte, enquanto, no
outro grupo de alelos, só estavam presentes alelos oriundos de amostras do Sul do Peru e da Argentina
e foi denominado de grupo Sul.
Aparentemente os alelos do grupo Norte são os mais antigos, indicando que a origem do feijão
deve ter-se dado naquela região. Já as populações de feijão com alelos do grupo sul devem ter se
originado a partir de populações do grupo Norte, posteriormente. A amostra de Januária apresentou
6 alelos distintos, sendo que destes, dois são exatamente iguais aos alelos do grupo do Norte,
sendo os outros 4 alelos exclusivos. Destes 4 alelos exclusivos, dois são muito próximos à alelos
do grupo do Norte e os outros são intermediários. A amostra não apresentou nenhum alelo
exatamente igual ao encontrado em indivíduos do grupo Sul Isto sugere que, geneticamente, a
amostra de Januária possui um maior grau de relação com alelos presentes em populações do
grupo do Norte, mas também apresenta vestígios de um certo grau de contato com alelos mais
relacionados a populações mais do centro sul andino.
De modo geral, esta amostra de feijão de Januária confirma os dados levantados com as amostras de
milho, que sugerem que as populações de Januária possuíam uma relação ou influência de materiais
cultivados muito maior com amostras vindas da região da América Central e norte da América do Sul
e muito pouco com amostras da região dos Andes Centrais, como Peru.
Este trabalho demonstra que amostras arqueológicas vegetais oriundas de regiões tropicais podem
conter material genético ainda preservado e apto para estudos evolutivos. A partir de tais informações,
dentro da perspectiva de estudos etnobotânicos, aspectos relacionados às migrações humanas
poderão ser inferidos.
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Ethno-botany and archeology: crops as indicators of human being migration in the PreColumbian America.
ABSTRACT
The multidisciplinary approach has been appointed as the most suitable on the research about the
human occupation in South America. Accordingly to this concept, this work has the objective of
validating the ethno-botany research and the study of the grown crops genetic-evolution (maize
and beans) as an instrument to trace possible followed ways by the nations that occupied Brazil in
pre-Columbian times. The work was carried out using molecular biology techniques, trying to obtain
nucleotides sequences (DNA) for the crops found in archeological sites located in Mexico, Peru,
Chile and Brazil and comparing with the ones found in Brazilian Indian population sites and also in
areas where there were Brazilian traditional crop activities. The result found indicate the presence
of nucleotides patterns that repeat themselves (micro-satellites) and can be compared with modern
and archeological materials. Such fragments of sequenced DNA can be used as markers to deduce
human being migration in Brazil in remote eras.
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This paper may be regarded as a further effort to explain the peopling of the Americas with multidisciplinary
methods. The history of mankind has mostly been written without considering the influences of nature.
Human beings prefer for themselves to be at the centre of action and leave the background part to
nature – an inert and eternal part (Ribeiro, 2005).
In compensation, ethnobotany as a discipline for the study of relationships between plant environment
and human societies is characterized by its holistic vision and the concern for interdisciplinary work.
Research about the use and handling of vegetation is realized within a socio-cultural context. Therefore
it is necessary to approach human sciences by way of anthropology, archaeology, linguistics and the
biological sciences such as botany, ecology and pharmacology (Alcorn, 1995).
Human relations with the environment were extensively studied by Edward O. Wilson who, in 1984,
proposed his theory of biophilia, suggesting that humans feel a genetic necessity , based on evolution,
to associate deeply and intimately with their environment, especially with plants and animals in order to
promote their physical health and personal satisfaction. This theory, which still needs direct and decisive
evidence to be valid, helps to explain the behaviour of those people who take seeds with them when they
are forced, for one reason or another, to migrate.
Possibly this is the motive why human migrations created between countries such an enormous
mutual dependence on food. In Brazil in the 16th century rice (Oryza sativa), among other things,
from Asia, was introduced (OECD, 1999), the slave trade brought other products like the water
melon (Citrullus lanatus) from Africa (Romão, 1995). Plants of American origin, like maize and
beans, came to Brazil in pre-Columbian times. Genetic/evolutionary research of modern and
archaeological samples of these cultures, considering the ethnobotanical approach, could offer
important information as to the migratory routes these people took.
It is important to emphasize the fact that maize and beans are domesticated cultures, i.e. they were
selected and propagated in traditional agricultural systems until there occurred alterations in the genotypes
and phenotypes which brought more advantages and benefits to people (Clement, 1999).
Maize (Zea mays mays) comes originally from Mexico (Matsuoka, 2002). Its wild relatives which
are not to be found in Brazil, are called “teosinte” and morphologically they differ a lot from cultivated
maize. During the process of domestication maize had a variety of uses and was planted in different
regions, its diversity being very great.
Freitas (2001) and Goloubinoff (1993) chose a segment of gene Adh2, located on chromosome 4 to do
comparative studies on specimens of modern and archaeological maize. The analysis of archaeological
maize samples from Mexico, where the plant was domesticated 7.000 ears ago, carried out by
Goloubinoff, revealed the presence of three alleles (alternative forms of the same gene) of Adh2.
Investigating maize found in Brazil indicated the presence of two of these forms which characterize what
Freitas called complex maize. In the Andes, in samples varying in age between 450 to 5.000 years, only
a more simple variant of these alleles was discovered. This genetic standard of the past has been
maintained in analysing recent specimens: the maize species of the mountains (Andes) and lowlands
(Brazil) differ a lot from each other.
According to Freitas (2003), approx. 5.000 years ago a migratory group left what today is Mexico,
taking away the most simple type of maize, then settling down in the Andean mountains. 3.000 years
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ago, another group from Mexico walked towards the lowlands of South America, taking with them a
sample of the complex variety.
The evolutionary origin of Phaseolus and its primary diversification also took place in the Americas. At
the moment there exist several recordings of archaeological bean specimens (Phaseolus vulgaris),
beginning in the southwest of the United States and going as far as the northern center of Argentina and
Chile, dating back up to 10.000 years (Gepts and Debouck, 1991).
Freitas (2001) verified through his studies of the gene which codifies the protein Phaseolina taken from
a sample of Phaseolus vulgaris from Januária and dated back to the 17th century, that the basic genetic
type of the Phaseolina protein is of the “a” variety, not of the “b” variety. Generally speaking it can be
concluded that the distribution of the alleles found in the different samples follows a geographical pattern,
where all alleles of samples from Mexico and as far as the north of South America (Colombia/Ecuador/
north of Peru) originate from the same group, called northern group, while the other group of alleles, with
samples only from the south of Peru and Argentina, is called the southern group.
Apparently the alleles of the northern group are the oldest ones which means that the beans originally
came from this region. The bean populations possessing southern group alleles must have originated
later from populations of the northern group. The Januária specimen showed six distinct alleles, two of
which were exactly identical with the alleles of the northern group, while the other four are exclusive. Of
these four exclusive alleles, two are very close to alleles of the northern group, the others are intermediate.
The sample did not present any alleles exactly identical with those of specimens of the southern group.
This suggests that genetically the Januária sample possesses a higher degree of relationship to the
alleles present in populations of the northern group, but there are also traces of a certain contact with
alleles that are more related to populations from the center-south of the Andes.
Generally speaking, this bean sample from Januária confirms the data taken from the maize samples
suggesting that the populations from Januária had a much closer relationship to or influence from
material cultivated in the central America region or from northern South America and much less to
do with material from the central Andes, like Peru.
This paper demonstrates that archaeological plant samples from tropical regions may contain genetic
material still in good condition and suitable for evolutionary studies. Beginning with this data, and within
the perspectives of ethnobotanical studies, aspects as to human migrations may be conclusive.
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Resumo
O alimento é um dos fatores que determinaram à permanência ou migração do homem pré-histórico
de uma dada região. Ao longo da história humana, as sociedades alteraram geneticamente as plantas,
domesticando-as. Esse fato tornou o homem mais independente do meio e culturalmente mais
relacionado/dependente da planta cultivada. O milho é uma das principais espécies domesticadas no
mundo, possuindo milhares de etnovariedades, moldadas pelo ambiente e pela cultura humana. A
partir de análises genéticas de amostras de milho arqueológico e indígena, podem-se verificar pelo
menos duas grandes levas introdutórias de raças distintas de milho, a partir do México. A primeira por
volta de 5.000 anos atrás e difundida através dos Andes. A segunda, há 2.000 anos atrás, difundida
pela região das terras baixas da América do Sul. Estes dois padrões refletem um isolamento cultural
entre essas regiões. Em termos alimentares, as populações habitantes do Brasil, incluindo a Amazônica,
possuíam uma maior relação com a América Central e norte da América do Sul, do que com a região
Andina. Exceção é a região do norte do Chile até Paraguai/Paraná onde a mistura destes padrões
genéticos indica possíveis contatos culturais entre as populações daquelas regiões.
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Introdução
A colonização das Américas pelo homem pré-histórico é ainda motivo de controvérsias, principalmente
em relação à data de chegada dos primeiros homens vindos da Ásia (Neves et al, 1989; Pena et al,
1989; Prous, 1989; Roosevelt, 1996). Independentemente de quando o homem chegou nas Américas,
após seu primeiro passo em solo do continente Americano, ele passou a migrar e colonizar regiões,
desde o extremo Norte até o Sul do continente. Populações, tradições e etnias floresceram e começaram
a ser difundidas através do tempo e espaço. Tentar traçar estas migrações “internas” depende tanto
de evidências atuais, a partir das populações remanescentes dos primeiros habitantes; quanto de
dados históricos gerados nos últimos 500 anos; além de evidências arqueológicas (Harlan, 1975).
Após certo período do estabelecimento do homem nas Américas, uma série de espécies passaram
a ser domesticadas ou semi-domesticadas, há mais ou menos 8.000 anos atrás, muitas das quais
são as bases das principais culturas de que nos alimentamos atualmente. Futuras espécies
domesticadas como o milho, tomate, feijão, amendoim, mandioca, entre tantas outras, começavam
a ser criadas, domesticadas a partir de seus ancestrais selvagens, pela influência humana (Harlan,
1971; 1975; Gepts & Debouck, 1991).
Estas plantas domesticadas foram disseminadas pelo homem a partir do seu respectivo local de origem
e, quando da chegada dos europeus no século XV, as principais espécies domesticadas do Novo
Mundo já estavam amplamente disseminadas pelo continente americano. É o caso, por exemplo, do
milho, que o colonizador encontrou sendo plantado em todas as três Américas, atingindo latitudes
elevadas nos dois hemisférios e sendo encontradas desde o nível do mar até altas altitudes, reflexo de
sua diversidade genética, para poder ocupar uma gama de ambientes tão distintos.
Toda essa diversidade se explica, em parte, pela importância que esta planta teve e ainda tem como
base alimentar da maioria das populações das Américas. Tratado por muitas culturas como algo
sagrado, o milho, ao longo de sua trajetória evolutiva e de disseminação, foi sendo selecionado tanto
pelos fatores ambientais característicos de cada local onde era plantado, quanto também foi selecionado
pelo próprio homem, segundo as tradições culturais e gostos de cada população humana e os usos
que dele eram feitos, desde preparos de comidas, bebidas e até ornamentais.
Estas seleções naturais e artificiais (pelo homem) das plantas cultivadas, geraram uma série de
variedades/ raças locais, muitas vezes ligadas diretamente a grupos humanos específicos.
Deste modo, ao analisarmos diferentes raças locais de uma dada espécie cultivada, pode-se tentar
traçar uma relação entre estas diferentes variedades locais, verificando quais aquelas que possuem
maior afinidade e quais as mais distantes. Ao adicionarmos o dado geográfico, pode-se analisar uma
relação espacial entre as amostras. Ainda, ao incluirmos na análise dados de amostras arqueológicas,
pode-se adicionar a dimensão temporal, indicando qual a característica de dada amostra, onde ela se
localizava e em qual momento histórico isto se deu (Freitas, et al, 2003).
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Objetivo
Neste trabalho, iremos apresentar possíveis rotas de difusão do milho, em tempos remotos e, em
paralelo, as possíveis rotas de migração e contatos culturais das populações humanas do passado.

Materiais e Método
Neste trabalho analisou-se diretamente 45 amostras tradicionais e indígenas de milho de diferentes
locais do Brasil e Paraguai; além de sete amostras arqueológicas de milho, provenientes de cavernas
localizadas no Vale do Peruaçu – MG – Brasil, com idade que variaram entre 1.100 e 560 A.P.
Foram incluídas na análise dados de literatura, com amostras da região de origem do milho, no México
e Guatemala e amostras ao longo da cordilheira dos Andes, sendo 3 delas arqueológicas (idade que
variaram entre 4.500 e 400 anos A.P.). (Goloubinoff et al, 1993).
De cada uma das amostras foi extraído fragmentos de material genético (DNA). A metodologia
utilizada foi a técnica de extração por CTAB, com uma purificação secundária, como reportado em
Allaby et al (1997), onde a seqüência alvo analisada pertence ao gene Adh2 (Freitas, et al, 2003;
Bustamante, 2005).
Os fragmentos de DNA obtidos foram então seqüenciados e comparados por Network, que permite
identificar as mutações ocorridas em cada uma das seqüências, ao longo da evolução do milho (Allabi
& Brown, 2000; Freitas, 2001; Bustamante, 2005).

Resultados e discussão
Primeiramente, a análise mostrou que o milho apresenta uma alta diversidade genética na região
(gene) estudada, apresentando diversões tipos/ padrões genético, dependendo da amostra estudada,
o que permite um estudo mais aprofundado.
De modo geral, verificou-se que todas as seqüências das amostras variaram dentro de três padrões/
grupos genéticos principais, sendo um tipo chamado de “simples”, mais antigo e, outros dois
identificados como complexos, mais recentes. Nomes estes devido as particularidades genéticas da
seqüência de cada um destes padrões.
O interessante é que estes padrões apresentaram uma distribuição geográfica específica (Figura 1),
onde um dos padrões, o mais primitivo (amostras da cor branca, na figura), ficou restrito basicamente
a região das terras altas, ao longo da Cordilheira dos Andes; enquanto os outros dois padrões (azul e
vermelho, na figura) predominaram na região das terras baixas (Figura 1).
Isto sugere a entrada de tipos distintos de milho na América do Sul, a partir da América Central e, mais,
por rotas de difusão diferentes.
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O primeiro tipo de milho a entrar na América do Sul foi o tipo simples, fato este indicado pelas amostras
arqueológicas do estudo, onde este padrão genético simples está presente de forma exclusiva nas
amostras encontradas no Peru, com idades de 4.500 A.P. (Goloubinoff et al, 1993). Aparentemente
este tipo simples foi difundido na região ao longo da Cordilheira dos Andes.
Posteriormente, novos tipos distintos de milho foram disseminados/ difundidos na América do Sul,
entretanto, naquele momento, por novos caminhos, se espalhando pela região das terras baixas
do continente sul americano. Estas conclusões ficam mais evidentes quando observamos a figura
2, onde são apresentadas apenas as amostras coletadas junto a populações indígenas e a partir
de amostras arqueológicas.
O interessante é notar que, aparentemente, estes padrões “terra alta” – “terra baixa” não se misturaram,
ficando, de modo geral, confinados em suas regiões originais de difusão, como pode-se observar ao
se comparar as figuras 1 e 2.
Este isolamento de tipos, mais do que devido a restrições impostas pela genética do material é,
principalmente, devido a isolamentos culturais, ou seja, imposta mais pelos isolamentos em termos de
relacionamentos (amistosos ou não) que as populações humanas do passado mantinham.
Outras considerações particulares que podemos observar a partir das amostras são:
1.
A região sul do continente, entre a parte norte do Chile e Argentina, até o Paraguai, mostra
que é uma região onde o contato leste – oeste foi efetivo, onde pode-se encontrar amostras com
padrões das terras altas nas terras baixas (amostra E11) e vice versa (G7). Faz-se interessante
notar que esta região se localiza onde os estudiosos indicam ser o famoso caminho Peabiru, que
ligava as duas costas do continente sul-americano, mostrando como estes tipos de dados podem
corroborar outras evidências;
2.
A região amazônica possui basicamente os tipos complexos, de terra baixa. Isto se faz
importante, principalmente quando existem correntes de estudo divergentes a respeito da influência
que tiveram as populações humanas da região amazônica, com grupos afirmando que a região
sofreu influência andina, enquanto outra corrente sugere o contrário. Pelo trabalho e, particularmente
em termos alimentar e, mais especificamente no caso do milho, as populações habitantes da
região amazônica, praticamente não tiveram influência andina;
3.
A presença de uma única amostra do tipo terra alta, no estado do Acre, na região Amazônica
(7), pode indicar uma pequena influencia andina. Entretanto, esta influencia pode ter sido já em tempos
mais recentes, principalmente ao lembrarmos que a região do Acre, no final do século XIX e início do
século XX, passou pelo chamado ciclo da borracha, com o aporte de muitos migrantes não-indios
para aquela região, o que acabou por deslocar muitas populações indígenas de suas terras originais,
indo se abrigar mais ao sopé dos Andes, no Peru e, com isto, acarretando um contato com outras
populações indígenas com maior influencia da cultura das terras altas. Com o fim do ciclo da borracha,
muitas populações indígenas retornaram para sua terra natal, sendo que algumas delas podem ter
trazido matérias agrícolas recém adquiridos, incluindo o milho.
4.
A região observada com maior diversidade de padrões e sub-padrões genéticos é a região
ao norte da região amazônica, no estado de Roraima, nas proximidades da parte sul da Venezuela
(amostras 8; 9; 10; 24; 25; 26; 27 e; 28), tendo sido encontrado 9 haplotipos dos 13 encontrados
no estudo e literatura. Isto indica que a região pode ter sido uma importante rota de contatos entre
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distintas populações. Possíveis motivos: geográfico – bem ao norte do continente, próximo a porta de
entrada do milho a partir do centro de origem, no México; Rios que servem como rotas naturais de
difusão de populações humanas e suas culturas e cultivos; único local com presença de um tipo de
padrão genético hibrido, mostrando a antiguidade do milho ali. Estado com colonização não-índia
mais recente, com grande % da população ainda indígena, e grandes extensões de reservas indígenas,
fazendo com que o impacto da sociedade nestas populações tradicionais tenha sido amenizado e
mais recente, permitindo a sobrevivência não apenas das culturas/ etnias, como de seus cultivos.

Considerações finais

Neste trabalho analisou-se dados oriundos de amostras de milho, uma importante planta alimentar
para as sociedades humanas atuais e essencial para muitas populações indígenas do presente e
do passado mais remoto.
Verificou-se que esta planta possui características genéticas que estão distribuídas geograficamente, desde
tempos mais remotos, como mostrado pelas amostras arqueológicas e que são explicadas, principalmente,
pelo fator homem, ou seja, devido à influência e ação de difusão que este exerceu sobre aquela planta, a
partir do centro de origem da espécie cultivada, no México/ Guatemala.
Como o padrão genético-geográfico apresentado pelo milho é explicado pela ação do homem, a planta
serve, por outro lado, como um marcador/ indicador por onde o homem passou e/ou quais eram as rotas
preferenciais de contato/ migração das diferentes culturas humanas que habitaram a América do Sul.
Deste modo, os dados apresentados reforçam a teoria de duas grandes culturas humanas, uma de
terras altas e a outra para as terras baixas. Aparentemente, em termos alimentar, estas duas culturas
ficaram relativamente isoladas uma da outra, com exceção de algumas regiões onde o contato pode
ter ocorrido de forma mais efetiva, como explicitado no artigo.
Em termos de região amazônica, a qual possui controvérsia sobre sua influência cultural, podemos
afirmar que, em termos alimentar e, mais especificamente o milho, que a cultura humana que habitou a
região Amazônica no passado sofreu uma influencia muito maior de culturas humanas das terras baixas
e muito pouco da região Andina.
Por último, o trabalho reforça a importância dos estudos que focam as plantas utilizadas pelo homem,
nos estudos sobre a história do passado do próprio homem, sugerindo que trabalhos de prospecção
arqueologia devam dar maior cuidado com as amostras vegetais encontradas nos sítios, pois estas
podem servir como complemento aos dados de outras fontes de estudo.
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Have people followed plants or have plants followed people? Pre-historical human migratory
and contact routes in the Americas according to crops. Case study – Maize
ABSTRACT
Food is one of the key factors that has determined pre-historical human settlement or migration in
an area. Throughout human history, societies have changed plants genetically, through domestication.
This fact made the human beings more independent of the environment and culturally more related
to/dependent on crops. Maize is one of the most important crop species in the world, with thousands
of landraces, selected by the environment and by human culture. Genetic analyses with archeological
and indigenous maize samples show at least two main ancient expansions of maize cultivation into
South America from Mexico. The first one happened around 5,000 years ago, and was diffused
throughout the Andean Highlands. The second one, which happened around 2,000 years ago, was
diffused throughout the South American Lowlands. The two patterns reflect cultural isolations between
these two areas. In regard to food, Brazilian human populations, including the Amazonian had a
closer relation to the Central American and the Northern part of South American, rather than the
Andean Highlands. An exception is the area from the Northern part of Chile up to Paraguay/ ParanaBrazil, where there is a mixture of these two genetic patterns, indicating some possible cultural
contacts between the human populations of the two areas.
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DID MAN FOLLOW PLANTS OR DID PLANTS FOLLOW MAN? TRACKS OF
PREHISTORIC MAN AND WAYS OF CONTACT IN THE AMERICAS,
ACCORDING TO CULTIVATED PLANTS. CASE-STUDY – MAIZE

Introduction
The colonization of the Americas by prehistoric man still provokes controversy, above all the date of
man’s first arrival from Asia (Neves et al, 1989;Pena et al, 1989; Prous, 19889; Roosevelt, 1996).
Independent from when this happened, as soon as man stepped on American soil, he began to migrate
and colonize the country, from the extreme north to the south of the continent. Populations, traditions and
ethnic groups flourished and started to spread over time and space. To track down these “internal”
migrations, depends on actual evidence, starting with surviving populations from the first inhabitants, as
well as on historical data from the last 500 years and on archaeological evidence (Harlan, 1975).
Approx. 8.000 years ago, after an initial period of settling down some species were domesticated
or semi-domesticated by man, and many of them constitute the basis of the crops which feed us
today. Prospective species like maize, tomatoes, beans, peanuts and manioc, among others began
to be grown, were domesticated from their wild ancestors by man. (Harlan, 1971; 1975; Gepts &
Debouck, 1991).
These domesticated plants were distributed by man from where he started out and when Europeans
arrived in the 15th century, the principal domesticated species of the new world had already begun to
spread over the American continent. This is the case of maize, which the colonizers discovered as
being grown in the three Americas, in the high latitudes of the two hemispheres as well as on sea level or
up in high altitudes, reflecting its genetic diversity to cover such a large range of different environments.
This diversity may partly be explained by the value this plant had and still has as the staple food for the
majority of the American populations. Maize was regarded by many cultures as something sacred and
during its course of evolution and dissemination was selected because of the characteristic environmental
factors where it would grow and by proper man according to his cultural traditions, his tastes and uses,
ranging from the preparation of food and drink to decoration.
These natural and artificial selections of cultivated plants caused a series of variations/local breeds
often correlated directly to specific human groups.
Thus, analyzing different local variations of a given cultivated species, a connection between these might
be claimed, determining those variations with a major or minor affinity. When geographical specifications
are added, a topographical relationship between samples can be established. Furthermore, including
archaeological data, a time dimension is added, pointing out what characterizes the given sample,
where it is located and when this happened (Freitas et al, 2003).
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Objective
We are going to present possible roads of diffusion for maize, in ancient times, and, parallel to that,
possible ways of migration and contact of peoples in the past.

Materials and Methods
For this paper we analyzed directly 45 specimens of traditional and indigenous maize from different
locations in Brazil and Paraguay, also 7 archaeological samples from caverns situated in the Peruaçu
valley – Minas Gerais – Brazil, with ages varying between 1.100 and 560 year BP.
We included data from literature, with samples from the area where maize originated, in Mexico and
Guatemala and specimens from the Cordilleras, three of which were archaeological (with ages varying
between 4.500 and 400 years BP). (Goloubinoff et al, 1993)
From each sample a segment of genetic material (DNA) was extracted. The method applied was the
genomic extraction using CTAB, with a secondary purification as reported by Allaby et al (1997), where
the analyzed target sequence belongs to gene Adh2 (Freitas et al, 2003, Bustamante, 2005).
The DNA segments thus obtained were then sequenced and compared by Network permitting to
identify the mutations which took place in each sequence during the evolution of maize (Allaby &
Brown, 2000; Freitas, 2001; Bustamante, 2005).

Results and discussion
In the first place the analysis showed that maize has got a high degree of genetic diversity. Generally
speaking, all sequences of the samples fluctuate within three principal pattern groups, one of them being
the “simple” type, the older one, the two others being more complex and more recent. These denominations
are due to its particular genetic properties.
It is interesting to note that these patterns show a specific geographical distribution (figure 1) and
one of the patterns, the most primitive, (sample in white colour in the figure) was basically restricted
to the highlands, along the Cordilleras, while the other two (blue and red in the figure) are predominant
in the low regions (figure 1).
This strongly indicates that distinct types of maize came from Central America to South America and,
which is more, by different routes.
The first type of maize entering South America was of the simple kind, a fact which is reinforced by
the archaeological samples of the study, where this type is exclusively present in samples encountered
in Peru, with ages of approx. 4.500 years BP (Goloubinoff et al, 1993). Apparently this type spread
over the entire Andean region.
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Subsequently, new distinct types of maize were disseminated in South America, following new tracks,
however, and spreading throughout the lowland regions of the continent. This becomes quite clear when
we look at figure 2, which only shows those samples collected from indigenous populations and from
archaeological specimens.
It is interesting to acknowledge the fact that the patterns “highlands” and “lowlands” don’t mix, being
limited to their original region of propagation, as can be observed in figures 1 and 2.
This isolation is due to restrictions imposed by the genetics of the material and, even more so, to
cultural isolation, i. e. more due to isolation in terms of relationships (friendly or not) which the peoples
of the past kept up.
Other conclusions we can draw from the samples are:
1- The southern region of the continent, between northern Chile / Argentina and Paraguay, shows
that the contact east – west was effective, resulting in highland patterns in the low regions (sample
E11) and vice versa (G 7). Through this area runs, what the experts call the famous Peabiru
track, connecting the two coasts of South America and thus proving how this kind of information
can corroborate other evidence;
2- The Amazon region basically possesses the complex types, of the lowlands. This fact becomes
important, especially when there are divergent schools of thought as to the influence human
populations exercised on the Amazon region. One school affirms that this area was influenced
by the Andean type while the other suggests the contrary. In terms of nourishment, more specifically,
in terms of maize, Amazonian peoples were practically not affected by the Andean influence;
3- The occurrence of only one sample of the highland type in the state of Acre, in the Amazon
region (7), indicates minor Andean influence. This influence, however, may have happened more
recently, above all, if we remember that the Acre region at the end of the 19th /beginning of the
20th century passed through what is called the rubber cycle, attracting a lot of non-Indian migrants
to that area and uprooting many native populations from their original land. Those went to settle
down in Peru, at the foot of the Cordilleras and came into contact with the local native populations
under the influence of the highland cultures. When the rubber boom ended, many of them went
home again and some of them may have taken with them agricultural material, including maize.
4- The region found with the major diversity of genetic types and sub-types lies in the north of
Amazonia, in the state of Roraima, near the south of Venezuela (samples 8; 9; 10; 24; 25; 26; 27
and 28), where from 13 types found 9 were haplo-types according to literature. This means that
the area can have been an important contact between distinct populations.
Possible causes: geographically – in the north of the continent, near the entrance door of maize,
to its original center, Mexico; rivers which serve as natural ways of distribution for peoples; the
exclusive localization with one type of genetic hybrid, demonstrating the great age of maize. A
federal state with recent non-Indian colonization but a high percentage of native populations,
great expanses of indigenous conservation areas so that the impact of society on these traditional
peoples has been reduced thus permitting the survival not only of cultures/ethnic groups but also
of their products.
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Final Considerations
In this paper we analyzed data from maize samples, a basic staple crop for human societies of today
and vital for many native peoples of the present and of the recent past.
We established that this plant has genetic characteristics which are distributed geographically, since the
remote past, as shown by archaeological specimens and are principally explained by man’s actions, by
the influence of human ways of diffusion starting at the original center, in Mexico / Guatemala.
This being the case, the plant serves as a marker / indicator of human passages, of their favourite road
and culture networks for South America.
These facts also reinforce the theory of two great human cultures, one in the mountains, the other in the
lowlands. To judge from their eating habits, they lived rather isolated from each other except for some
areas where contact was close, as explained in this paper.
As far as Amazonia is concerned, where there is a dispute over its cultural influences, we can affirm that
in terms of alimentation, or, more specifically, in terms of maize, those peoples who lived there in the
past were much more affected by the lowland culture than by the Andean influence.
Finally, this paper stresses the importance of studies which focus plants, and we suggest that the vegetable
samples found at the sites be treated with much attention by archaeologists as they can help to
complement data from other sources.
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Figura 1 – Mapa mostrando a localização de cada amostra utilizada na análise
do trabalho (amostras de pequenos agricultores, amostras indígenas e
arqueológicas. Três padrões genéticos principais foram observados, identificados
pelas cores branco – tipo simples, mais antigo e, em vermelho e azul, ambos
denominados como tipo complexos, mais recentes. Em cada um destes padrões
foram encontradas variações, identificadas na legenda. Ainda, dois tipos
“híbridos” (dois últimos mostrados na legenda), originados possivelmente a partir
de rearranjos dos dois tipos complexos foram observados. Amostras iniciadas
com a letra “G” são de literatura, sendo as amostras G7; G8 e; G9 arqueológicas.
Amostras iniciadas com a letra “A” também são arqueológicas e foram analisadas
diretamente no estudo.

Figure 1. - The map shows the location of each sample used during the analysis
(samples of smallholders, indigenous and archaeological samples). Three principal
genetic patterns were observed, as indicated by the white colour – the oldest,
simple type and by red and blue the more recent, more complex types. In each
pattern variations were discovered, identified by the characters.
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Figura 1/Figure 1
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Figura 2 – Mapa apresentando apenas as amostras de origem indígena, incluindo as arqueológicas.
Note que a divisão geográfica entre os padrões genéticos de terra alta (branco) e terra baixa (vermelho e azul), fica mais evidente.
Figure 2. – The map shows only samples of indigenous origin, including archaeological ones.
Note that the geographical division between genetic patterns of highlands (white) and lowlands (red
and blue) becomes more evident.
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com mais de seis mil anos BP
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discussões geoarqueológicas
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Resumo
São poucos os sitios arqueológicos com datação superior a 6.000 anos BP em território paranaense,
devido a diferentes causas. Neste trabalho discute-se a distribuição espacial e as problemáticas
geoarqueológicas e interpretativas destes sítios, além da apresentação de novas datações feitas pelo
método do C14 - AMS. Como existem vestígios da megafauna em território paranaense datados até
6.000 anos BP, relacionam-se as estratégias utilizadas e os primeiros resultados obtidos nas pesquisas
do Museu Paranaense sobre a possível convivência entre espécies da megafauna e grupos caçadorescoletores no Paraná. Os planaltos do sul do Brasil, há 7.400 anos BP estavam dominados por campos,
com um clima mais seco e frio que o atual, possivelmente 10oC mais baixo, e as matas de araucárias
provavelmente se restringiam a vales fechados e profundos e vertentes costeiras mais úmidas. Com o
clima tornando-se mais quente e úmido, há cerca de 7.000 anos, intensificou-se a quantidade de
assentamentos de caçadores-coletores, em distintos ambientes naturais.

Abstract
There are a few archaeological sites dated earlier than 6.000 years BP in Paraná’s territory, due to
different reasons. The subjects of this paper are the spatial distribution and the geoarchaeological
and interpretative issues of these sites, plus the introduction of new datations obtained by C14 –
SMA method. Paleo-fauna remainings in Paraná State have been dated up to 6.000 years BP, so
there would be a possible close association between paleo-fauna species and hunters and gatherers
groups in Paraná’s territory, then this study reveals the strategies and the first results obtained by
the Paranaense Museum Research Team. At 7.400 years BP the South Brazilian plateaus were
covered by fields, with a climate drier and colder than today, possibly 10oC lower, and araucaria
forests were probably restricted to closed and deep valleys and more humid coastal slopes. Once
the climate became more hot and humid, about 7.000 years BP, the number of hunters and gatherers
settlements increased, in many kinds of environments.
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Introdução
Neste trabalho são relacionadas as principais pesquisas em território paranaense, onde foram
identificados sítios arqueológicos com datação superior a 6.000 anos BP, mostrando-se um panorama
da arqueologia regional, que inclui dados inéditos sobre o sudoeste paranaense, no vale do baixo rio
Iguaçu. Além disso, são discutidas algumas características ambientais das regiões estudadas, e
possíveis trajetórias na evolução da paisagem e dos mosaicos de vegetação.
Ainda se apontam as estratégias que vem sendo utilizadas e os primeiros resultados obtidos nos
estudos do Museu Paranaense sobre a possível convivência entre espécies da megafauna e grupos
caçadores-coletores no Paraná.
Há cerca de 4.000 anos atrás, com o clima tornando-se mais quente e úmido, as florestas de araucária
já em expansão, e as áreas de campos e estepes diminuindo, aparecem os primeiros vestígios de
horticultores e ceramistas em território atualmente compreendido pelo Estado do Paraná, os da tradição
Itararé-Taquara; e há dois mil anos atrás já se tem assentamentos Tupiguarani.

Histórico de Pesquisas
Supõe-se que já entre 12.000 e 15.000 anos atrás, parte da região sul do Brasil, bem como o nordeste
da Argentina, era ocupada por caçadores-coletores, que, provavelmente, conviveram com a megafauna,
como os caracterizados em Barreto et al. (1982) e Sedor et al. (2004). Porém, deve ser destacado,
conforme dados do paleontólogo Fernando Sedor (comunicação verbal, 2005), da Universidade Federal
do Paraná (UFPR), que a preguiça gigante e algumas outras espécies da megafauna habitaram o
território paranaense até cerca de 6.000 anos atrás, inclusive nos campos de Curitiba e
circunvizinhanças.
Desde o início do século XX tem-se relatos da ocorrência de vestígios arqueológicos e paleontológicos
no vale do rio Ribeira (Krone, 1914, 1950), sendo que entre 1970 e 1990, houve vários trabalhos
coordenados por Collet (Collet & Prous, 1977; Collet, 1985; Collet & Loebl, 1988), com o cadastro de
concheiros fluviais datados em até 10.500 anos BP. Estas datas acabaram se confirmando através de
estudos de Penin e De Blasis (2005).
Ainda oriundas de discussões do século XIX sobre as ocupações mais antigas em território brasileiro,
foram procuradas respostas com estudos intensivos em sambaquis na costa brasileira. No litoral
paranaense, as primeiras pesquisas acadêmicas e mais abrangentes foram realizadas por Loureiro
Fernandes, Bigarella (1950-51), e pelos arqueólogos franceses Laming e Emperaire (1956).
As datações mais antigas do litoral paranaense são em níveis profundos dos sambaquis do Ramal,
com 6.540+105 anos BP (SI-1573 e 1572), e do Porto Maurício, com 6.030+130 anos BP (SI 509 e
506), dados citados em Garcia (1979).
Procurando, da mesma forma, caracterizar sítios com datação recuada, no Paraná, os primeiros estudos
sistemáticos em abrigos com pinturas rupestres foram também dos arqueólogos franceses Laming e
Emperaire, em 1956, quando foram vistoriar áreas em Piraí do Sul e Tibagi, centro-leste paranaense.
Atualmente, no Estado do Paraná, são conhecidos cerca de 70 abrigos com pinturas rupestres, segundo
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dados de muitos autores, discutidos em Parellada (2003). A maioria dos abrigos localiza-se nos vales
dos rios Iapó e Tibagi, e seus afluentes, mas também estão situados junto ao alto rio Ribeira, nos vales
dos rios das Cinzas, Jaguaricatu e Itararé, e ainda na escarpa de São Luiz do Purunã, próximo à Ponta
Grossa. Chmyz datou, um nível profundo de abrigo situado no município de Ponta Grossa, em cerca de
7.800 anos BP, cujos dados ainda não foram publicados.
Parellada (2005) estudando o abrigo da Janela, no nordeste paranaense, e relata que ali talvez exista
uma contemporaneidade das pinturas com a ocupação por populações Itararé. Somente com datações
absolutas da pintura e análises químicas da composição dos pigmentos e dos corantes, é que se
poderá confirmar ou descartar esta hipótese. Amostra de carvão de uma das fogueiras foi datada por
AMS e resultou em 1790± 210 anos BP. (ANU- 192-27).
Em 1957, no município paranaense de Guaporema, foi escavado o sítio José Vieira pelos arqueólogos
franceses Annette Laming e José Emperaire (Laming & Emperaire, 1959), que foram chamados às
pressas, devido a descoberta de sepultamentos humanos, quando era construído um moinho de cana
de açúcar, sendo as obras interrompidas, e na época realizada uma pesquisa financiada pela
Universidade do Paraná. A ocupação mais antiga do sítio José Vieira, Humaitá, foi datada em 6.683+335
a 5.241+300 anos AP (Gsy 78 e 80, Laming-Emperaire, 1968). Por vinte anos este foi o mais antigo
sítio datado no Paraná. No nível inferior ocorriam unifaces e bifaces, associados a lascas espessas,
Laming-Emperaire (1962) ainda encontrou uma ponta de flecha pedunculada, a quase 5m de
profundidade. Neste sítio caracterizaram-se outras duas ocupações mais recentes e ceramistas: uma
por grupos Itararé-Taquara e a última, Tupiguarani (Parellada, 2005).
Em 1970, na Serra do Mar, no município de São José dos Pinhais, o arqueólogo Rauth cadastrou o
sítio Umbu Céu Azul, junto às nascentes do rio Pequeno, afluente do rio Iguaçu, e obteve datações entre
3.705+ 130 e 755 + 60 anos BP (SI-1575 e 1578). Os materiais coletados, principalmente lascas em
diabásio, estão atualmente sob a guarda do Museu Paranaense.
Entre 1982 e 1983, no vale do baixo Paranapanema, na área do projeto de salvamento arqueológico
da Usina Hidrelétrica (UHE) Rosana - Taquaruçu, foram datados dois sítios Umbu, fase Itaguajé, o
PR NL 8 com 8.115+ 80 anos BP e o PR AP 5 com 6.715+ 135 anos BP (Chmyz, 1984; Chmyz &
Chmyz, 1986).
Entre 1995 e 2001, no vale do baixo Iguaçu, no sudoeste paranaense, durante as pesquisas do resgate
arqueológico da UHE Salto Caxias, em Boa Esperança do Iguaçu, foi datada a ocupação mais antiga
do Paraná, publicada até o momento, em 9.040+ 400 anos BP (ANU 2001, método C14 AMS; Parellada,
2005), proveniente do nível inferior do sítio Ouro Verde I, relacionado a grupos caçadores-coletores
Umbu. Neste sítio caracterizaram-se cerca de 500 gravuras rupestres, em afloramentos e blocos soltos
de basaltos e andesitos, predominando representações geométricas, com círculos concêntricos,
raiados, pontos enfileirados e grades (Parellada et al., 1996), observar figura 1. Parte dessas gravuras
pode estar relacionada ao nível inferior do sítio Ouro Verde I. Nesse sítio também ocorrem vestígios
mais recentes de grupos ceramistas Itararé-Taquara, ancestrais de grupos indígenas do Tronco
Linguístico Jê, datados em cerca de 300 anos BP.
Existe uma datação de cerca de 9.500 anos BP em sítio arqueológico no vale do médio rio Tibagi,
recentemente obtida pelo arqueólogo Chmyz (comunicação verbal, 2006), mas cujos dados estão sendo
compilados para futura publicação.
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Nas várzeas do rio Piraquara, em área do futuro
reservatório da barragem Piraquara II, de
abastecimento de água, situada a leste da cidade de
Curitiba, vem sendo coletados, desde agosto de 2006,
várias evidências paleontológicas, inclusive troncos
inteiros de árvores, principalmente de pinheiros
araucária, com idades que possivelmente ultrapassem
6.000 anos BP, observar figura 2. A situação
estratigráfica desses sítios é bastante assemelhada
aos de Monte Verde, no Chile, cujas pesquisas foram
coordenadas por Dilllehay (1996), ou seja, são
sedimentos arenosos cobertos por níveis de turfa, com
mais de 1,5m de profundidade, saturados de água.
Nesta região localizada nas proximidades da Serra
do Mar, nos contrafortes do Primeiro Planalto
Paranaense, já tinham sido caracterizados sítios
Umbu, de grandes dimensões, em áreas próximas às
várzeas (Parellada, 2005).
Os sítios arqueológicos com datação maior que 6.000
anos BP estão listados na tabela 1.
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Nº

Sítio arqueológico,
localidade e/ ou nível
amostrado

Vale de rio, e/ ou
município PR

Tradição

Nº da
amostra

Data C14
anos (BP)

Referências
bibliográficas

1

Ouro Verde 1, quadra O,
nível 42cm

Baixo Iguaçu

Umbu

ANU-19217

9040 + 400

Parellada, 2005

2

PR NL 8, entre 5 e 50cm

Baixo
Paranapanema

Umbu

SI-6401

8115 + 80

Chmyz & Chmyz,
1986

3

Abrigo, Ponta Grossa

Ponta Grossa

Umbu

SI

7.850

Chmyz

4

PR-FI-21, quadra D, entre
40 e 60cm

Rio Paraná,
Guaíra

Humaitá

SI-4994

6910 + 75

Chmyz, 1983

5

PR AP 45, entre 60 e
90cm

Baixo
Paranapanema

Umbu

SI-6498

6.715 + 135

Chmyz & Chmyz,
1986

6

José Vieira

Médio Ivaí,
Guaporema

Humaitá

Gsy-78

6683 + 355

LamingEmperaire, 1968

7

Ramal, litoral

Morretes

Sambaqui

SI-1573

6540 + 105

Garcia, 1979

8

PR-FI-21, quadra B, entre
60 e 75cm

Rio Paraná,
Guaíra

Humaitá

SI-5993

6505 + 105

Chmyz, 1983

9

PR-FI-21, quadra B, entre
40 e 60cm

Rio Paraná,
Guaíra

Humaitá

SI-4992

6265 + 80

Chmyz, 1983

10

Toninho da Recapadora,
quadra 2, nível 56cm

Baixo Iguaçu

Umbu

ANU-19218

6240 + 250

Parellada, 2005

11

Porto Maurício, litoral

Paranaguá

Sambaqui

SI-509

6.030 + 130

Garcia, 1979

Tabela 1 – Datações de sítios arqueológicos com mais de 6.000 anos BP, no Paraná.

Evolução das características ambientais
Grande parte das pesquisas desenvolvidas pelo departamento de arqueologia do Museu Paranaense,
desde 1985, vem dando ênfase especial ao uso da geoarqueologia.
Afinal, dados geoarqueológicos colaboram substancialmente na interpretação arqueológica, sendo
essenciais na caracterização estratigráfica e geocronológica dos sítios, possibilitando a compreensão
dos processos geológicos que atingiram os vestígios, e como a paisagem influiu no desenvolvimento
cultural (Waters, 2000, p.542).
O estudo da paisagem, na arqueologia, busca a reconstrução ambiental mais completa possível da
área pesquisada, sendo fundamentais a descrição topográfica do terreno, a disponibilidade de água,
as características climáticas, a propensão a secas e inundações, entre outros aspectos, tentando inserilos em um contexto regional e verificando as mudanças ocorridas no tempo (Renfrew & Bahn, 1993).
Lanata (1997, p.160), numa visão pós-processualista, afirma que o estudo das paisagens arqueológicas
deve ser centrado no estudo da distribuição espacial do registro, havendo três pontos importantes
nesta análise: a heterogeneidade espaço-temporal, os processos regionais de formação do registro,
tanto naturais como culturais, e a ação humana como resposta a variabilidade ambiental. Aquele autor
também aponta a necessidade de reflexão sobre as escalas temporo- espaciais selecionadas nos
estudos, e que são de dois tipos: absolutas, ligadas ao recorte da área pesquisada, e as relativas, que
permitem entender as diferenças nas estruturas do registro.
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No vale do alto rio Ribeira, em áreas de relevo íngreme, onde há concentração de morros com encostas
de alta declividade, e cristas estreitas, acontece uma maior estabilidade dos terrenos nas cristas de
elevações e menor nas encostas. Intervenções humanas, como a construção de habitações, o traçado
de trilhas e caminhos, entre outros, já provocaram a ocorrência, repetidas vezes, de movimentos de
massa, como, por exemplo, os escorregamentos translacionais rasos e os rotacionais profundos, que
se intensificam com o uso inadequado das vertentes (Parellada, 2005).
No Paraná, no alto Ribeira, os registros de vestígios arqueológicos em rampas com declividade maior
ou igual a 40 graus, foi bastante reduzido, mas aconteceu algumas vezes, principalmente, em áreas de
ocorrências isoladas, sendo os processos de formação de sítios arqueológicos concomitantes a
processos de rastejo, escorregamento e colapso.
Em vários sítios arqueológicos pesquisados podem ser observadas as linhas de pedra ou stone
lines, cuja origem foi discutida por vários autores, entre eles, Bigarella et al. (1994, p.212-225)
que analisaram as várias teorias, algumas controversas, e os locais de ocorrência. Concluíram
que há duas teorias que podem explicar a formação desses paleopavimentos detríticos rudáceos
em climas tropicais e subtropicais, sendo que a primeira estaria relacionada ao contato abrupto
da linha de pedras, com colúvio ou rochas alteradas do embasamento geológico, e ocorreria devido
a eliminação dos sedimentos finos e concentração residual dos grosseiros. A outra seria da
formação de linha de pedras sem contato abrupto com a unidade inferior e com muita matriz
sedimentar entre os fenoclastos, que talvez estivesse ligada a processos de bioturbação,
pedoturbação faunística, ou mesmo devido a movimentos de massa do colúvio superior saturado
de água, cujos componentes rudáceos desceriam por gravidade.
A evolução das vertentes montanhosas em planaltos do sul do Brasil foi estudada por Bigarella et al.
(1978), que observaram que as mudanças morfológicas decorreriam, inicialmente, a processos de
degradação lateral, com o desenvolvimento de pedimentos, causados pela aridez do clima, a diminuição
da vegetação e chuvas torrenciais.
A degradação lateral seria um conjunto de mecanismos físicos e químicos que possibilitam o
desenvolvimento de superfícies de erosão, planas a suavemente inclinadas. Haveria alternância das
fases de dissecação vertical, causadas por mudanças climáticas para mais úmido. Ainda existem
dúvidas em relação aos processos de desenvolvimento das vertentes, pois apesar dos vários estudos
realizados, foram relativamente poucos os casos analisados, em detalhe, em laboratório e com várias
datações absolutas. Ab’Sáber (2003, p.57) destaca o domínio dos “mares de morros”, ou seja, um
relevo de zonas mamelonizadas, em forma de casca de laranja ou calota, em áreas de alteração de
rochas cristalinas e cristalofilianas, como os granitos Três Córregos. A paisagem é areolar, e reflete os
processos morfoclimáticos tropicais.
Nessas áreas há formação de pedimentos rochosos que, segundo Bigarella et al. (1994, p.92), seriam
as superfícies inclinadas ou rampas, ou mesmo paleorampas, formadas por delgadas camadas de
alúvios e/ ou colúvios em períodos longos de tempo, que se aproximam do equilíbrio dinâmico,
independente de tipos litológicos ou climáticos. Aqueles mesmos autores caracterizam pedimentos
detríticos como rampas, com aspectos gradacionais, com alúvios e/ ou colúvios mais espessos.
Observando os vários níveis documentados nos perfis estratigráficos em sítios arqueológicos antigos
pode ser verificada a natureza policíclica dos níveis de erosão, e que colaboraram na formação destes
sítios, devido o aporte de sedimentos, e também pela destruição parcial a total de outros, devido aos
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movimentos de massa. Através das diferentes rupturas de declive, buscou-se a interpretação dos
vários níveis encontrados, caracterizando três níveis de pediplanos: terraços de baixa, média e
alta vertentes, e os pedimentos, que são as planícies aluviais, ou áreas de preenchimento de
sedimentos entre elevações.
Critérios semelhantes, para uma hipótese de interpretação de evolução das vertentes da Serra do
Mar, foram adotados por Bigarellla et al. (1994).
Parte da vegetação atual do Paraná reflete climas diferenciados dos atuais. Afinal, entre 23 mil e 13 mil
anos atrás, na paisagem dos planaltos subtropicais, como os do sul brasileiro, predominavam estepes,
em solos sub-rochosos, com ausências de bosques subtropicais e ocorrência reduzida do pinheiro
araucária, devido a temperatura mais fria e ambiente mais seco que os atuais. Os mares estavam a
cerca de 100 metros abaixo do nível atual, e as correntes frias chegavam ao sul da Bahia, e barravam
a entrada da umidade atlântica, provocando as paisagens estépicas, inclusive com vegetação cactácea,
nos altiplanos meridionais (Ab’Saber, 2003).
Também o nível marinho sofreu modificações neste período, tendo alternadas subidas e descidas
métricas, conforme a curva de oscilação marinha de Angulo(1992) para o Paraná. Martin et al. (1988)
destacam que a posição de alguns sambaquis só pode ser explicada por uma extensão lagunar superior
a atual, e, em conseqüência, por um nível marinho superior ao de hoje. Assim, atualmente os sambaquis
estão em variada distância da linha de costa, sendo que eles representam uma das evidências de
antigos paleo-níveis marinhos na região, como o sambaqui de Cacatu, em Antonina, datado em
5.020+20 anos BP, localizando-se muito afastado da linha da costa.
Devido às mudanças ambientais durante o quaternário, podem ser caracterizados redutos, relictos ou
refúgios, que seriam enclaves de sistemas ecológicos diferenciados em meio a espaços de médio
porte, segundo Ab’Sáber (2003, p.146). Na vertente altiplana da Serra do Mar há uma passagem
brusca para os campos de Curitiba, e as matas de araucária e florestas-de-galeria no alto rio Iguaçu.
No início do holoceno, cerca de treze mil anos atrás, segundo Behling (1995, 1997), havia uma grande
predominância de Poaceae e Cyperaceae, e há mais de 2.850 anos já havia iniciado a expansão da
floresta de araucária. O manejo dos campos e das florestas de araucárias parece estar diretamente
relacionado a entrada de grupos Jê, há mais de quatro mil anos, no Paraná.
Behling et al. (2004) observam que os planaltos do sul do Brasil, há 7.400 cal BP, estavam dominados
por campos, com um clima mais seco e frio que o atual, possivelmente 10oC mais baixo, e as araucárias
provavelmente se restringiam a vales fechados e profundos e vertentes costeiras mais úmidas. Em
épocas posteriores a 4.320 anos cal BP, as araucárias se expandiram em redes de matas de galeria.
Com o clima tornando-se mais quente e úmido, há cerca de 7.000 anos atrás, intensificou-se a
quantidade de assentamentos de caçadores-coletores, em distintos ambientes naturais, que foram
categorizados em tradições: a Umbu, em áreas de campos e cerrados; a Humaitá, em regiões
florestadas, e os sambaquis, na costa litorânea e no planalto.
As formações vegetais são dependentes das condições climáticas, assim nas porções mais baixas,
como nos vales dos rios Ribeira, Açungui e Ponta Grossa, ocorrem florestas típicas da mata
atlântica. Em áreas de maior altitude, acima de 600m, aparecem florestas de transição, com matas
de bracatinga e capões de araucária.

FUMDHAMentos VII - Claudia Inês Parellada

124

A araucária, Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, é também chamada de pinheiro-do-paraná ou
pinheiro-brasileiro, encontrando-se no sul e parte do sudeste do Brasil, nordeste da Argentina, e
uma pequena área do Paraguai, sendo que a expansão das florestas com araucárias aconteceu
em períodos mais úmidos, e quando houve alterações para mais quente, as araucárias acabaram
restringindo-se a locais mais frios e de altitude maior. Uma araucária vive, em média, entre 200 e
300 anos. Nos dias atuais, a araucária encontra-se, geralmente, em áreas serranas e planaltos,
em altitudes entre 500 e 1500m, ocupando até terrenos a 2300m. Pode ocorrer abaixo dos 500m,
em linhas de escoamento de ar frio, associada a palmeira-jerivá Syagrus romanzoffiana (Cham.)
Glassman. Behling (1995) e Duarte (1997) apontam que o melhor desenvolvimento desta espécie
ocorre em áreas com precipitações acima de 1400mm, em altitudes mais elevadas, com geadas
frequentes e temperaturas mais baixas, fatores limitantes a expansão da floresta pluvial.

Arqueologia regional
Apesar de muitas discussões sobre o tema, atualmente, a tradição, de uma forma geral, ainda se
caracteriza na estratégia classificatória de dados arqueológicos mais usada no Brasil, e vem permitindo
e permeando a maior parte dos diálogos de arqueologia regional. Assim, para poder trabalhar com os
dados disponíveis, preferiu-se utilizar, neste momento do estudo, o conceito de tradições, mesmo com
as implicações teórico e metodológicas que carregam (observar análise deste tipo de abordagem em
vários autores, comentados em Parellada, 2005).
Chmyz (1981a) sugere ser a tradição Bituruna, a que provavelmente, com o avançar das pesquisas,
venha a revelar datas mais recuadas, e que seria de caçadores superiores, com uma tecnologia
adaptada provavelmente a um ambiente de vegetação tipo savana ou cerrado, podendo ter relação
com os grupos da Fase Vinitu. A tradição Bituruna têm as características semelhantes às definidas por
outros arqueólogos brasileiros como paleoíndios.
A tradição Bituruna é representada por sítios com grandes pontas de projéteis pedunculadas e foliáceas,
além de grande variedade de raspadores, elaborados sobre lascas, microlascas e lâminas, sendo a
maior parte em silexito. Sítios Bituruna foram identificados no médio e baixo rio Iguaçu, no centro-sul e
sudoeste paranaense, em áreas dos reservatórios das UHE’s Foz do Areia, Salto Santiago e Salto
Caxias (Chmyz, 1981a, b; Parellada, 1999, 2001). Em alguns sítios dessa região, houve várias
reocupações, tanto pelos Bituruna como por grupos Umbu, Humaitá, e Itararé-Taquara.
No sítio Jusante UHE Salto Caxias I, próximo ao eixo da barragem da usina hidrelétrica de mesmo
nome, no sudoeste paranaense, foi datada, amostra do perfil 2, nível 72cm, em 4.810 + 360 anos BP
(Australian National University-ANU 192-19; Parellada, 2005). Caracterizaram-se três níveis de
ocupação, todos de caçadores-coletores, sendo o mais antigo, da amostra datada, Bituruna, e os
outros, Umbu e, o mais recente, Humaitá. Com dimensões de 600x 150m, e as coordenadas em UTM
do ponto central deste sítio são H - 7.171.770 e V- 249.810, altitude média de 265m, situando-se em
vale, em área à jusante do eixo da barragem da UHE Salto Caxias.
Muitos vestígios ocorriam superficialmente, mas existiam grande quantidade de vestígios associados
aos barrancos nas margens do rio Iguaçu. A matriz são sedimentos arenosos marrom claro a escuros,
basicamente de origem aluvial, depositados periodicamente pelo rio Iguaçu. Através da realização da
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três perfis, com 2x 1m, pode ser visualizada a estratigrafia, onde foram caracterizados diferentes níveis
de ocupação, com camadas lenticularizadas. O nível mais antigo, ocorria entre 60 e 80cm de
profundidade, estava relacionado a uma matriz de sedimentos vermelhos, areno-argilosos, bem
compactos, com poucas raízes e radículas. Parte dos sedimentos tem origem coluvial; e observou-se
que houve sucessivas fases de retrabalhamento do material arqueológico.
Os sambaquis, acumulações artificiais principalmente de conchas de moluscos e gastrópodos, e em
menor escala de ossos de animais, ocorrem principalmente no litoral, pois no planalto existem os
chamados sambaquis fluviais, onde ocorrem vestígios associados a gastrópodos terrestres. Deve ser
destacado que a maior parte dos sambaquis é formada por diversas camadas arqueológicas, originadas
por sucessivas ocupações de culturas muitas vezes distintas. Possivelmente muitos dos sambaquis
mais antigos estejam submersos, ou, ao menos, sofrendo o impacto da ação das marés (Parellada &
Macedo 1989, 1990), e, em alguns casos, envolvidos e assentados em meio a sedimentos quaternários
mais recentes, em armadilhas estruturais.
Há poucos sambaquis fluviais datados, como o Lageado IV e o Gurutuba IV, com 1.640 e 1.770 anos
BP (Beta), e os sítios Maximiano e Capelinha, com cerca de 10.000 anos BP (Collet & Loebl, 1988,
p.232). Penin e De Blasis (2005) analisaram mais sítios concheiros em São Paulo, tanto na região
Miracatu-Pedro de Toledo, quanto na de Itaoca-Iporanga, datando-os entre 9.000 a 1.200 anos BP. Os
concheiros fluviais estariam associados às populações sambaquieiras do litoral, conforme Barreto
(1988) e Robrahn-González e De Blasis (1998). No litoral paranaense já foram cadastrados cerca de
300 sambaquis (Parellada & Gottardi Neto, 1993).
No litoral sul do Paraná, os três pesquisados, com maior detalhe, são Ilha dos Ratos, Araújo II e Matinhos
I, compostos principalmente de conchas de Anomalocardia brasiliana, associadas a Crassostrea sp
e Modiolus brasiliensis, ocorrendo materiais polidos desde as camadas inferiores até as superiores
(Neves, 1988). Alguns sambaquis do litoral sul paranaense foram datados, como o da Ilha dos Ratos
em 1.540 + 150 anos BP (Gif, Laming-Emperaire, 1968), e o do Descoberto IV, em 4.500 + 190 anos
BP (Bah.-1275, Martin et al., 1988). Também foram documentados artefatos em ossos de mamíferos,
inclusive esculturas zoomorfas e bastões (Prous-Poirier, 1972; Schmitz, 1984). Em sambaquis de
Matinhos, Antonina e Paranaguá recuperaram-se zoólitos, em diabásio, gnaisse e granito, principalmente
em forma de pássaros (Tiburtius & Bigarella, 1960).
Para o litoral central do Paraná estão cadastrados 103 sambaquis, segundo vários autores, observar
discussões em Parellada & Gottardi Neto (1993). Rauth (1968, 1974) caracterizou uma grande
diversidade cultural pré-cerâmica, separando-a em duas, a mais antiga seria uma indústria de
lascamento grosseiro, associada a Crassostrea sp e Modiolus brasiliensis, sendo comuns grandes
talhadores e lâminas de machados, e a mais recente uma indústria lítica polida junto a
Anomalocardia brasiliana. Neves (1988) considera a interpretação de Rauth como frágil e carente
de dados. As datações mais antigas do litoral central paranaense são nos sambaquis do Ramal,
com 6.540+105 a 5040+90 anos BP (SI-1573 e 1572; Rauth, 1971), e do Porto Maurício, com
6.030+130 a 4540+90 anos BP (SI 509 e 506; Rauth, 1967).
No litoral norte do Paraná, em Guaraqueçaba, foram cadastrados 78 sambaquis, que mostram uma
grande variação na composição malacológica, predominando as valvas de Crassostrea sp,
Anomalocardia brasiliana, Mytella sp e Thais haemastoma, sendo que estas diferenças podem ocorrer
tanto de um sambaqui para outro, como em distintos níveis de ocupação de um mesmo sítio. Foram
recuperados coquinhos carbonizados, escamas, otólitos, vértebras de peixes e ossos de mamíferos, e nos
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sambaquis Tromomo e da Foz do Rio Poruquara mapearam-se vários sepultamentos fletidos, alguns pintados
com ocre e evidências do uso de redes para proteger os corpos. Em relação a cultura material temos
variações de sambaqui para sambaqui, alguns apresentando desde as camadas inferiores materiais polidos,
mas a maioria contendo materiais lascados, como talhadores, lâminas de machado e lascas, principalmente
de diabásio e quartzo. É importante destacar que pesquisas com escavações amplas ainda não foram
realizadas, e somente com elas advirão maiores certezas sobre as ocupações humanas desta região
(Parellada & Gottardi Neto, 1993). Martin et al. (1988) realizaram datações em sambaquis de Guaraqueçaba,
sem pesquisas arqueológicas, sendo a mais antiga a do Almeida II, com 3830 + 190 anos BP (Bah 1390).
Outra tradição relacionada a caçadores-coletores é a Umbu, que agrupa sítios pré-cerâmicos
caracterizados, principalmente, pela presença de grande quantidade de pontas de projéteis (Kern,
1981; Schmitz, 1984). Os assentamentos Umbu foram tanto em abrigos, sempre que os mesmos
estivessem naturalmente disponíveis, como a céu aberto, existindo sítios multifuncionais, com
reocupação relativamente freqüente, sendo alguns somente estações de caça (Schmitz, 1991).
Os artefatos líticos típicos seriam pontas de projétil pedunculadas, triangulares, foliáceas, de formas e
dimensões variadas, raspadores, furadores e percutores, podendo ainda aparecer talhadores, furadores,
grandes bifaces, lâminas polidas de machado, polidores e picões (Schmitz, 1984). Discussões bastante
consistentes sobre os sistemas de assentamento, estilos tecnológicos e possíveis modelos de
mobilidade dos grupos Umbu podem ser observados em De Blasis (1988, 1996) e Dias (2003). Os
sítios Umbu geralmente estão localizados próximos a arroios, rios, banhados ou lagoas, e, mais
raramente, junto ao mar. No Paraná já foram registrados nos vales dos rios Ribeira, Iguaçu, Tibagi, Ivaí,
Itararé, Paranapanema, na Serra do Mar e no litoral.
No vale do baixo Iguaçu, na área do reservatório da UHE Salto Caxias, em Boa Esperança do Iguaçu,
foi datada a ocupação mais antiga do Paraná, publicada até o momento, em 9.040+ 400 anos BP
(ANU 2001; Parellada, 2005), proveniente do nível inferior do sítio Ouro Verde I, relacionado a caçadorescoletores Umbu. Lá também ocorrem vestígios mais recentes de ceramistas Itararé-Taquara, datados
em cerca de 300 anos BP. Com dimensões de 300x300m, e as coordenadas em UTM do ponto central
deste sítio são H - 7.169.235 m V- 276.290 m, altitude média de 310m, e situava-se em meia encosta,
já que atualmente está submerso no lago da UHE Salto Caxias.
A estratigrafia do sítio Ouro Verde I, de maneira sintética, pode ser caracterizada através de dois níveis
de ocupação, sendo o inferior, Umbu,
ocorre de 40 a 62cm, e é composto por
sedimentos marrom avermelhados, de
textura argilosa, muitos seixos de basalto,
com níveis de carvão associados a muitos
artefatos líticos. O nível superior, ItararéTaquara, aflorava da superfície até 40cm,
também apresenta muitos líticos em
associação a fragmentos cerâmicos, e
carvão, em meio a uma matriz sedimentar,
de textura franco-argilo-siltosa, de cor
marrom escura, com vários seixos de
basalto alterados e concreções de óxido de
ferro alaranjados, observar figura 3.
Ainda, na área, foram documentadas cerca
de 500 gravuras rupestres, sendo que uma
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grupos Umbu, com algumas figuras assemelhadas às descritas em Pedra Museu, na Argentina. Foi,
também, realizado levantamento florístico, mapeamento geológico e coleta de amostras
sedimentológicas para análise das fontes de matéria-prima, do grau de conservação das gravuras e
para caracterizar as melhores áreas para escavação.
As gravuras rupestres do sítio Ouro Verde I foram desenhadas e fotografadas de filmes coloridos e
infravermelhos (com filtros amarelo e laranja), e medidas através de distanciômetro a laser WILD TC
1610, com auxílio da
equipe de topografia do
departamento
de
construção da UHE Salto
Caxias. No sítio Ouro
Verde I, uma área de
120m 2 que incluía os
substratos rochosos com
grafismos
foi
quadriculada com fio de
nylon, em 1x1m, segundo
um plano horizontal
orientado pelos eixos
cardeais, observar figura
4. Este quadriculamento
serviu tanto para
confeccionar um molde
em silicone (BX3-8001),
da Dow Corning, de 2
toneladas, bem como
confeccionar um mosaico de fotografias coloridas tiradas a uma distância de 2,5m de altura. Removeramse dois blocos de basalto, com gravuras, um pesando 1,5 toneladas e outro 2,5 toneladas, com auxílio
da COPEL e da empresa DM Engenharia, que estão atualmente em exposição no Museu Regional do
Iguaçu, junto à UHE Segredo, no médio rio Iguaçu.
Outro sítio cadastrado na UHE Salto Caxias, o do Toninho da Recapadora, em Boa Vista da Aparecida,
teve o nível mais antigo, Umbu, datado em 6.240 + 250 anos BP (ANU 2001, Parellada, 2005). Com
dimensões de 120x 120m, e as coordenadas em UTM do ponto central deste sítio são H - 7.177.510 e
V- 285.370, altitude média de 302m, e situava-se em meia encosta, já que atualmente está submerso
no lago da UHE Salto Caxias. Em 1997, através da realização da nove quadras, com 1x 1x 0,5m, pode
ser visualizada a estratigrafia, onde foram caracterizado dois níveis de ocupação. O mais antigo estava
entre 40 e 60cm de profundidade, associado a uma matriz de sedimentos vermelhos, areno-argilosos,
bem compactos, com poucas raízes e radículas. O nível de ocupação mais recente, Tupiguarani, era
composto por sedimentos marrom avermelhados escuros a médios, com textura areno-argilosa, muitas
raízes e radículas, e aflorava à superfície até 20cm de profundidade.
No resgate da LT 230kV Bateias-Jaguariaíva foram cadastrados sítios Umbu junto às torres 17, 83,
137, 138, 139, 253, e no acesso a 106, e em várias áreas de construção de torres coletaram-se
ocorrências isoladas de líticos, que podem estar relacionados à tradição Umbu. A maioria situava-se
em topo de morro, alguns multicomponenciais, com mais de uma ocupação Umbu, e algumas vezes
com uma, mais recente, por grupos Itararé-Taquara, como é o caso do abrigo Jaguariaíva 1. Este
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abrigo, H - 7.315.244 e V- 632.454, foi caracterizado no município paranaense de Jaguariaíva, situando-se
a 250m da torre 293, direção 293-294. As pinturas do abrigo Jaguariaíva 1 ocorriam desde 0,5m até
1,90m de altura na face oeste, e de 1,80m a 3,60m na face norte desse abrigo, sendo que no principal
painel tem-se superposições de pinturas de animais e de grades, sendo as mais antigas figuras de
cervídeos, em vermelho, preenchidas e chapadas, e as mais recentes figuras marrons, em silhueta,
preenchidas por traços (Parellada 2003a, b).
Foram escavadas duas quadras, de 1 x 1m, posicionadas em relação ao norte e com profundidades
variáveis até chegar ao afloramento do arenito Furnas. Na parte noroeste da quadra 1 a rocha aparecia
apenas a 1,27m de profundidade, e até este nível ocorriam artefatos líticos, como lascas em silexito.
Cerâmica Itararé-Taquara foi recuperada entre 0,15 a 0,72m de profundidade na quadra 1, sendo
associada a pelo menos três diferentes níveis de ocupação. Houve coleta de carvão para datação, na
quadra 1, em três diferentes níveis estratigráficos. Foram coletados, nas 2 quadras, vários fragmentos
de arenito com pinturas rupestres, principalmente entre 0,40 e 0,80m de profundidade, que
provavelmente caíram do teto ou das paredes em períodos pretéritos.
Os materiais líticos apresentam-se muito retocados, com evidências de reciclagem, e a as matériasprimas principais são silexito, calcário silicificado e quartzito, ocorrendo em menor proporção quartzo
cristal e leitoso, e filito. Os retoques por pressão aparecem em pontas de projéteis, raspadores e
facas, além de grande quantidade de microlascas. Em vários desses sítios foram registradas estruturas
de combustão, como fogueiras. Nas escavações realizadas na torre 137, ocorriam lascas e núcleos
desde a superfície, mas se concentravam entre 0,15 e 0,30m de profundidade, chegando a aparecer
até 0,42m, conforme Parellada (2003, 2004).
No município de Piraquara, a leste da Serra do Mar no Paraná, Parellada (2005) cadastrou os sítios
Fazenda Itaqui 1 e 3, que apresentavam vestígios Umbu assemelhados aos coletados do sítio Céu
Azul. No Fazenda Itaqui 1 caracterizaram-se duas ocupações, a mais antiga Umbu, e a mais recente,
Tupiguarani. Com dimensões de 120x 120m, e as coordenadas em UTM do ponto central são H7.178.430 e V- 690.415, com altitude de 905m.
Os artefatos ocorrem junto à matriz de sedimentos argilo-arenosos cinza escuros a negros, com muitos
fragmentos de quartzo leitoso. O Fazenda Itaqui 3, medindo 100x 80m, tem matriz de sedimentos
areno-argilosos marrom acinzentados escuros a negros, com muitas raízes e radículas, além de seixos
e blocos de gnaisse. As coordenadas em UTM do centro do Fazenda Itaqui 3 são H- 7.179.037 e V689.719, com altitude de 907m.
No litoral central paranaense, em Paranaguá, Chmyz (1975) estudou o sítio Ribeirão, onde os vestígios
ocorriam em área de 50x 40m, entre 1,20 a 2,20 metros de profundidade, tendo como substrato
sedimentos holocênicos, estimado entre 4.100 a 4.800 anos BP. Em 1975, Bigarella localizou vestígios
a 1.000m do sambaqui de Matinhos, caracterizados por Chmyz (1975) como sendo Umbu. A ocorrência
de ossos humanos, relacionada a sítios Umbu, parece acontecer em Estirão Comprido, escavado em
1955 no município paranaense de Prudentópolis, e somente foi verificada agora depois de nova análise;
esses ossos estão sob a guarda do Museu Paranaense.
A tradição Humaitá compreende sítios pré-cerâmicos do interior que não possuem pontas de projétil
líticas, mas tem uma grande proporção de artefatos sobre bloco, onde se destacam bifaces,
talhadores, enxós, raspadores e furadores, associados a uma grande quantidade de lascas (Kern,
1981; Schmitz 1984, 1991). Geralmente são sítios-acampamento, multifuncionais, a céu-aberto,
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próximos a cursos d’água e, excepcionalmente, em abrigos. Concentram-se em vales de rios, que
possuíam cobertura de floresta tropical semi-úmida e subtropical, ou seja, no Paraná situam-se
principalmente nos vales dos rios Paranapanema, Ivaí, Tibagi, Iguaçu e Paraná, e há vários sítios
datados no Paraná e sul de São Paulo (Parellada, 2005) .
Existem muitas discussões sobre os sítios Humaitá, pois parte deles foram identificados apenas pela
presença de grande quantidade de artefatos em bloco, e podem representar acampamentos de outros
grupos culturais, inclusive ceramistas (Dias, 1994, 2003; Hoeltz, 1997; Morais, 2000; Noelli, 2000).
A ocupação mais antiga do sítio José Vieira, Humaitá, foi datada em 6.683+335 a 5.241+300 anos BP
(Gsy 78 e 80; Laming-Emperaire, 1968), sendo que no nível inferior ocorriam unifaces e bifaces,
associados a lascas espessas, Laming-Emperaire (1962) ainda encontrou uma ponta de flecha
pedunculada, a quase 5m de profundidade. Neste sítio, revisitado por Maranhão e Parellada (1988),
caracterizou-se uma ocupação Itararé-Taquara, anterior à Tupiguarani.

Conclusões
O número de sítios arqueológicos com idades superiores a 6.000 anos BP, datados no Paraná, é
muito pequeno, pois infelizmente muitas pesquisas foram e são realizadas com recursos que
inviabilizam as datações por métodos físicos. Informações publicadas sobre a arqueologia de
áreas contíguas, tanto no Brasil como na Argentina, mostram a necessidade urgente de preencher
lacunas existentes no Paraná.
Assim, a principal forma de melhorarem-se os dados sobre sítios de ocupação humana mais antigos
é a ampliação dos investimentos e da profundidade das pesquisas, bem como a publicação e
divulgação de resultados de projetos acadêmicos e de resgate. Muitas amostragens e dados já
estão sob a guarda de instituições, estaduais e federais, que poderiam melhorar substancialmente
a qualidade das informações.
A interpretação de fotografias aéreas e imagens de satélite pode dinamizar os estudos através da
caracterização de sítios arqueológicos que estavam menos impactados em outras épocas, quando
aconteceram os vôos e o registro das imagens, bem como dar uma possibilidade maior de identificar
estruturas que configurem sítios (Parellada 1989, 2005).
No Museu Paranaense vem-se tentando elaborar pesquisas objetivando que, em pouco tempo,
ocorra um aumento significativo na quantidade de datações, e mesmo, na participação de
profissionais de áreas correlatas à arqueologia, como paleontólogos, biólogos, botânicos, geólogos,
geomorfólogos, entre tantos outros, que possibilitem uma melhor visualização do mosaico ambiental
que os sítios mais antigos estavam inseridos.
Um investimento maior, de pesquisas, em áreas menos susceptíveis ao intemperismo químico e físico,
e menos impactadas por ações antrópicas, como várzeas de rios, onde sedimentos quaternários,
como, por exemplo, de turfa saturados em água podem ter possibilitado a conservação de materiais
orgânicos, ou mesmo o interior de cavernas, abismos e abrigos, os sambaquis, os conglomerados
quaternários com fósseis, entre muitos outros exemplos de situações estratigráficas que certamente
trarão novos dados na compreensão dos sítios pré-coloniais paranaenses.
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A observação do comportamento atual dos povos na ocupação da paisagem, que muitas vezes é
usada como parâmetro para definir as áreas prioritárias em grandes projetos de resgate, deve ser
vista com reservas, afinal existem opções culturais e ambientais dos grupos humanos pretéritos que
escapam completamente do que prioriza a sociedade atual, além de terem ocorrido importantes
alterações climáticas e da paisagem ao longo do tempo.
Um exemplo está no alto vale do rio Ribeira, no Paraná, onde ocorre grande número de sítios
arqueológicos em terraços de alta vertente e cristas de espigões alongados, modelados em áreas de
rochas graníticas, com solos litólicos pouco espessos e com maior estabilidade, em relação a
movimentos de massa, como escorregamentos e deslizamentos. As populações pretéritas que
ocuparam aquela região dominavam o ambiente montanhoso, morando sistematicamente em áreas
íngremes, com maior estabilidade e visibilidade, dentro daquele mosaico de paisagens, apesar de
atualmente a ocupação da área ser completamente diferente, por grupos populacionais que já não
sustentam toda a memória de parte de seus ancestrais (Parellada, 2005).
Deve ser destacada a importância atual da arqueologia de resgate na captação de recursos para a
realização das pesquisas arqueológicas no Brasil. Obviamente, com bom senso e ética é possível
executar trabalhos de qualidade, e que possibilitem o aprimoramento na execução dos componentes
das cadeias operatórias museológicas. Com a possibilidade de criação e implantação de novas
instituições, com programas museológicos detalhados, a salvaguarda e a comunicação dos vestígios,
recuperados na “arqueologia de resgate”, estariam assegurados.
Ainda, é imprescindível a garantia de recursos financeiros, que devem ser orçados já nos projetos
iniciais, para a curadoria do acervo, mesmo que esse acervo permaneça em instituições já existentes,
como museus ou universidades. Cabe destacar que os resgates arqueológicos, devido a impactos
por obras civis, sempre existiram, mas somente agora com as leis e resoluções federais está sendo
possível que as próprias empresas financiem o custeio de pesquisas ambientais e patrimoniais.
Anteriormente, estes salvamentos, quando realizados, acabavam sendo custeados por instituições
públicas ou com ônus dos próprios pesquisadores.
A oportunidade de ter as pesquisas arqueológicas realizadas com infra-estrutura adequada, da
contratação de mais técnicos para as instituições, de modernização dos equipamentos de
comunicação visual e de gerenciamento de banco de dados, e da implantação de programas
museológicos, faz com que a “arqueologia de resgate” traga saldos positivos para a arqueologia
brasileira. O grande problema será executá-la de uma forma que traga contribuições reais, e não
apenas provoque colapsos de espaço físico e curadoria nas instituições brasileiras, além de um
acúmulo de pesquisas superficiais, desprovidas de teoria e métodos.
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Abstract
In this paper, we present an overview of 14C methods, Accelerator Mass Spectrometry (AMS)
techniques, and their applications to radiocarbon dating of archaeological sites in South America.
We describe sample preparation methods to be applied to archaeological bone samples as well
as useful sample selection strategies to help achieve reliable AMS-based 14C results. Application
of criteria to determine bone quality (to assess lack of alteration and degradation) before and during
sample preparation, and the use of a modified ultrafiltration method to extract collagen from these
kinds of materials have enabled us to obtain reliable radiocarbon results. Two applications will be
presented to illustrate these issues: a) Paleodietary inferences from isotopic measurements on
human bone and teeth from the populations of the central mountains of Argentina, and b) the
implication of new 14C determinations obtained from two segments of a single mastodon bone
recovered from Monte Verde, that previously differed by more than 5,000 years.

Keywords: Accelerator Mass Spectrometry, radiocarbon, bone sample preparation, South America.
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1. Introduction
To better understand past civilizations and their cultures, knowledge of a timeframe to indicate the
sequence of events is necessary. Due to the fact that few calendar-based chronologies exist to support
comparisons between events in the New World, the most likely way to obtain a timeframe is through
dating procedures on a variety of materials that somehow are related to the event of interest.
Many dating methodologies are available today to the archaeologists and geochronologists, but the
most used one is still the 14C technique. The 14C method has some drawbacks, since it requires calibration
to the conventional calendar (if comparison with real time is necessary), rigorous physical and chemical
pretreatments to extract exogenous carbon contaminants, and in some cases marine reservoir corrections
and anthropogenic effects must be accounted for in the final results. However, the application of this
method to archaeological materials is still extremely powerful and in most cases is the only resource
available. When the 14C method is combined with recent advances and improvements in Accelerator
Mass Spectrometry (AMS) technique (dedicated machines can now achieve 0.2% precision and can
measure extra-small samples – Santos et al. 2006a, 2006b), this methodology can overcome most of
these problems. However, to obtain reliable results, careful sample selection, proper chemical preparation
procedures, and corrections (when required) must be applied.
In the first half of this paper we present a short overview of methods, techniques and procedures: (a) the
14
C dating method and principles, (b) the Accelerator Mass Spectrometry (AMS) technique and its
advantages for 14C measurements, (c) extraction and ultra-filtration of collagen from bone and tooth
samples (important considerations and procedures to help obtain reliable 14C results), and (d) stable
isotope theory and interpretation of 13C and 15N measurements.
In the second half of this paper we will focus on some applications on South America archaeological
sites, by dating freeze-dried gelatin extracted from bone and teeth samples.

2. The Radiocarbon Dating Principles
The 14C dating method relies on the fact that once the living organism dies, this radioisotope will no
longer be replenished and consequently will decrease with time according to its half-life (5,730 ± 40
years), as the radioisotope 14C atoms decay to 14N. The presence of 14C in the atmosphere is due to the
ongoing production by the interaction between cosmic rays and nitrogen atoms in the upper atmosphere.
The 14C atoms are quickly oxidized to 14CO and later to 14CO2. The mean residence time of CO2 in the
atmosphere is about 5 years, sufficiently long that 14CO2 is mixed in almost all parts of this particular
reservoir. 14C can be fixed in the living tissues of plants by photosynthesis and consequently into other
living organisms through the food chain.
Assuming that the production rate of the 14C in the atmosphere is constant, the measurement of the
remaining 14C from an organism will allow the time elapsed since its death to be inferred. However,
although this assumption seemed reasonable, with continued application of this method, it became
clear that a series of features could affect or bias the age result. They are mentioned below:
a) Due to the natural temporal fluctuations in 14C production rate (cosmic rays fluxes and magnetic
field variations), the conventional radiocarbon age must be calibrated to solar or calendar dates
by an independent known-aged material and techniques. This problem became apparent very
early on, and a radiocarbon calibration curve based initially on sequential dendrochronologically
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aged trees (figure 1) was constructed. The current tree ring calibration datasets, that converts
conventional radiocarbon ages (years BP) into calibrated years (cal yr), include the Northern
Hemisphere IntCal04 and Southern Hemisphere SHCal04 (N.H. to 12,400 cal yr and S.H.: 1,000
years of data, model to 12,400 cal yr – Reimer et al. 2004; McCormac et al. 2004), and can be
found on the following link http://radiocarbon.pa.qub.ac.uk/calib/ . The IntCal04 goes back to 26
cal kyr BP (Reimer et al. 2004) using mostly marine data for the period beyond the tree ring
curve. Beyond this point several attempts using natural archives (such as, corals, forams,
speleothems, lake sediments varves) to construct calibration curves back to ~ 50ka have not
reached an agreement (figure 2). Kauri trees recovered from New Zealand swamps (Balter 2006)
may help to solve this problem.
b) The exchange rate of carbon between the ocean and atmosphere has varied in the past as ocean
circulation patterns have changed. Since the calculated radiocarbon age is normally obtained by
the direct comparison of the activity of the unknown sample with a modern standard from the
atmospheric reservoir, shells and other marine organisms show an “apparent age” older than
expected (when compared with coeval organisms that sample the atmospheric reservoir). It became
clear that the radiocarbon age from samples that obtained carbon from a different reservoir than
the atmospheric one required a specific correction. A Global Marine Reservoir Correction
Database (Marine04 - Hughen et al. 2004), compiled over several decades, is available on-line
(http://radiocarbon.pa.qub.ac.uk/marine) for direct correction of marine samples. This data base
allows accounting for the radiocarbon offset between the atmosphere and ocean, and for the
dilution effect caused by the mixing of surface waters with upwelled 14C-depleted deep waters.
c) Anthropogenic effects, such as burning of fossil fuels (Suess effect – Suess 1955) and later the
nuclear bomb tests, also altered the concentration of 14C in the atmosphere (figure 3). This is also
why the “absolute radiocarbon standard” chosen by the radiocarbon community is an 1890 wood
that grew before the fossil fuel effect became significant. The activity of this 1890 wood was than
corrected for radioactive decay to 1950. The year of 1950 (chosen to honor the publication of the
first radiocarbon dates calculated on December 1949) is considered the year 0 BP (Before
Present) and is deemed to be the “present”. For actual laboratory measurements, the “modern”
radiocarbon standard used is related to the 14C content of Oxalic Acid-I (OX-I; C2H2O4) made from
a crop of 1955 sugar beet. The specific activity (14C/C) of this “modern” standard is defined to be
0.95 of the activity of OX-I, decay corrected to 1950. Since the original batch of OX-I is no longer
commercially available, a second batch has been prepared (OX-II), which has a 14C activity 1.2933
times OX-I (Taylor, 1987:97). For calibration of the post-bomb 14C data, an online calibration
program denominated CALIBomb can be used (http://calib.qub.ac.uk/CALIBomb/frameset.html).
d) The three naturally occurring isotopes of carbon: 12C (98.89 %), 13C (1.11 %), and 14C (< 10-10 %)
all take part on the same physical or chemical processes, but because they have different atomic
weights they react at different rates leading to isotopic fractionation (section 5). Evaporation (that
discriminates against heavy isotopes) and photosynthesis are some examples. The magnitude
of these effects can be described by the measurement of the stable isotope ratio 13C/12C. Since
the 14C/12C ratio is used to calculate the radiocarbon age, a mass-dependent fractionation effect
expressed by the measurement of ä13C values of the sample has to be taken into account to
correct the final 14C results.
e) The first determination of the half life of 14C (5568 years) was obtained by Libby, (Libby, 1955).
Later reevaluation of this half-life gave a more accurate value of 5730 ± 40 years (Godwin, 1962).
However, because Libby’s half-life had already become established in the radiocarbon literature
it was decided to maintain it in the calculations of the conventional radiocarbon age to allow all
published dates be compared on the same basis. For actual chronological use (when calibrating
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the conventional radiocarbon age to the solar calendar, as was mentioned above) an automatic
correction for this incorrect half-life is applied in the calibration process.
f) In addition, post-depositional carbonaceous sample materials to be dated are often degraded
and altered chemically (based on environmental conditions in which the sample was exposed),
requiring specific physical and chemical sample pre-treatment to remove the exogenous carbon
contaminates.
Despite all of these problems, the radiocarbon dating method remains the most widely applied dating
technique for the late Pleistocene and Holocene periods, mostly due to its half-life (which allows tracing
of the history of humans on Earth for the last 50,000 years) and to its abundance in the biosphere. From
the archaeology research point of view, these issues represent a series of limitations. However, they
have been extremely useful for helping Earth Scientists to understand the complex path of the carbon
cycle through the atmosphere, biosphere and marine reservoirs.

3. The AMS technique principles
Accelerator Mass Spectrometry (AMS) is a technique that combines the principles of conventional mass
spectrometry with the use of a particle accelerator to count extremely low concentrations of rare isotopes
in the sample (Kutschera 1999).
Any AMS system is composed of basic elements: 1) an ion-source; 2) magnet mass and momentum
selectors; 3) an acceleration tube with a stripper canal section; and 4) a detection system. Each one of
these elements will be explained on the following section using the KCCAMS compact system as an
example, emphasizing how its features assist in measuring 14C particles.

3.1 The KCCAMS/UCI System
The Keck Carbon Cycle Accelerator Mass Spectrometry Facility/University of California, Irvine (KCCAMS/
UCI) is based on a compact AMS system built by National Electrostatics Corporation (NEC 0.5MV
1.5SDH-1 – figure 4). This system is equipped with the NEC 40-sample MC-SNICS cesium sputter ionsource that produces negative ions from solid graphite targets. These targets are bombarded individually
by a cesium beam current. During the bombarding process, carbon atoms are negatively charged by
free electrons, and consequently extracted off from the negative ion-source into the AMS system. The
negative ion beams produced are directed towards an injection magnet, which selects the mass of
interest (e.g. M=14). For 14C-AMS measurements, the use of a negative ion-source is of fundamental
advantage since its major isobar (14N, with a mass indistinguishable from 14C) does not form stable
negative ions. On the other hand, molecules like 12CH2 or 13CH (stable isotopes of carbon bonded with
hydrogen) will also have a total mass indistinguishable from 14C and, consequently will not be discriminated
by the injection magnet alone thus requiring additional stages of particle discrimination.
The next discriminator is the electrostatic accelerator (high voltage terminal coupled with gas stripper) that
“pulls” the negative ions towards the accelerator terminal (charged to ~0.5MV), in which the negative ions can
be “stripped” of electrons by a high density re-circulating gas stripper (2microgram/sq cm of argon) and
thereby changed into positive particles. Collisions with this wall of argon gas, in the charged exchange canal
in the terminal, destroy molecules by breaking them up into their constituent atoms. The positive ions are then
“pushed” out of the terminal, towards the high energy analyzer system at ground potential.
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Molecular fragments can also undergo charge-exchange collisions in the electrostatic accelerator
thus acquiring (after still some more collisions) the same magnetic rigidity as the 14C, allowing them
to pass through the drift tube of the analyzing magnet towards to the detector. To definitively filter
these remaining contaminants from the 14C+ beam an additional stage of discrimination (the
electrostatic analyzer or ESA) is used, that discriminates against any particle with abnormal energy
or charge state (e.g., different of the 14C+ particles).
In addition to the discrimination performed by the analysis system (injection magnet, stripper, analyzing
magnet and ESA), a silicon solid state detector (at the end of the beam line) measures the particle
energies to distinguish 14C particles from the noise.
For 14C-AMS dating, one must known the 14C/12C and 14C/13C ratios from samples, and consequently
we have to measure the stable positive ion beam currents (12C and 13C) as well as the 14C particles
after the electrostatic accelerator. A fast beam switcher (bouncer) in the injection system is therefore
used to sequentially inject 12C, 13C and 14C into the electrostatic accelerator, cycling through the 3
isotopes ten times per second. The measurement of the 12C and 13C beam currents is then performed
in the Faraday cup chamber (off-axis Faraday cups) after the analyzing magnet. These measurements
not only help us to obtain the 14C/12C ratios (necessary for the calculation of age) but also to effectively
correct the 14C final results using their respective ä13C values (obtained by the directly measured
13
C/12C ratios). So, any “machine” or sample preparation isotopic fractionation effects in addition to
the natural one (section 2d) can be effectively addressed.
The final AMS result, as mentioned before, is expressed as the ratio of the rare (14C) to the abundant
isotope (12C or 13C) measured directly on an unknown sample, relative to the corresponding ratio of a
standard sample (such as, OX-I). To aid in accuracy and precision we add to each batch of unknowns
selected know-age secondary standards and 14C-free materials (blanks) prepared in the same fashion
a the unknown samples. Secondary standards and blank materials are readily available from the
international inter-comparison laboratory evaluations (such as, the TIRI, FIRI, VIRI and, IAEA series).
AMS system improvements and progress in 14C-AMS sample preparation at the KCCAMS facility have
enabled us to achieve high precision of 0.2% (~15years) on modern carbon samples, and backgrounds
as old as 55ka BP on processed graphite samples from 14C-free materials (Southon and Santos 2004).

3.2 Advantages of 14C-AMS
Radiocarbon dating using AMS allows the amount of 14C in the sample to be measured directly, rather
than by waiting for the individual radioactive decay events to occur, as with decay counting methods.
This enhances sensitivity as well as allowing us to handle small samples. The latter is in fact the crucial
advantage of this method. 14C-AMS samples are at least a factor of 1,000 times smaller than decay
counting method samples, and they can also be measured in a very short period of time (minutes instead
of days - Kutschera 1999), allowing us to:
a) Date more samples from each context in a site, as well as produce replicates from one unique
sample.
b) Directly date valuable archaeological artifacts without severe damage, as well as dating individual
small carbonaceous materials, such as seeds, twigs, insect remains, that may be more securely
associated with the event of interest.
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c) Apply more stringent pre-treatments to assure the removal of any likely contaminants, as well as
date different chemical fractions from these pre-treatments to better understand the sources of
contamination.
For archaeological research, however, the reliability of a radiocarbon dating chronology remains critically
dependent on the relationship between the material being dated and the archaeological record. The
radiocarbon method combined with the sample-size reduction of the AMS technique can help on this
issue through dating smaller and more representative samples, so that dates generated can represent
as closely as possible the event of interest. However, the properly selection of the samples is still in the
hands of whoever is submitting the sample to the 14C dating facility and, therefore, it is necessary that the
sample to be submitted embody as much archaeological and contextual (e.g. geological and
geomorphological) information as possible to avoid misleading dating results.

4. The

14

C-AMS sample preparation

Careful sampling and adequate pre-treatment (physical and chemical) are very important stages of the
14
C dating process. Due to environmental carbon abundances, contaminants from different ages are
always expected, especially when samples are found buried. Surface layers of any carbonaceous raw
materials to undergo 14C sample preparation should be removed, because these are most susceptible
to carbon contamination. The physical and chemical pre-treatment applied will depend on the type of
sample. The carbonaceous raw materials suitable for 14C measurement can be divided on two large
groups: a) organics, such as charcoal, wood, macrofossils, bone, etc; and b) carbonates, such as shells,
corals, speleothem, forams, etc.
Over the last twenty years, 14C laboratories have being carrying on different pre-treatment procedures
for these materials, also at different states of preservation. To produce reliable results processes
employed at any 14C laboratory, on sample cleaning and target production, must be rigorous, well
tested and reproducible. Otherwise, contamination can lead to “apparent” 14C ages (younger or
older), where the magnitude of contamination can be impossible or extremely difficult to trace. These
processes have been developed, improved and published, as part of the laboratories quality control
and research programs, and can be frequently found in the proceedings of the international
Radiocarbon and AMS conferences.
Similar to other labs, KCCAMS sample prep laboratory procedures include physical pre-treatment of
organic and carbonate samples, simple acid-alkali-acid chemical treatment, sealed tube combustion of
organics, leaching and hydrolysis of carbonates, and extraction and ultra-filtration of collagen from tooth
and bone samples (described in details on section 4.1). The goal of these processes is to clean and
convert the carbonaceous “raw” materials into a solid graphite targets to be loaded into the ion-source
(section 3.1, figure 4) for an AMS measurement.

4.1 Bone Methodology
4.1.1 Issues in the 14C Dating of Bone
The problems of obtaining accurate 14C ages on fossil bone material have being well discussed (DeNiro
1985; Stafford et al. 1987; Ajie et al. 1990; Stafford et al. 1990; Ajie et al. 1992; Hedges and Van Klinklen
1992; Burky et al. 1998; Brown et al. 1988; Taylor et al. 2001; George et al 2005; Higham, T.F.G 2006;
are some examples). These studies document significant variability in the degree to which endogenous
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carbon-containing fractions in bone are retained or lost, and replaced with various amounts of exogenous
organic materials. Subfossil bones in general retain 1 to 5 percent of the collagen content of modern
bone and exhibit a noncollagen amino acid profile. For fossil bone with residual collagen < 1% of that of
modern bone, significant anomalies in the 14C values are typically encountered, with the magnitude of
the age offsets tending to increase with decreasing in situ collagen concentration. 14C sample preparation
on fossil bone material showing low yield may require detailed individual attention (and consequently
more complex extractions) to reach robust results. In some cases, in which bone samples are severely
degraded, no reliable results can be achieved at all.
Fortunately, for bones containing sufficient quantities of collagen (the principal protein in mammalian
bone) it is generally agreed that standard pre-treatment methods (such as the one reported on section
4.1.2) can effectively isolate and purify the residual collagen or collagen-derived organics materials. For
the characterization of the state of preservation of bone and teeth samples, some simple initial quality
tests can be performed and will be discussed on section 4.1.3.

4.1.2 14C-AMS bone sample preparation
As mentioned earlier, for bone and tooth samples (due to their high susceptibility to diagenetic changes
after burial) it is essential to extract the compounds that do not contain exogenous carbon. In this case,
we separate the collagen, and convert it into gelatin. We use a protein-remnants (collagen) extraction
method (modified from Brown et al. 1998) that maximizes the product yield, while minimizing its
incorporation of contaminants due its capability to remove low molecular weight fractions. This process
can be summarized as:
a) Bone surfaces are removed with high speed dental burs and cutters.
b) Bone particulates (sizes of 0.2 to 0.5mm) are produced by crushing. For teeth samples a drilling
method can be used to produce powder;
c) Acid is used to decalcify bone particulates and tooth powder for 24-36 hours;
d) Alkaline solution is used (when necessary) to remove humic acids absorbed during burial;
e) The decalcified material is than placed in weak acid and converted to gelatin by heating at 70°C
for 8-12 hours;
f) The gelatin is than ultra-filtered, using Amicon[TM] Centriprep 10 concentrations to yield a >10
kD fraction and to remove low molecular weight contaminants.
g) The purified gelatin is finally freeze dried.

Before the Centriprep 10 concentrations filters can be used on samples, they are pre-cleaned using
pure water through alternating sonic baths and centrifugations to remove the humectant (glycerol) used
to coat the filter membrane. If the glycerol is not properly removed, it can contaminate the sample by
adding “old” carbon (Higham et al. 2006).
After chemical pre-treatment, aliquots of freeze dried gelatin sample are combusted to produce CO2. The
individual CO2 gas samples are cryogenically separated into a vacuum line and reduced to solid graphite by
hydrogen into reactor vessels at 550°C over pre-baked Fe powder catalyst (Santos et al. 2004).
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A small aliquot (0.5 to 0.8mg of freeze dried gelatin) is combusted into an elemental analyzer- Isotope
Ratio Mass Spectrometer (IRMS) where the stable isotope ratios of carbon and nitrogen are
measured (section 5). These ratios provide useful information on the purity of the sample (DeNiro
1985), climatic conditions of the environment of the living organism, and clues on diet. This data can
also help distinguish between terrestrial and marine food sources - DeNiro & Epstein 1978, 1981).
This can be important for the 14C dating itself since some aquatic diets can affect the dates significantly
(the ocean reservoir effect – section 2).

4.1.3 Criteria to help on identify bone quality
For the characterization of the state of preservation of bone and teeth samples, some simple initial
quality tests can be performed:
a) Does the sample smell burned when ground? Good quality sample material, when in contact with
a high-speed burr or cutter, often smells, indicating the presence of proteinaceous material.
b) Does the sample feel hard under contact with implements and tools? Much of the strength of
bone is derived from the presence of the collagen that binds the crystalline component together.
Soft samples may give low gelatin extraction yields and highly fractionated results (section 5).
c) Production yield is also a good indicator of bone quality (Henry et al. 1992). It can be determined
by comparing the initial weight of bone or dentine with the final weight of the freeze-dried product
after the gelatinization process.
d) The color of the final ultrafiltered freeze-dried extract is diagnostic: white or light tan material
indicates good quality sample; dark tan to brown extracts indicates that the collagen is heavily
cross linked by carbohydrates or other exogenous carbon (via the Maillard or so-called “browning”
reactions).
e) In addition, stable isotope measurements of ä13C, ä15N, and the C and N content of bone and
teeth samples can help identify the suitability of sample material for reliable radiocarbon dating.
Samples with C/N ratio values > 4 indicate large amounts of exogenous carbon and/or high
degree of diagenetic changes of the collagen (DeNiro 1985). Anomalous ä13C values also indicate
gross contamination.
Radiocarbon measurement results from samples that fail to fulfill the criteria described above should be
treated with caution, or depending on the failed criterion should be rejected at once, since the material
being dated has unclear chemical origins and may not reflect the event of interest.

5. Stable Isotopic Analyses of C and N
The differences in the atomic weights of the isotopes of the light elements (such as H, C, N and O)
can be sufficient for many physical, chemical, and biological processes to change (or fractionate)
the relative proportions between them. In nature these isotopic fractionations can have several origins
(Roth 1997). A good example is the differences in the chemistry of the growth of plants and in
metabolic paths of animals.
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In terrestrial plants, isotopic fractionation of C happens during the uptake and conversion of CO2 into
plant carbon. Terrestrial plants fix atmospheric CO2 by two main photosynthetic reaction pathways: the
Calvin-Benson, or C3, and the Hatch-Slack, or C4. The C3 plants convert atmospheric CO2 to a
phosphoglycerate compound with three C atoms while the C4 plants convert CO2 to dicarboxylic acid, a
four-C compound. These 2 pathways fractionate differentially, and as a consequence, the C4 plants
have higher ä13C values around -12.5‰ relative to PDB standard, whereas the C3 plants have average
ä13C values around -26‰ (Trimble and Macko 1997). The majority of terrestrial plants are C3 plants. The
C4 plants are more frequently found in hot and arid environments, since they are more efficient at absorbing
water during photosynthesis. Most of the edible C4 plants in North America today are species that have
been domesticated (such as maize, sugar cane, sorghum, millet, etc). Consequently, ä13C measurements
from the archaeological context can provide a tracer for the introduction of these domesticates.
15

N/14N differences in plants arise because some plants use symbiotic fixation of nitrogen. Non-nitrogen
fixing plants obtained all their nitrogen from the soil whereas nitrogen-fixing plants have an alternative N
source in the form of air. Atmospheric N is isotopically lighter than plant tissues, and soil. Consequently,
it is expected that nitrogen fixing and non-fixing plants will differ in their 15N values. Natural 15N levels in
plant materials typically range from approximately -5‰ to +10‰. Grazing animals show 15N enrichment
relative to the plants they consume, and predators show further 15N enrichment relative to their prey
species, so that ä15N in terrestrial animal and insects tissue ranges from approximately -1‰ to +16‰.

The measurement of 13C/12C and 15N/14N in consumer tissues can provided extremely useful information
on organism feeding relationships and food web structure when the ultimate sources of C and N are
well elucidated and defined isotopically. DeNiro and Epstein (1978, 1981) demonstrated that these
isotopic signatures are preserved after the death of the organism; thus measurements of stable
isotopes of C and N of bone collagen can be used to infer diet and habitat selection. A remarkable
application of this fact is the determination of the time of introduction of maize agriculture in the New
World, and the rate at which it was adopted, by examining the ä13C values of skeletons and carbonized
deposits in cooking pots. Note that isotopes in protein reflect the dietary protein and not necessarily
the whole diet of the studied individual.

5.1 Measurement of stable isotopes

In addition to the AMS system and prep-laboratory the KCCAMS facility possesses a continuous flow
stable isotope ratio mass spectrometer (Finnigan Delta-Plus CFIRMS) that is interfaced with a Fisons
NA1500NC elemental analyzer. Samples for ä13C, 15N and C/N analysis are weighed individually in
small tin containers and placed inside an auto-sampler drum. The samples are dropped into a vertical
quartz tube (maintained at 1020ºC) to undergo combustion. The combustion gases are carried by He2 to
a chromatographic column, where the individual components are separated and eluted as nitrogen (N2),
carbon dioxide (CO2), and H2O. After the separation, the isotopic compositions of the components are
measured via Isotope IRMS.

Results are expressed in standard ä notation relative to the international standards carbonate PDB and
atmospheric nitrogen (N2), where
ä13C or ä15N = [[(Rsample)/(Rstandard)]-1] x 1000
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and R = (13C/12C or 15N/14N), respectively. A substance with an isotope ratio less than that of the
standard will have a negative ä value, and is said to be depleted in the heavy isotope relative to the
standard. A substance that is enriched relative to the standard will have a positive ä value. Secondary
standards of known C, N, 13C and 15N content are used routinely for cross-calibration checks. In
addition, empty tin capsules are also measured in order to determinate the background signals that
may influence the final results.
This equipment can provide very precise measurements of the isotope ratios and the concentration
of the individual components of the mixture (typically 0.1‰), allowing us to infer important information
on the C and N sources and pathways taken from samples through terrestrial and ocean reservoirs
to the samples.

6. Some applications on human settlement in South America
6.1 Paleodietary inferences on the human populations of the Central Mountains (Sierras
Centrales) of Argentina.
As mentioned on section 5, the characteristic isotope-ratio “signatures” of food species can be passed
on to consumers. Although further fractionation may occur during metabolic processing of food, the mean
ä13C and ä15N values of primary producers can remain visible through many trophic levels to the top of
the food chain. If the isotopic signatures of C and N from a particular region are well defined, it is possible
to infer changes on consumption products if consumers move from a C3 to a C4 base diet or vice-verse
or, when they are ascending or descending the food chain, respectively.
Although the native cultures of Argentina and the Southernmost region of South America have been
extensively studied in the last decade, many questions of these extinct populations remain unanswered.
The Central Mountains or Sierras Centrales are located in the southern region of the Pampean Hills,
between 30-33º (S) latitude and 62-65º (W) longitude, occupying the current territory of Córdoba and
part of the San Luis province (Figure 5 - map). The area is characterized by three mountain chains, the
Sierras Grandes, Sierras Chicas, and Sierras Occidentales, which are separated by longitudinal valleys
and high-altitude plains, or pampas. The Sierras Centrales region has a crucial importance for the
understanding of the population processes of the southernmost region of South America, given its
crossroad geographic location. A possible common origin of the ancient inhabitants of this region and
the groups that colonized the southern extreme of the Americas has been suggested from both
archeological and morphological evidence (Laguens et al., 2003; Fabra et al., 2005).
Since the end of the 19th century to present, archaeologists have found evidence for the presence of
human populations in central mountains of Argentina for approximately the last 10,000 years (Ameghino,
1885, 1889; Castellanos 1943; Montes, 1960; González, 1960, D‘Andrea et.al., 1997). During this period,
these human populations had adapted to the variability of the environmental conditions, and developed
subsistence strategies based on hunting (mainly guanacos and deer) and harvesting of wild fruits (such
as the carob tree). In the middle of the first millennium, maize agriculture was added to the hunter-gatherer
strategy, complementing its economy of subsistence (Laguens 1999). The faunal and archaeological
record of these populations have been used to study and interpret the diet of these populations; and
computer models of sustainable capacities have being used to simulate optimum dietary solutions for
this environmental context (Laguens and Bonnin 1987, Langues 1999, Bonnin and Laguens 2000,
Laguens and Bonnin 2006). A common element that arises in the regional models is that the dietary
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resource replacement (agriculture) did not surpass 50% of the overall diet, being in fact complemented
with 17% of hunting and 33% of harvesting (Laguens 1999).
The aim of this study was to infer the spatial and temporal paleodiet diversification through isotopic
measurements (ä13C and ä15N) on human bone and teeth from individuals who lived in this area during
the Holocene. A complete description on this work can be found elsewhere (Laguens et al., 2006).
6.1.1 Sample selection and processing
The archaeological sites (figura 5), relevant to this study, are located in Cordoba‘s Hills (both oriental
and westerner sides), the oriental plain and the Mar Chiquita Lagoon (in the Northeast).
Samples were sent to KCCAMS/University of California, Irvine for stable isotope analyses and 14C-AMS
age determinations. The isotopic measurements were performed on 5 samples of bone and 5 of teeth
from 10 human skeletons. The samples belong to one juvenile and nine male and female adult. Five of
the samples are from burial sites excavated during archaeological “rescues”. These samples were storage
at the Museo de Antropología. The remaining samples were from different public and private museums
of Cordoba. In those cases in which samples were excavated during archaeological rescues (Agua de
Oro, Guasmara and La Granja sites) we had information about mortuary practices and archaeological
materials associated, that allow us to infer a relative antiquity, previous 14C-AMS analysis. The remaining
samples (Amboy, East Coast, Rincon II, Ayampitin and Miramar sites) were not from systematic
archaeological surveys, there was no information about archaeological contexts.
Overall visual inspection of the samples indicated that they were very well preserved, except the teeth
samples UCIAMS# 22279 [61B, Agua de Oro site (“I2,CB”)] and 22286 [64B, Agua de Oro Site, (“I1,
CD”)], in which roots were no longer attached (leaving the dentine exposed – table 1).
For bone samples, the surface was scraped off using stainless steel cutters attached to a Dremel tool
(Figure 6,a) to help remove any extraneous material attached to the sample. After the surface was
removed, the sample was broken into small fragments between 0.5mm to 2mm (Figure 6,b) to speed up
the demineralization process as mentioned on section 4.1.2. Amounts of 100 to 160mg of material were
used depending on the initial inspection of bone.
For the teeth samples, a more complex extraction process was required to allow the preservation of the
tooth enamel for the preparation of molds for producing replicas of the samples. To avoid any
contamination by extraneous carbon, the stable isotope analyses and 14C dating measurements were
done before any contact of teeth samples with molding materials. To reach the dentine (the organic
dating material) and leave the enamel intact, the crown and roots were separated using a thin flexible
diamond wheel (Figure 6,c). Dentine was then extracted from the inner part of the teeth using a diamond
burr (Figure 6,d). Diamond wheels and burs were fully cleaned between samples to avoid any crosscontamination. It was not possible to keep the enamel from sample UCIAMS# 22286 intact. When this
sample was held to be drilled it shattered at once. In this case, dentine was taken from the broken
fragments. Overall amounts of 63 to 122mg of material were used from the tooth samples depending on
the amount of dentine available.
Clean aliquots of samples (bone and teeth) were converted to collagen by decalcification, gelatinization,
and ultrafiltration (as described on section 4.1.2). For 14C measurements, the chemically extracted freezedried ultra-filtered collagen was combusted and graphitized (Santos et al. 2004) to produce 1mgC samples
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of graphite. Samples of 14C-free bone and a secondary standard of known-age whale bone (for
background correction and accuracy checks, respectively) accompany the unknown samples through
the entire sample preparation process. An extra tooth sample obtained in a local dentist’s office was
also added to the batch to be used as modern quality control sample. Complete results are shown in
table 1, corrected for isotopic fractionation by on line AMS-ä13C measurements. Radiocarbon
concentrations are given as conventional radiocarbon age (years BP), following the conventions of Stuiver
and Polach 1977.
Aliquots of 0.5 to 0.6mg of freeze-dried ultrafiltered collagen were sent to the elemental analyzer-IRMS
(section 5) for ä13C, ä15N and C/N ratio measurements. Samples were measured to a precision of <0.1‰
based on scatter of several standards. The ratio C/N for all samples for which we have data was close to
2.8 (table 1) indicating that they were well preserved (DeNiro1985, Ambrose 1990). The yield for sample
UCIAMS# 22286 was low, and it did not produce enough ultrafiltered collagen for an EA/IRMS
determination in addition to 14C-AMS measurement. A ä13C of -13.2±0.4‰ was obtained on prepared
graphite using the AMS spectrometer, but AMS-measured ä13C values can differ from 1 to 3‰ from
those of the original material. Due to the fact that this sample did not fulfill the selected criteria for quality
control (section 4.1.3.), the final age result should be treated with caution.

6.1.2 Discussions about the paleodiet inferences on the human populations of the Sierras
Centrales.
Figure 7 shows measured ä13C and ä15N values from the sample analyzed and also gives literature
values for food resources from the region studied. The overall carbon stable isotope results showed that
the local inhabitants consumed mixed diets (C3, CAM and C4), as was expected. The diamonds
symbolize samples from sites of hunter-gatherer archaeological contexts (H-G). The triangles symbolize
samples from agricultural ones (A). We see that both cases are distributed between the areas of the
vegetables C4 plants and the herbivores. Two of the samples the hunter-gatherer sites are located fully
in the highest field of the trophic chain (herbivores), while the third one is in the superimposed fields of
herbivores and the C4 plants. A similar situation occurred with the individuals of the Mar Chiquita Lagoon
(Miramar site) and Traslasierra Valley (Guasmara site). In the case of Guasmara site, the sample is in
the superimposed fields of herbivores and the CAM plants (e.g., between the C3 and C4 fields). From
these results we can make the following deductions: a) The differences observed between the huntergatherer diet sites (diamonds) can be associated with possible differing emphasis in animal resources
(at the extreme of the local trophic chain); b) The agricultural diet sites (triangles) could be interpreted as
more omnivorous, with greater emphasis on vegetable resources, as expected from the models.
When the ä13C results are investigated chronologically (figure 8), we notice different isotopic values
for the beginning and the end of the Holocene. Samples with older 14C ages show more negative
ä13C values, suggesting mixed diets with emphases on C3 consumption. For younger or more recent
14
C ages the average ä13C values suggest a tendency to more C4 consumption. The most likely
explanation is that the isotopic shift observed in the diet of these populations (from the Southern
portion of the Sierras Pampeanas) reflected the introduction of maize in the Late Holocene. A similar
conclusion was reported for the Western region of the country (Novellino et. al., 2004). The use of a
combination of hunter-gatherer and agricultural strategies implies a detailed knowledge of local
resources and their regional and seasonal variations.
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Regarding the spatial variation, the ä13C results suggest that late Holocene diets were similar across the
region, except for the sample from Traslasierra Valley (Guasmara site) and one sample from Sierra
Chicas (La Granja), which show ä13C values similar to the mid Holocene values from some of other sites.
These results, though preliminary, suggest that the adoption of agriculture was complementary of huntergatherer strategies. However, this cultigen incorporation seems to have been carried out differently in
the different regions, e.g. was less complete at some sites (such as Traslasierra Valley) than at others
(oriental plains, Northwest). These isotopic results confirm the mixed character of the economy, previously
advanced from indirect estimates and projections of similar anthropological cases (Laguens, 1999). To
strengthen these conclusions, it will be necessary to perform analyses on a greater number of human
samples, and on the available regional resources to better evaluate its isotopic variability.

6.2. Resolving an anomalous radiocarbon determination on Mastodon bone from
Monte Verde, Chile.
Beginning in 1976, excavations at the Monte Verde site in the forested Lake District of south-central
Chile recovered a wide-ranging assemblage of materials from stratified contexts (Dillehay 1989, Dillehay
and Pino 1997). Several 14C determinations on various organics interpreted as artifacts and others
characterized as culturally affiliated average approximately 12,500 years BP (Dillehay and Pino 1997;
Nagle and Wilcox 1982). These 14C results suggest that human occupation in southwestern coastal
South America occurred about 1,000 earlier than the evidences reported from Clovis sites from North
America (Taylor et al. 1996). In the absence of any geochronological marker to help place this site in a
temporal context, the evidence for this 1,000-year offset was resting solely on these 14C results.
Previous 14C determinations obtained on two segments of a single mastodon bone recovered
from this site were highly discordant, differing by more than 5,000 years (Dillehay and Pino 1997). A
mastodon bone fragment that had been eroded out onto the surface in a modern creek bed, yielded
a 14C age of 6,550 160 yrs BP (BETA-7824). A second segment excavated from the upper layer of
a stratigraphic unit designated as MV-6 was date to 11,990 260 yrs BP (TX-3760). The bone
segments, however fit together, and were therefore determined to belong to a single femur of a
mastodon (Dillehay and Pino 1989:136).
Two possible explanations for this offset can be summarize as: a) a serious and highly unusual 14C
contamination problem in at least some of the Monte Verde samples or, b) very poor preservation of the
collagen contained in one or both of these two bone segments. Regarding the contamination issue, no
contaminants have been reported by radiocarbon laboratories that processed the initial 14C
determinations (Dillehay and Pino 1997). Further investigations indicated that no humics were present
on these bone samples to explain the gap between the 14C results (Tuross 1997). A lab contamination
was also unlikely. To produce the age offset, a large percentage of the organic components (at least
30% of it) would have to be contaminated by modern carbon and, if so, such massive contamination
would have been removed by almost any standard bone chemical pretreatment procedure. On the other
hand, based on experiences with bone 14C dating, the large offset could be explained by contamination,
if only trace amounts of protein (primarily collagen) were retained in one or both of the two segments.
Due to the high significance of this archaeological site, additional radiocarbon and stable isotope
measurements were than performed from the organic fractions isolated from both bone segments to
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elucidate the early 14C disagreement (George et al, 2005). Table 2 shows the previously published ages
for the two bone fragments (Dillehay and Pino 1997) as well as the new 14C results (George et al. 2005).

6.2.1 New 14C determinations
Dr. Thomas D. Dillehay kindly provided both segments (figure 9) of the mastodon bone. To confirm
the absence of humic acid products, Dr. Taylor and collaborators repeated a test carried out previously
by Dr. Tuross (1997). Only minimal coloration was observed during repeated treatment of bone
powder with 1N NaOH, and subsequent treatment with concentrated HCl failed to precipitate any
humics from the base solution.
For each bone segment, two different organic fractions - total amino acids (UCR-4014 and -4015)
and ultrafiltered gelatin (UCIAMS-10737 and -10738) - were chemically isolated, and 14C and ä13C
values were measured (table 2). At the Radiocarbon Laboratory (University of California, Riverside),
the bone was physically cleaned, and total amino acid fractions were isolated using an ion-exchange
chromatography procedure described in detail by Burky (1998). To evaluate the preservation of
samples, profiles of the constituent amino acids of total hydrolysates of both bones (obtained by
ion-exchange chromatography) was compared against standardized amounts of total amino acids
obtained from a modern bone. The total amino acid residues isolated from the aliquots produced
(UCR-4014 and -4015) were 20 and 31% that of modern bone, respectively. Furthermore, the ratios
of the amino acids aspartic acid, glycine, and alanine to glutamic acid in the total hydrolysates from
fossil bones were in the typical range of modern values, indicating that both bone segments retain
appreciable remnants of intact collagen.
At the KCCAMS lab (at the University of California, Irvine), ultrafiltered gelatin fractions were prepared
from cleaned bone segments using the approach described on section 4.1.2. The >10 kD fraction yields
from both bones were 13-14%, and the final products were a very light tan color, indicative of very good
preservation (section 4.1.3).
These chemically extracted freeze-dried ultra-filtered gelatin samples as well as the isolated fractions
obtained at UCR were than combusted to CO2, and the CO2 was converted to graphite following
established protocols (Santos et al. 2004). The 14C content from all graphite samples produced was
measured using the AMS system (figure 4).

6.2.2 Discussions about the new 14C determinations obtained on the two segments of the single
mastodon bone
During the new 14C determinations, it was found that the preservation of the collagen in both segments of
bone was excellent. Two different organic extracts (total amino acids and ultrafiltered gelatin) yielded
four statistically identical 14C results, corroborating that the two segments belong to the same bone.
These results indicate that for undetermined reasons, the original age assigned to the segment of the
mastodon bone recovered from the surface of the site (BETA-7834) was incorrect. No conclusive
explanation for this anomaly can be established, due to the lack of data, such as percentage yield of
collagen extraction, ä13C and C/N measurements, etc, associated with this initial 14C determination.
However, the 14C age of this Monte Verde mastodon is now solidly established and is concordant with
14
C values obtained on other organics excavated from the MV-II level.
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7. Summary
The crucial advantage of the 14C-AMS methodology is that only milligram sized samples are required for
dating. When this advantage is combined with the recent developments of high-precision measurements
(up to ±0.2% or ±15 yr), and with proper corrections for isotopic fractionation and (where appropriate)
marine reservoir effects, the 14C technique is enormously powerful. The radiocarbon calibration curve
beyond 26,000 cal yrs still an issue, however, promising Kauri trees recovered from New Zealand swamps
may help to resolve the disagreements between existing calibration data sets.
Regarding on the paleodietary studies from the Sierras Centrales samples: Although they were the first
samples isotopically analysed from this particular region, the results obtained are concordant with other
archaeological data. They suggest that maize agriculture was introduced in the late Holocene as an
extra subsistence strategy (e.g. complementary to the preceding hunter-gatherer lifestyle). The maize
agriculture incorporation may have helped to optimize the use of the different resources available and to
achieve a stable annual food supply. Further analyses will be required to confirm this conclusion.
Regarding on the anomalous 14C determinations on Mastodon bone from Monte Verde, Chile: Four new
14
C-AMS results obtained on total amino acids and ultra filtered gelatin fractions yield an average age of
12,460 ± 30 yrs BP. This value is concordant with 14C values obtained on other culturally affiliated organics
associated with the MV-II levels at this site (Dillarey and Pino 1997), what indicates that at least one of
the previous 14C determinations obtained from the same bone fragments was incorrect (possibly
associated with poor preservation of the sample dated).
The applications showed in this paper highlights the importance of ensuring that bone material
selected for 14C dating is not degraded, and that contamination is effectively removed before dating.
This can be achieved by screening bone samples using simple criteria that can identify possibly
degraded and non-reliable material for dating, as well as through the application of rigorous
preparation methodology such as the ultrafiltration of gelatin, a procedure that produces results
comparable with the more complex total amino acid extraction technique.
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List of figures:

Figure 1: Matching growth rings to build radiocarbon calibration curve (adapted from http://
www.ncdc.noaa.gov/paleo/treering.html and http://www.14c.uni-erlangen.de/).

Figure 2: Radiocarbon calibration data.
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Figure 3: The bomb peak curve (left - nuclear weapon testing in the atmosphere in the late 1950’s and
early 1960’s cause a near-doubling of the 14C activity; right - the mushroom cloud from the WW II
bombing over Nagasaki, Japan).

1000

Annual average ²14C (per mil)

800

Northern hemisphere (>30 degrees)
Southern Hemisphere (>30 degrees)
Equatorial (± 30 degrees)

600

400

200

0

-200
1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Date

Figure 4 : The schematic of a modern 14C-AMS system (http://www.pelletron.com).
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Figure 5: The territory of Córdoba and part of the San Luis province.

FUMDHAMentos VII - Guaciara dos Santos et alii

154

Figure 6: 14C-AMS bone and tooth sample preparation: (a) surface cleaning of bone; (b) fragments of
cleaned bone; (c) preparation of teeth – separating the crown from the roots, and (d) extraction of
dentine by drilling.
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(b)

(c)

(d)

Figure 7: ä13C and ä15N values from the samples analyzed and from food resources from
the region studied.
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Figure 8: Distribution of ä13C values during Late Holocene.

Figure 9: Segments of the mastodon bone from Monte Verde, Chile.
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Table 2: 14C and ä13C data on two segments of a single mastodon bone form Monte Verde.

a

Laboratory number
c
BETA-7824
c

TX-3760
e
UCR-4014/UCIAMS-2765
e
UCIAMS-10737
e

UCR-4015/UCIAMS-2766
UCIAMS-10738

a

e

Context
surface
Area B. Column 4.
Unit 9.
surface
surface
Area B. Column 4.
Unit 9.
Area B. Column 4.
Unit 9.

Fraction
d
Collagen

δ N (‰)
not reported

15

b

δ C (‰)
not reported

13

b

C/N
not reported

14

Collagen
total amino acids
ultrafiltered gelatin

d

not reported
not reported
0.6

not reported
f
-25.5
-22.5

not reported
g
not reported
2.8

11,990 ± 260
12,510 ± 60
12,450 ± 40

total amino acids

not reported

-25.7

ultrafiltered gelatin

0.5

-22.7

f

b

C (Age BP)

6,550 ±160

not reported

12,450 ± 60

2.8

12,455 ± 40

g

Laboratory measurement identifiers:

BETA - Beta Analytic, Inc., FL, USA
TX - Radiocarbon Laboratory, University of Texas at Austin, Austin, TX, USA
UCR – Department of Anthropology, University of California, Riverside, CA, USA
UCIAMS – KCCAMS Facility, University of California, Irvine, CA, USA

b

ä13C values continuous flow stable isotope ratio mass spectrometer (Finnigan Delta-Plus CFIRMS)
that is interfaced with a Fisons NA1500NC elemental analyzer
c

Previously published in Dillahay and Pino 1997.

d

Characterized as “collagen” by Dillahay and Pino 1997.

e

New 14C determinations published in George et al. 2005.

f

ä13C values were obtained on total organics (demineralized/acid insoluble) bone fraction.

g

Quality of samples were evaluated through profiles of the constituent amino acids of total hydrolysates
and compared against standardized amounts of total amino acids obtained from a modern bone.
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Les premiers peuplements des
Amériques :
Les datations carbone 14 sont-elles
trop « vieilles » ?
Michel Fontugne1
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La méthode de datation par le carbone 14 proposée par W.F. Libby en 1946 allait bouleverser l’approche
des américanistes concernant l’époque du premier peuplement des Amériques. Jusque-là, un consensus
s’était établi : les premiers occupants étaient venus de Sibérie lors du dernier maximum glaciaire par le
détroit de Behring alors émergé. Les restes des plus anciens paléo-indiens de la culture Clovis en
Amérique du Nord se retrouvaient dans des formations sédimentaires postérieures à la glaciation soit
au maximum 12.000ans. Pour l’Amérique du Sud, la préhistoire semblait confinée aux rivages des
océans à l’étude des sambaquis ou conchals et ne pouvait concerner que des périodes récentes de
l’Holocène. Pour le matériel lithique, l’absence de convergences technologiques entre les différents
sites disséminés dans l’immensité des territoires américains ne permettait pas de corrélation et donc
d’établir une chronologie même relative.
Avec l’apparition de la méthode de datation par le 14C et le concept de datation absolue une révolution
dans la compréhension des peuplements américains se déroulait. Le radiocarbone confirmait les
premières estimations faisant remonter la présence de l’homme à environ 10-12000ans avec la culture
Clovis ou la culture Folsom plus récente. D’un point de vue Nord américain, le peuplement du nouveau
monde ne pouvait s’être effectué qu’après le dernier maximum glaciaire tant les datations (14C) étaient
cohérentes et convergentes vers cette période (Table 1). Il fallait cependant tempérer ces certitudes car
des sites tout aussi anciens étaient découverts en Amérique Centrale et du Sud, ce qui compte tenu du
temps nécessaire à une migration des paléo-indiens de l’Alaska jusqu’en Terre de Feu rendait probable
un passage bien avant l’époque de Clovis ou Folsom. (Table 2).

Table 1- Quelques datations 14C des sites “Clovis” et “Folsom”
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Table 2- Datations 14C sur ossements humains de quelques sites Nord et Sud Américains

Par la suite, des dates anciennes bien supérieures au seuil de Clovis sont apparues en Amérique
du Sud et Amérique centrale. Paradoxe, puisque le peuplement était sensé s’effectuer par le Nord
comment pouvait-on trouver des âges aussi anciens au sud ? Avec le temps, le nombre de sites
anciens grandissait néanmoins peu ou plutôt pas de restes humains associés n’étaient retrouvés
confortant les tenants d’un peuplement tardif (Clovis) dans leur théorie. Certain évoquait avec humour
« l’Homme invisible » (Lavallée, 1995).
Les premières publications sur ces découvertes de sites anciens se virent opposer de sévères
objections par les soutiens de l’hypothèse Clovis: Avait-on réellement des outils ou des « géofacts » ?,
les échantillons datés étaient-ils associés à des occupations humaines ? ou bien encore les datations
et plus particulièrement les datations carbone 14 étaient-elles fiables ?.
Le but de cet article n’est pas de discuter la véracité ou d’attester des occupations humaines anciennes
en Amérique latine mais d’examiner la validité des dates carbone 14 et les raisons qui auraient pu
conduire à un vieillissement des âges.
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Le vieillissement des âges 14C
La méthode de datation par le carbone 14, dans son principe est simple : si l’on connaît la quantité
de carbone 14 contenue dans un fossile de son vivant, la seule mesure de la quantité de carbone
14 résiduel permet de calculer, grâce à la loi de désintégration radioactive, le temps qui s’est
écoulé depuis la mort du fossile.
Ainsi, toute la méthode repose, sur une double condition: la source de carbone minéral (gaz carbonique
ou bicarbonate) utilisée initialement pour créer les tissus organiques ou la coquille du fossile a la même
teneur en 14C que l’atmosphère et aucun apport ou migration de 14C n’a eu lieu après la fossilisation
autrement dit le système est resté chimiquement clos.
Le problème de vieillissement des âges 14C surviendra essentiellement quand l’une ou l’autre de ces
deux conditions ne seront pas respectées, Plusieurs facteurs peuvent contribuer à un vieillissement des
âges radiocarbone,
-l’échantillon datable prélevé en stratigraphie dans le site n’est pas contemporain du fait
archéologique.
- Le carbone de l’échantillon datable n’est pas représentatif de la teneur en carbone 14 de
l’atmosphère au moment du fait archéologique faisant l’objet de la datation. Ceci est généralement
résumé sous les termes âge réservoir ou parfois effet d’eau dure.
- Le vieillissement résulte de l’ajout d’un contaminant dépourvu de carbone 14. Dans ce cas, le vieillissement
est une fonction logarithmique de la quantité de carbone mort entrant dans l’échantillon (Figure 1).

Figure 1Variation du
vieillissement
des âges 14C en
fonction de du
degré de
contamination
par du carbone
“mort” (dépourvu
de 14C).
1-Le cas des
vieux charbons.
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Le problème est souvent rencontré pour les milieux arides permettant souvent une conservation à long
terme et où les arbres ont un taux de croissance très faible. Les résidus de combustions sont alors le
cœur des troncs de ces arbres pouvant avoir quelques centaines d’années. En milieu littoral, la
récupération par les paléo-indiens de pièces de bois apportées par l’océan peut également être la
cause d’âges plus anciens. Cet effet a été remarqué sur la côte du Pérou (Kennett et al. (2002) ou
Fontugne et al., 2004). Dans le cas de forêts ou de très vieux arbres (séquoia par exemple) qui y
croissent, le vieillissement pourrait atteindre quelques milliers d’années si toutefois les paléo-indiens
utilisaient de gros troncs plutôt que des branchages pour leurs foyers.
2-Le carbone de l’échantillon n’est pas représentatif du 14C de l’atmosphère.
-Age réservoir, age apparent et effet d’eau dure
Ce problème concerne principalement les végétaux et les coquilles de mollusques aquatiques. La source
de bicarbonate utilisée pour fabriquer la coquille ou la concrétion calcaire est très souvent appauvrie en
carbone 14 comme dans le cas des eaux souterraines (ou en milieu calcaire), qui ont dissous des
carbonates anciens (effet d’eau dure). De même, le bicarbonate marin est appauvri, car les eaux de
surface échangent bien avec l’atmosphère, mais également avec les eaux profondes qui contiennent du
bicarbonate qui, lui, n’a pas échangé avec l’atmosphère depuis que ces eaux ont quitté la surface de
l’océan. Les datations à partir de ce type de matériel fournissent donc des âges trop anciens (âge
apparent). Ce vieillissement est souvent appelé effet de réservoir. L’âge apparent du bicarbonate de
l’eau de mer est relativement bien connu et l’on peut appliquer une correction de -400 ans en général
(voir Stuiver et Brasuinas, 1993). Cette correction est variable dans l’océan et peut atteindre jusqu’à 1200 ans dans des zones de remontées d’eaux profondes (upwelling) de l’océan comme au large du
Chili et du Pérou (Fontugne et al.. 2004). Ce type de correction de quelques centaines d’années est
applicable pour la période Holocène aux sambaquis ou conchas datés sur coquilles permet d’affiner
les chronologies (Lavallée et al., 1999, Legoupil & Fontugne, 1997).
Les coquilles lacustres seront, suivant l’origine des eaux alimentant le lac, affectées par l’effet de réservoir
(effet d’eau dure) ou non. En milieu calcaire ou si le lac ou le cours d’eau est alimenté par une nappe
phréatique traversant des terrains calcaire anciens cet effet de réservoir peut atteindre quelques milliers
d’années comme dans le cas de l’oued El Akarit (Tunisie) où des végétaux aquatiques et des coquilles
de mollusques actuellement vivants ont donné des âges carbone 14 variant entre 10.000 à 15.000 ans
(Fontugne et Hatté, 2007). Dans ces conditions, il devient illusoire de pouvoir donner un âge vrai à ce
type de matériel car on ne peut raisonnablement faire, sans autres données, aucune hypothèse sur ce
que pouvaient être les âges apparents dans le passé. Ceci est également vrai pour les concrétions
calcaire ou les travertins : le degré de re-équilibration, avec l’atmosphère, du bicarbonate utilisé lors de
la cristallisation, ne pouvant être, ici encore, connu avec précision.
Pour les coquilles de mollusques terrestres, les anomalies enregistrées pour les âges radiocarbone
proviennent de l’origine du carbone entrant dans la composition de la coquille. En effet, ces escargots
ingèrent des micro-particules de carbonate de calcium qui sont dissoutes et se retrouvent sous
forme de CO2 ou bicarbonate dans les fluides corporels avant d’être incorporés dans la coquille.
Comme ces carbonates, provenant des sols, sont souvent dépourvus de carbone 14, il en résulte
un vieillissement de l’échantillon qui peut varier de quelques siècles à quelques millénaires. Ce
vieillissement dépend de l’écologie de l’espèce considérée et des conditions du milieu (Goodfriend,
1987). Ce type de matériel doit être écarté autant que faire se peut.
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Fort heureusement, la quasi-totalité des vieux sites archéologiques américains, ont été datés sur des
matériaux organiques réputés plus fiables, Quant aux occupations côtières en général pendant l’Holocène,
leur grand nombre permet d’établir des convergences technologiques entre des sites fiablement datés
et ceux datés uniquement sur du matériel coquillier plus problématique.
Ce problème d’âges vieillis se rencontre quelquefois dans les zones de volcanisme actif. Les dégazages
magmatiques diffus contenant du gaz carbonique sont courants, ce CO2 dépourvu de 14C est assimilé
indifféremment du CO2 atmosphérique par la végétation (Figure 2). Dans ces zones volcaniques, que
l’on retrouve des Rocheuses aux Andes jusqu’en Terre de Feu, il ne peut être exclu que les charbons de
bois récoltés dans les foyers préhistoriques ne puissent être affecté par ce phénomène. Une parfaite

Figure 2-Principe décrivant le vieillissement des âges 14C par dégazage diffus de CO2 d’origine
illustration en est la Caldera de Long Valley près de Mammoth Mountain en Californie (Farrar et al.
1995). Un autre exemple de l’influence de ces dégazages de CO2 magmatique diffus (non visible) sur
l’activité 14C de la végétation est fourni par la Caldera de Furnas dans l’île de San Miguel aux Açores
(Pasquier-Cardin et al., 1998). Ce vieillissement des âges 14C des végétaux se retrouvera aussi pour
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les animaux ou humains ayant consommé ces plantes. La Figure 3 montre clairement que cet effet peut
atteindre 4000ans en bon accord avec les résultats obtenus par les mêmes auteurs dans l’île de Santorin
(Grèce) ou ceux de l’île de Vulcano (Italie).

Les contaminations

Figure 3-Vieillissement des âges 14C en fonction des teneurs en CO2 d’origine magmatique: le cas
de La caldera de Furnas (Pasquier-Cardin et al., 1999)

Dans les cas évoqués ci avant, le carbone utilisé pour synthétiser l’échantillon était appauvri en 14C.
Dans le cas des contaminations, le carbone est ajouté à celui de l’échantillon qui serait lui-même
datable. Le vieillissement des âges dépendra de la capacité à identifier ces contaminants puis de les
éliminer par traitements physiques et/ou chimiques.
Mélanges avec de particules de houille ou de bitume.
Le site de Meadowcroft au Etat-Unis a longtemps été l’objet d’une controverse : les tenants de la théorie
Clovis expliquent les âges anciens comme résultant d’une pollution par des particules de houille et de la
matière organique carbonée provenant des gisements houillers voisins. Les nouvelles dates effectuées
sur des matériaux contrôlés semble confirmer l’ancienneté du site. Ce n’est pas le cas pour le site de
Lewisville (Texas) où il a été montré que les dates radiocarbone à 36.000 ans résultaient de la combustion
de lignite par les préhistoriques il y a environ 11.000 ans. De la même, manière, les dates sur charbons
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>23ka de Tula Springs au Nevada avait été obtenu sur des résidus de végétaux très altérés ayant
poussé et /ou séjourné dans ces eaux thermales puis transportés le long des chenaux considérés à
l’origine comme des structures de foyers.

Contaminations par des acides humiques anciens
Ce type de vieillissement est le plus fréquent et affecte généralement les ossements. L’exemple le plus
célèbre est celui du site de Old Crow (Yukon Territory, Canada). Les premières datations en 1974 sur
l’apatite d’ossements avait livré un âge de 27ka +3/-2ka (GX-1640). Grâce à la technologie de datation
par spectrométrie de masse par accélération (AMS) une nouvelle datation en 1986 sur la fraction
organique de l’os ramenait l’âge 14C à 1350 ± 150 ans B.P. (RIDDL-145). Dans le tableau 3, les exemples
présentés montrent que les autres méthodes de datation ne sont pas exemptes de risques d’erreurs.

Table 3- Comparaison entre méthodes de datation et exemple de revision des chronologies
des peuplements anciens des Amériques
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Les datations 14C directes sur les squelettes humains des sites de Los Angeles, Yuha et Laguna
présentent de vieillissements considérables qui laissent à penser que l’on a plutôt daté les contaminants
humiques que le carbone propre de l’échantillon. Le tableau 4 concernant le squelette de l’Homme de

Table 4- Variabilité des âges 14C des os de l’Homme de Kennewick selon
les méthodes de préparation.

Kennewick illustre la variabilité des âges en fonction des méthodes d’extraction de ce qui est pensé
être la fraction du carbone représentatif du fait archéologique à dater. Malgré la sophistication croissante
des méthodes, la convergence des résultats n’est pas garantie mais, on peut cependant en déduire que
la datation directe du collagène est certainement la plus risquée (ici le contaminant est plus jeune,
comme observé plus généralement).
Pour les ossements, la datation 14C sur la fraction organique fait consensus mais, les choix du composant
biochimique collagène, acides aminés, voire même ADN ou des procédures d’extraction font toujours
débat. Au dernier congrès du RADIOCARBON à Oxford en avril 2006, les discussions suite aux résultats
obtenus pour la préparation des échantillons par ultrafiltration suggéraient que toutes les datations sur
ossements se devaient d’être réexaminées pour être validées.
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Néanmoins, les cas de vieillissement des dates ne sont pas les plus fréquents, de plus, le vieillissement
ne dépend pas de l’âge de l’échantillon mais de la quantité du contaminant. La figure 5 permet de
constater qu’il faut introduire des quantités énormes de contaminants pour obtenir un vieillissement
significatif : ainsi un vieillissement de 10.000 ans est improbable car il faut introduire 75% de contaminant
(soit 3 fois le poids du carbone représentatif) (Figure 1). Que penser si de telles contaminations n’étaient
pas détectables ?!!!.

Table 5- Comparaison des dates obtenues par datations 14C , U/Th et OSL pour deux niveaux du Site
de Santa Elina (Mato Grosso)

Quelle stratégie pour une datation fiable.
Un choix précautionneux de l’échantillon s’impose : le carbone est-il représentatif de la teneur 14C
atmosphérique de la période à dater, quelles sont les contaminations potentielles et enfin quelle est la
méthode de préparation de l’échantillon la plus adéquate ou faut-il envisager d’en tester plusieurs.
Enfin, le croisement de méthodes de datation différentes paraît souhaitable. L’exemple de l’abri de
Santa Elina au Mato Grosso montre que la convergence de résultats de trois méthodes indépendante
est indubitablement une garantie pour la justesse des résultats (Table 5). Dans ce tableau les âges 14C

FUMDHAMentos VII - Michel Fontugne

169

sont des âges 14C B.P. non calibrés qui concordent remarquablement bien avec les âges réels de l’OSL
et de U/Th (Falguères 2005, Feathers 2005 , Fontugne et al., 2005). La convergence de différents âges
obtenus par différentes méthodes donne une grande confiance dans les dates obtenues pour ces
niveaux sédimentaires cependant cette chronologie ne valide pas l’existence d’une occupation humaine
dans ces niveaux.

Conclusion
L’incorporation de carbone mort dans des échantillons datés ou que l’emploi de méthodes inappropriées
pour la préparation de ces échantillons ont conduit dans le passé à produire des âges erronés pouvant
laisser penser que les peuplements de l’Amérique du Nord étaient très anciens. Néanmoins, la plupart
des effets causant un vieillissement ne peuvent raisonnablement générer de fortes valeurs de ce dernier.
Les causes de ces effets dépendent du contexte géologique local (vieux carbone organique soluble
dans les sols ou mélange dans le permafrost, dégazage diffus de CO2 magmatique en zone volcanique,
affleurement de gisement de houille, lignite ou pétrole au voisinage du site…). Les datations 14C posant
le plus de problèmes sont celles obtenues sur ossements et devront être réexaminées. Cependant très
peu de sites anciens en Amérique du Sud ont été datés sur ce type de support.
Ainsi plus de 70 sites anciens ont été fouillés et datés dans de nombreux laboratoires; pour la plupart
d’entre eux, les causes de vieillissement des datations carbone 14 n’existent pas. Il faudra cependant
reprendre les datations sur ossements avec les techniques modernes qui se développent actuellement,
d’une part, et pratiquer autant que faire se peut une politique de datations croisées faisant appel à des
méthodes indépendantes, d’autre part. Quoi qu’il en soit, l’explication la plus rationnelle concernant ces
âges « anciens » reste l’arrivée aux Amériques des premiers humains bien avant 12.000 ans B.P..
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THE INITIAL PEOPLING OF THE AMERICAS:
ARE RADIOCARBON DATES TOO “OLD”?

INTRODUCTION
The radiocarbon dating method developed by W.F.Libby in 1946 transformed the approach of
Americanists with respect to the period of initial peopling of the Americas. Up to then, a consensus had
been established: the first occupants came from Siberia during the Last Glacial Maximum via the thenexposed Bering Strait land bridge. Evidence for the Clovis culture of the earliest Paleoindians in North
America was recovered in sedimentary contexts after the last glaciation, at a maximum of 12,000 BP. In
South America, prehistory seemed confined to marine coasts with the study of sambaquis and conchals
(shell mounds) during the more recent phases of the Holocene. For lithic artifacts, the lack of technological
convergence between different sites scattered across the vastness of the American territories prevented
correlation and thus the possibility of establishing a chronology, even if only relative.
With the appearance of radiocarbon dating and the concept of absolute dating, a revolution in
comprehension of the peopling of the Americans took place. Radiocarbon dates confirmed the original
estimations that considered that the earliest humans arrived at 10-12,000 BP with the Clovis culture or
the more recent Folsom culture. From a North American viewpoint, peopling of the New World could only
have taken place after the Last Glacial Maximum since 14C dates were coherent and converged upon
this period (Table 1). Such certainty, however, was tempered by the presence of sites equally as old in

Table 1. Some 14C dates from “Clovis” and “Folsom” sites.
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Central and South America, suggesting that the time necessary for Paleoindian migration from Alaska to the
Tierra del Fuego would imply passage from Siberia well before the Clovis or Folsom period (Table 2).

Table 2. 14C dates on human bone from selected North and South American sites.
Next, dates much earlier than the Clovis threshold appeared in Central and South America. Paradoxically,
since peopling was considered to have begun in the north, how could such ancient dates be found in the
south? With time, the number of these early sites increased, but the sparseness of associated human
remains reinforced support of the recent peopling theory (Clovis). Certain proponents evoked with humor
the “invisible man” (Lavallée, 1995).
The first publications on the discoveries of such ancient sites were confronted with severe objections by
supporters of the Clovis hypothesis: Were the tools real or “geofacts”? Were the samples dated associated
with human occupations? Or were the dates and, more specifically the radiocarbon dates, reliable?
The aim of this article is not to discuss the veracity of or argue for early human occupations in Latin
America, but to examine the validity of the radiocarbon dates and the reasons that could have led to
making them older.
THE AGING OF 14C DATES
The method of dating by radiocarbon is, in principle, simple: if we know the amount of 14C contained in a
fossil when alive, a single measurement of the amount of residual carbon-14 allows calculation, based
on the law of radioactive decay, of the time that passed since the death of the fossil.
The entire method is thus based on two conditions: the source of mineral carbon (carbon dioxide or
bicarbonate gas) initially used to create the organic tissues or the shell of the fossil was in equilibrium
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with atmospheric 14C and no contribution or loss of 14C took place after fossilization. In other words, the
system remained chemically closed.
The problem of aging 14C dates essentially arises when one or the other of these conditions is not met.
Several factors can contribute to an apparent aging of radiocarbon dates:
- The datable sample collected in stratigraphic context at a site is not contemporaneous with the
archaeological material;
- The carbon in the datable sample is not representative of the atmospheric 14C at the time of the
archaeological phenomenon being dated. This is generally summarized as “reservoir age” or the
hard water effect;
- The aging results from a contaminant lacking 14C. In this case, aging is a logarithmic function of
the amount of dead carbon included in the sample (Figure 1).

Figure 1. Variation in aging of 14C dates as a function of the degree of
contamination by “dead” carbon (lacking 14C).
1-The old carbon problem.
This problem is often encountered in arid environments that often permit long-term preservation and
where trees have a very low growth rate. Combustion residues are the heart of trunks of these trees
that can live several hundred years. In littoral environments, the recovery of driftwood from the ocean
by Paleoindian groups can also be the cause of older ages. This effect was noted on the coast of
Peru (Kennett et al. 2002; Fontugne et al. 2004). When forests have very long-growing trees (e.g.,
sequoia), aging may reach several thousand years if Paleoindians used the large trunks rather than
branches for their hearths.
2-Carbon in the sample is not representative of atmospheric 14C.
-reservoir age, apparent age and hard water effect
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This problem principally involves organic remains and aquatic mollusk shell. The bicarbonate source
used to build the shell or limestone concretion is quite often poor in 14C, as is the case for underground
water (or in limestone contexts) which has dissolved the ancient carbonates (hard water effect). Similarly,
the marine bicarbonate is depleted because surface waters exchange well with the atmosphere, but
also with deep waters that contain bicarbonate which, itself, has not reacted with the atmosphere since
the time it left the ocean surface. Dates on the basis of the type of material thus provide ages that are
much too old (apparent age). This aging is often called the reservoir effect. The apparent age of
bicarbonate in seawater is relatively well-known and a correction of -400 years can in general be applied
(see Stuiver & Brasuinas, 1993). This correction varies in the ocean and can reach -1200 years in
upwelling zones of deep waters of the ocean, such as along the coasts of Chile and Peru (Fontugne et
al. 2004). This type of correction of a few hundred years is applicable for the Holocene period, with
sambaquis or conchas dated by shells, permitting refinement of the chronologies (Lavallée et al. 1999,
Legoupil & Fontugne 1997).
Lacustrine shells may or may not be affected by the reservoir effect, depending on the origin of the
waters feeding the lake. In limestone contexts or if the lake or watercourse is fed by a water table crossing
ancient limestone deposits, this reservoir effect can reach several thousands of years, as in the example
of the El Akarit wadi (Tunisia) where living aquatic vegetation and mollusk shells were radiocarbon dated
to between 10 and 15,000 BP (Fontugne & Hatté, 2007). Under such conditions, it becomes illusory to
obtain a real age for this type of material because, without other data, we cannot reasonably formulate a
hypothesis concerning what their apparent ages could have been in the past. This is also true for limestone
concretions or travertines: the degree of re-equilibrium with the atmosphere of bicarbonate used during
crystallization cannot be known with precision.
For terrestrial mollusks, anomalies recorded for radiocarbon ages are due to the origin of the carbon
entering into the composition of the shell. In effect, these snails ingest microparticles of calcium
carbonate that are dissolved and present as CO2 or bicarbonate in the corporal fluids before being
incorporated into the shell. Since these carbonates coming from the soil often lack 14C, this results
in an aging of the sample that can vary from a few centuries to a few millennia. Such aging depends
on the ecology of the species considered and environmental conditions (Goodfriend, 1987). This
type of material should again be avoided.
Very fortunately, nearly all of the ancient American archaeological sites were dated by much more
reliable organic materials. For coastal Holocene sites in general, their great number has allowed
establishment of technological similarities between reliably dated sites and those dated only by the
more problematic shell.
The problem of older dates is also sometimes encountered in regions of active volcanism. Diffuse
magmatic degassing containing carbon dioxide is common, and the CO2 lacking 14C is assimilated with
atmospheric CO2 by the vegetation (Figure 2). In such volcanic zones, found from the Andes Mountains
to the Tierra del Fuego, it cannot be excluded that charcoal recovered from prehistoric hearths was
affected by this phenomenon. A clear illustration is shown by the Caldera of Long Valley near Mammoth
Mountain in California (Farrar et al. 1995). Another example of the influence of this diffuse magmatic
degassing of CO2 (invisible) on 14C activity of the vegetation is provided by the Caldera of Furnas on the
island of San Miguel in the Azores (Pasquier-Cardin et al. 1998). The aging of 14C dates for vegetation
is also observed in animals and humans who consumed these plants. Figure 3 shows clearly that this
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Figure 2. Principle describing the aging of 14C dates by diffuse magmatic degassing of CO2.

Figure 3. Aging of 14C dates as a function of magmatic CO2 content: the example of
La Caldera de Furnas (Pasquier-Cardin et al. 1999).
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effect can reach 4000 years, in good agreement with results obtained by the same authors for the island
of Santorin (Greece) or those for the island of Vulcano (Italy).
Contamination
In the examples provided above, the carbon used to synthesize the sample was impoverished in 14C.
For the case of contamination, carbon is added to that of the sample, which would itself be datable. The
aging of these dates depends on the ability to identify contaminants and then to eliminate them by
physical and/or chemical treatment.
Mixture with coal particles or bitumen
The site of Meadowcroft in the United States has long been the subject of controversy: supporters of the
Clovis theory explain the early dates as resulting from contamination by coal particles and organic
carbon matter coming from nearby coal deposits. New dates obtained on controlled materials seem to
confirm the antiquity of the site. This is not the case for the site of Lewisville (Texas), where it has been
demonstrated that radiocarbon dates of 36,000 BP resulted from the combustion of lignite by prehistoric
groups around 11,000 BP. Similarly, dates on charcoal of >23,000 BP at Tula Springs in Nevada were
obtained on highly altered vegetal residues that had grown and/or lain in these thermal waters and were
then transported along channels originally considered to be hearth structures.
Contamination by ancient humic acids
This type of aging is more frequent and generally affects bone. The most celebrated example is
that of the site of Old Crow (Yukon Territory, Canada). The first dates in 1974 on bone apatite
yielded an age of 27,000 +3000/-2000 (GX-1640). Using accelerator mass spectrometry (AMS), a
new date in 1986 on the organic fraction of a bone yielded a 14C date of 1350 ± 150 BP (RIDDL145). In table 3, the examples presented demonstrate that other dating methods are not exempt
from risks of error. Direct 14C dates on the human skeletons at the sites of Los Angeles, Yuha and
Laguna show considerable aging, suggesting that the humic contaminants were dated rather than
the carbon proper to the sample. Table 4, for Kennewick Man, illustrates the variability in dates as
a function of the extraction methods for what is thought to be the carbon fraction representative of
the archaeological object to be dated. Despite the increasing sophistication in methods, the
convergence of results is not guaranteed, but we can, however, deduce that the direct dating of
collagen is certainly the most risky (here the contaminant is younger, as is more generally observed).
For bone, 14C dating of the organic fraction is the consensus, but the choices of biochemical collagen
component, amino acids, or even DNA, and extraction procedures are still debated. At the most
recent RADIOCARBON conference at Oxford in April 2006, discussions following results obtained
by preparation of samples by ultrafiltration suggested that all dates on bone should be reexamined
for their validity.
Nevertheless, cases of aging of dates are not the most common; moreover, the aging does not depend
on the age of the sample, but on the amount of contaminant. Figure 5 shows that enormous amounts of
contaminant are necessary for significant aging to occur: an aging of 10,000 years is thus improbable
because 75% contaminant would need to be introduced (being three times the weight of the representative
carbon) (Figure 1). What is one to think if such contaminations were undetectable?!!!
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Table 3. Comparison between dating methods and an example of revision of chronologies for
the ancient peopling of the Americas.

Table 4. Variability in 14C dates on bone from Kennewick Man based on preparation methods
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What strategy is necessary to obtain a valid date?
A cautious choice of sample is imposed: is the carbon representative of atmospheric 14C for the period
to be dated, what are the potential contaminants and finally, what is the most appropriate sample
preparation method or should several samples be tested? Finally, the integration of different dating
methods would be beneficial. The example of the Santa Elina rock shelter at Mato Grosso demonstrates
that the convergence of results from three independent methods is indubitably a guarantee for the
correctness of the results (Table 5). In this table, the 14C ages are uncalibrated BP 14C dates that match
remarkably well with the real ages from OSL and U/Th methods (Falguères 2005; Feathers 2005;
Fontugne et al. 2005). The convergence of the different ages obtained by different methods gives a
high degree of confidence in the dates obtained for these sedimentary levels; however, this chronology
does not validate the existence of human occupations in these levels.

Table 5. Comparison of dates obtained by 14C, U/Th and OSL for two levels at the site of
Santa Elina (Mato Grosso)
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Conclusion
The incorporation of dead carbon in dated samples or the use of inappropriate methods for sample
preparation has in the past led to the production of erroneous dates suggesting that the peopling of
North America was very early. Nevertheless, the majority of effects causing an aging of dates cannot
reasonably generate high values for the dates. The causes of these effects depends on the local geological
context (old soluble organic carbon in the sediments or mixed in permafrost, diffuse magmatic degassing
of CO2 in volcanic zones, outcrops of coal, lignite or oil deposits near the site, etc.). 14C dates posing the
most problems are those obtained on bone and should be reexamined. However, very few ancient sites
in South America have been dated on this type of material.
Thus, more than 70 ancient sites have been excavated and dated in many laboratories; for the most part,
causes of aging of the 14C dates are absent. Dates on bone should be redone with modern techniques
currently being developed and a practice of dating using independent methods should be adopted.
Regardless, the most rational explanation for these “ancient” ages remains hat the arrival of the first
humans to the Americas occurred well before 12,000 BP.
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ABSTRACT
Starting with Clovis theory, there have been investigations with purpose to establish dates of arrival
of settlers in North and South America. The first Clovis findings indicated 11.5 ka BP as the earliest
settlement in New Mexico, USA. Dillehay (2000) claimed that people lived in Monte Verde, Southern
Chile, 12.5 ka BP. Guidon and collaborators (1986, 1991) by radiocarbon dating of charcoals found
in several archaeological sites at Serra da Capivara National Park (SCNP), PI, Brazil, ages varying
from 6 to 48.5 ka BP. Watanabe et al. (2003) and Sastry et al. (2004) dated by Thermoluminescence
(TL) and Electron Paramagnetic Resonance (EPR) techniques, respectively, calcite covering wall
paintings at SCNP and calcite covering carvings found at Montalvania, MG, Brazil, and obtained
ages as old as about 50 ka BP.
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INTRODUCTION

Many data indicating date of early settlers in both North and South American continent have been
published; however, no clearest definition has been reached. Waters et al. (2007) in a recent paper
stated that there is an emerging archaeological record that supports a pre-Clovis human occupation of
the Americas. They also present few results by other authors of human occupation of both North and
South American continent much earlier than that of Clovis site.
Guidon and Delibrias (1986) and Guidon and Arnaud (1991) obtained by radiocarbon dating of a
large number of charcoal pellets found in several archaeological sites at Serra da Capivara National
Park, São Raimundo Nonato, PI, Brazil, ages ranging from 6000 to 50,000 years BP. These results
are not fully accepted as yet.
The above National Park is world known due to more than thousand wall paintings found in one place.
In 1990, at Toca (rock shelter) da Bastiana in this Park a portion of a white substance covering the
surface of the rock came off, revealing a painting whose existence was unknown until then. This substance
analyzed by X-Ray Fluorescence (XRF) to be calcite was dated by EPR technique to be approximately
27,000 years BP. This result was not published at that time. About eight years later the remaining calcite
(in small amount) was dated by Watanabe et al. (2003) by both TL an EPR techniques. The outcome of
such measurements was (35,900±3500) years BP by TL technique and (35,350±3300) years BP by
EPR method. In 2003, a material proved by XRF to be a mixture of ~63% calcite, 34 % SiO2 and 3%
Al2O3, was found covering carvings in a rock shelter called Poseidon, at Montalvânia, MG, Brazil. The
separated quartz grains dated by TL and EPR method were found to be about 9000 years old. After
correcting the age of the original mixture, Sastry et al. (2004) obtained ages of (55,000±5000) years BP
by TL technique and (48,000±3500) years BP by EPR technique. Neves and Pucciarelli (1998) from
anthropometric measurements of the skull of 13 years old girl unearthed at Lapa Vermelha, about 800
km south of Montalvânia, have shown that it deals with negroid type skull. This is contrary to the usual
belief that all the American Indians are of mongoloid type.

EXPERIMENTS

September 2006, wall paintings covered with calcites were found in three rock shelter in the Iraquara
County, Chapada Diamantina, State of Bahia. Such calcites have been collected. The collected samples
were numbered: (1) for that from shelter Malone, (2) from shelter Lapa do Caboclo and (3) from shelter
Eduardo. The X-ray diffraction confirmed the samples being calcites. Figure 1 shows X-ray diffraction
of sample 2 together with a standard calcite one. Figure 2 presents a picture of shelter (1) showing wall
paintings and calcite covering partially paintings.
The calcite samples were crushed and sieved to retain grains 0.080 to 0.180 mm size. In each case
(samples (1) to (3)), divided into six to seven portions, they were irradiated with 0, 5, 10, 20, 40, 80, 160,
250, and 500 Gy ã-doses. Figure 3 shows glow curves of sample 2 for different dose-values. Figure 4,
Figure 5 and Figure 6, respectively shows TL intensity as function of ã-doses. Accumulated dose values
(Dac), are indicated in the figures, namely for, respectively, sample 1, 2 and 3, DacH”169.5±15.5 Gy,
DacH”48.72±5.0 Gy and DacH”115.2±9.5 Gy.
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Fig. 1. X-ray diffraction of calcite sample from shelter (2) Lapa do Caboclo.

Fig. 2. Picture showing wall paintings and calcite mineral covering partially paintings of sample (1),
shelter Malone
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Fig. 3. TL glow curves of sample (2) from Shelter Lapa do Caboclo irradiated with additional doses from
0 (natural) to 500 Gy of ã-ray.

Fig. 4. TL intensity vs. radiation dose for calcite from sample (1), shelter Malone. An accumulated dose
VII - Shigueo Watanabe et alii
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Dac of about 169.5 Gy FUMDHAMentos
is obtained

Fig. 5. TL intensity vs. radiation dose for calcite from sample (2), shelter Lapa do Caboclo.
An accumulated dose Dac of about 48.72 Gy is obtained.

Fig. 6. TL intensity vs. radiation dose for calcite from sample (3), shelter Eduardo.
FUMDHAMentos VII - Shigueo Watanabe et alii
An accumulated dose Dac of about 115.2 Gy is obtained.

186

Fig. 7. Map showing: (1) relative positions of Serra da Capivara Naional Park, Iraquara, Montalvânia
and Lapa Vermelha, (2) Several migration route to reach North and South America and Africa - Brazil
oute here proposed. This map is taken from Scientific American, September 2000, Vol. 283, Number 3.
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For the determination of annual dose rate (Dan), fragments of rock from the wall close to paintings in
each shelter have been collected. They were analyzed in a ICP-MS mass spectrometer. Table 1 lists
uranium (U), Thorium (Th) and Potassium (K) concentrations.

Shelter Malone (1)

Shelter Lapa do Caboclo (2)

Shelter Eduardo (3)

K

425.55

479.45

1461.6

Th

1.08

0.40

3.44

U

7.47

1.18

3.92

Table 1. Concentrations of U, Th, and K of the rock with paintings on their surfaces, in ppm

Using Ikeya (1993) Table 4.5 for Dan calculation and from “age of the sample = Dac/Dan”, the Table 2 for
Dan and Age-values is obtained. Cosmic rays contribution of 0.25 mGy/a was added.

Shelter Malone (1) Shelter Lapa do Caboclo (2)

Shelter Eduardo (3)

Dan
3.293±0.3

2.17±0.2

1.04±0.1

51.5±5.2

46.08±4.5

46.85±4.5

(mGy/year)
Age
(ka BP)

Table 2. Annual dose rate Dan (mGy/year) and Age (ka BP)
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COMENTS
The possibility that the thin calcite covering rock wall painting could be formed in different times was
examined using transmission electron microscopy (TEM) scan. Only a homogeneous mass of calcite
without layers has been observed, that is, no evidence was found that calcite covering was formed in two
or more stages.
The other hypothesis to be considered is the possibility that rains carried old calcites mixed in the solution
of limestones and deposited such old calcites on the wall paintings mixed to more recently formed
calcites. The question is how such old calcites were not dissolved by low pH rain.
The third hypothesis formulated was the possibility that old calcites have been leaked through narrow
cracks from rocks to its surface with paintings. A very detailed observation of the surface around
painting did not show any such calcite leaked from the interior of the rock wall to its surface. In fact,
if such leakage has occurred, some kind of damage to paintings should be observable. No such
effect was found.
It is then quite possible that the first settlers in the region of São Raimundo Nonato, Iraquara, Montalvania
and Lapa Vermelha, stretching almost parallel to sea coast, arrived as early as 50,000 years BP, crossing
Atlantic Ocean from west most African coast to extreme east coast of Brazil, Figure 7. In fact, the distance
between these two points is about 3000 km which is close to the distance Miami – Minneapolis in USA.
It is far shorter compared to that between northeast Asia and Brazil or the alternative suggested route
from Polynesia to west coast of South America.
The fact that present day american indians are of mongoloid type indicates that they possible arrived
through Bering Strait, about 15,000 to 12,000 years ago. According to Neves and Puccciarelli (1998), in
Brazil, they exterminated earlier settlers.

CONCLUSION

The present work´s results reinforce Guidon et al. (1986, 1991), Watanabe et al. (2003) and Sastry et al.
(2004) data, namely before 50,000 years ago, the region stretching from São Raimundo Nonato, Chapada
Diamantina, Montalvânia and to Lapa Vermelha, inland but almost parallel to Brazilian Northeast coast,
have been peopled, much earlier than first settlers arrived in North America. There is a great possibility
that someway people from western coast of Africa crossed Atlantic Ocean to reach north eastern coast
of Brazil. The distance separating these points is much shorter than other routes previously proposed.
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O Povoamento das Américas
através de estudos
de ancestralidade paterna

Fabrício R Santos1
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Resumo

O povoamento das Américas pode ser estudado a partir de duas grandes perspectivas complementares:
registros hereditários deixados pela Evolução Biológica e registros lingüísticos e arqueológicos
deixados pela Evolução Cultural. Dentro de cada uma destas perspectivas, diferentes disciplinas
interagem para construir um cenário único, mas com certeza complexo, referente à história da
colonização pré-colombiana das Américas.
Neste artigo é apresentada a visão de um pesquisador da Evolução Biológica ou Darwiniana, sobre
este processo histórico que somente pode ser recuperado através de uma abordagem multidisciplinar.
É feita inicialmente uma revisão sucinta e particular da literatura prévia sobre o Povoamento das
Américas, e apresentadas idéias que ajudaram a moldar diferentes visões intradisciplinares.
Como parte do tema de pesquisa estudado por este autor, é apresentado no final o modelo de ocupação
pré-histórica do continente americano a partir de dados genéticos que permitem traçar a ancestralidade
paterna dos atuais povos nativos americanos. Estes dados indicam uma origem asiática e Pleistocênica
para os ancestrais dos atuais nativos americanos, cuja diferenciação se deu a partir de uma população
ancestral na Beríngia. Este modelo deve ser agregado a outros modelos da genética, da antropologia
física (ossos, fenótipos), da arqueologia e da lingüística para ser construído um modelo consensual
sobre o Povoamento das Américas.
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História
O Novo Mundo, embora inicialmente povoado pelos nativos americanos, é reconhecido
historicamente como “descoberto” em 1492 por Cristóvão Colombo. Entretanto, os Vikings
chegaram às Américas bem antes de Colombo ao redor do ano 1000 (D.C.), quando mantiveram
uma colônia na Groenlândia por pouco tempo e deixaram traços de sua presença na América do
Norte (Fiedel 1992). Foram os Vikings quem deram a primeira descrição de um nativo americano,
o qual chamaram “Skraelings”. Séculos depois, quando Colombo chegou ao Caribe, primeiro
pensou que seus habitantes eram chineses, depois japoneses, mas ao final estava certo de que
havia alcançado a Índia e os chamou de índios, nome que nos referimos até hoje aos nativos
americanos. Poucos anos depois de Colombo, através do mapeamento da linha costeira do Brasil
por Américo Vespúcio, foi feito o reconhecimento do continente que recebeu o nome de América,
que empresta seu nome aos aborígenes deste continente.
A origem dos nativos americanos foi questionada logo depois da descoberta de Colombo baseandose nos conceitos religiosos das nações descobridoras (Wolf 1996). Questões como estas: são eles
filhos de Adão e Eva?; são eles descendentes das tribos perdidas de Israel?; eram as dúvidas comuns
dos cristãos que não encontravam estes indivíduos listados na Bíblia. Em 1520, Paracelsus propôs
que eles deviam ser filhos de um outro Adão, uma idéia que pode fazer algum sentido hoje considerando
estudos do cromossomo Y humano (Santos e Tyler-Smith 1996). No entanto em 1589, o jesuíta espanhol
José de Acosta sabiamente sugeriu que alguns grupos de caçadores poderiam ter vindo da Ásia para
a América, seguindo grandes animais, ora extintos. Ele também deduziu que deviam ter navegado
muito pouco para alcançar a América, um fato marcante já que o Estreito de Bering, entre Sibéria e
Alaska, foi descoberto mais de um século depois. Muitas outras teorias envolvendo rotas
transoceânicas para o povoamento das Américas foram sugeridas (Heyerdahl 1971, Holden 1999),
mas a origem asiática dos nativos americanos, cujos ancestrais teriam vindo através do que é hoje o
Estreito de Bering, é aceita pela grande maioria dos estudiosos de várias áreas da ciência.
A descoberta européia da América em 1492 abriu uma nova era de expansão territorial e populacional.
Vários grupos étnicos europeus inicialmente se estabeleceram nas colônias. Posteriormente seguiramse duas ondas migratórias principais, primeiro devido ao tráfico de escravos provenientes
principalmente da África e recentemente nos séculos XIX e XX de imigrantes vindos da Ásia, Oriente
Médio e Europa. Então, desde 1492 os nativos do continente americano, que permaneceram sem
contato com outros povos por alguns milênios, estão sujeitos ao contato e à miscigenação com outros
grupos étnicos. Isto tem levado a uma perda, não apenas do contexto cultural, das línguas, religiões e
costumes originais destas etnias nativas americanas, mas também de sua identidade genética, tornando
mais difícil e complexa a reconstrução histórica sobre o povoamento pré-colombiano das Américas.

Modelos de povoamento
O Povoamento das Américas pode ser estudado através de várias perspectivas científicas. Cada
disciplina individual tem as suas limitações, mas todas contam uma única história com diferentes
nuances. Enquanto a maioria dos grupos de pesquisa se atém apenas aos seus modelos próprios,
formulados a partir dos dados gerados em suas pesquisas, outros investigadores tentam elaborar
modelos consensuais sobre o primeiro povoamento americano. A primeira tentativa de um modelo
interdisciplinar foi feita por Greenberg, Turner e Zegura (1986), e envolvia estudos lingüísticos
associados aos dados de anatomia dentária e de diversidade genética. Neste artigo foi proposto
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o modelo interdisciplinar das três migrações diacrônicas de origem asiática através do estreito
de Bering (Figura 1).

Esquimós-Aleutas
Na-Dene

Ameríndios

Figura 1 - Modelo das três migrações (Greenberg et al. 1986). Três migrações distintas dando
origem aos três grupos lingüísticos de nativos americanos: Ameríndios (chegaram há 12.000 anos),
Na-Denés (chegaram há 8.000 anos) e Esquimós-Aleutas (chegaram há 4.000 anos).

A onda migratória mais antiga (Paleo-índios) teria dado origem aos atuais Ameríndios, habitantes
da América do Sul, Central e grande parte da América do Norte. Esta primeira migração teria
originado também os povos da cultura Clóvis (~12.000 anos atrás), revelada em vários sítios
arqueológicos da América do Norte. Uma segunda onda migratória mais recente teria originado
os Na-Dene (Apaches, Navajos, etc) que habitam o noroeste e alguns pontos do sudoeste da
América do Norte. A terceira migração, bem mais recente, daria origem aos Esquimós (Inuites) e
Aleutas, habitantes do círculo polar Ártico.
Após a divulgação deste modelo, elaborado com dados muito limitados no ano de 1986, houve uma
série de publicações contrárias a esta proposta. Grande parte dos lingüistas não reconhece o
agrupamento único das linguagens Ameríndias (Bolnick et al. 2004) e a hipótese da existência de mais
de uma onda migratória na América do Sul foi levantada inicialmente utilizando-se dados de morfologia
craniana (Munford et al 1995) e diversidade genética (Schanfield 1992, Kidd et al 1993). Com o acúmulo
dos dados de antropologia física, principalmente através de crânios e esqueletos paleo-índios
encontrados na região de Lagoa Santa, MG (Neves et al. 2003, Neves e Hubbe 2006) foi proposta a
existência de uma onda migratória anterior às demais, a qual teria trazido povos com traços nãomongólicos para o continente americano. No entanto, esta idéia assume que todos os atuais nativos
americanos seriam descendentes apenas de povos mongólicos que vieram para as Américas no
Holoceno (> 12,000 anos atrás). Além deste, surgiram vários outros modelos alternativos sobre o
povoamento americano, geralmente enfatizando dados de uma única área científica: genética (Bonatto
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e Salzano, 1997; Pena et al. 1995, Santos et al. 1999), paleoantropologia (Neves et al. 2003, Neves e
Hubbe 2006), arqueologia (Dixon 2002, Guidon e Arnaud 1991, Santos et al. 2003).

Genética e Biologia Molecular
No passado, polimorfismos genéticos clássicos tais como tipos sangüíneos, hemoglobinas, etc, têm
sido investigados intensamente em populações nativas americanas. Em uma análise global a relação
entre povos nativos asiáticos e americanos se mostra claramente (Cavalli-Sforza et al 1988, 1994).
Entretanto os dados não permitem uma análise mais detalhada por se mostrarem complexos. No livro
de Cavalli-Sforza e colaboradores (1994), a maioria dos dados clássicos não refutava o modelo das
três migrações (Greenberg et al 1986). No entanto, marcadores clássicos não permitem traçar com
segurança a origem e as rotas migratórias dos ancestrais de povos nativos das Américas. O uso de
marcadores polimórficos de linhagens cromossômicas, não sujeitos à recombinação e em estado
haplóide, como o DNA mitocondrial (DNAmt) e o cromossomo Y humano, permite uma análise mais
correta e detalhada dos movimentos migratórios originando as populações atuais (Santos e TylerSmith 1996, Underhill et al. 2001). Por causa de seus padrões de herança, estes marcadores também
chamados de uniparentais contam histórias complementares e independentes acerca dos ancestrais
maternos (DNAmt) e paternos (cromossomo Y) dos povos indígenas das Américas (Schurr e Sherry
2004). Por traçarem linhagens independentes e ligadas ao sexo dos indivíduos ancestrais, diferenças
nas conclusões podem aparecer devido ao padrão demográfico diferencial de homens e mulheres no
passado, bem como padrões de acasalamento, poligina ou poliandria, que afetam diferentemente
estas linhagens ancestrais. Mas estes dados contam a mesma história do povoamento americano
dentro de suas peculiaridades, como qualquer conjunto independente e limitado de dados, seja da
genética, da antropologia física, da arqueologia ou da linguística.

O DNA mitocondrial – ancestralidade materna
O DNA mitocondrial tem sido utilizado extensivamente para o estudo das populações aborígines
americanas (Szathmary 1993). Quatro matrilinhagens (haplogrupos diferentes de DNAmt)
fundadoras, atualmente chamados haplogrupos A, B, C e D, aparecem em populações de
Ameríndios, Na-Denés e Esquimós (Torroni et al 1993), cuja distribuição nestes povos foi
considerada inicialmente como compatível com o modelo de Greenberg et al. (1986). No entanto,
a data de entrada dos primeiros povos, calculada através da divergência encontrada para os
linhagens diferentes de DNAmt, foi estimada entre 16.500 a 33.500 anos atrás (Torroni et al. 1993)
consistente com uma origem pré-Clóvis dos primeiros americanos. Posteriormente três artigos
(Neel et al 1994, Kolman et al 1996, Merriwether et al 1996) apontaram Mongólia ou outras regiões
adjacentes do sul da Sibéria como a mais provável origem dos primeiros nativos americanos.
Entretanto os dados gerados pela análise do DNAmt associado ao modelo de ocupação das Américas
proposto por Greenberg et al (1986) tem gerado muitas controvérsias (Szathmary 1993). Um modelo
elaborado a partir de dados mitocondriais recentes com mais indivíduos (Forster et al. 1996, Bonatto e
Salzano 1997) aponta uma ocupação do continente bem antiga (anterior a 20.000 anos) e refuta uma
origem separada dos três grupos linguísticos americanos, apoiando a idéia de uma origem comum na
Beríngia para todos indígenas americanos atuais. Este modelo está condizente com dados com outros
marcadores utilizando análises que levam em consideração a relação filogenética entre linhagens e
sua distribuição nas populações (Santos et al. 1999). Recentemente, através do seqüenciamento de
uma região de 8 mil nucleotídeos do DNA mitocondrial de vários ameríndios (Silva-Jr et al. 2002), foi
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sugerida uma data em torno de 21.000 anos para o início da expansão populacional na Beríngia, que
indicava também um povoamento pré-Clóvis das Américas. Atualmente, é reconhecido também o
haplogrupo X como outra linhagem fundadora que no passado foi considerada como o registro de uma
possível ligação entre a cultura americana Clóvis e a ibérica Solutrense (Holden et al. 1999). No
entanto, a visão consensual sobre a história de ancestralidade materna revelada pelo DNAmt é
que o povoamento das Américas tem uma origem no Pleistoceno, ao redor de 18-20 mil anos
atrás, a partir de populações do nordeste asiático (Schurr e Sherry 2004). Povos deste período
não deveriam ter ainda morfologia craniana tipicamente mongólica (Neves e Hubbe 2005, GonzalezJose et al. 2005), mas ao mesmo tempo os dados de DNAmt indicam também que os nativos
americanos de hoje são descendentes destes povos Pleistocênicos não mongólicos, que também
é sustentado pelos estudos de ancestralidade paterna (abaixo).

Ancestralidade paterna e o povoamento das Américas
A utilização de marcadores do cromossomo Y humano permite traçar as linhagens ancestrais paternas
das populações nativas americanas atuais. Entre as vantagens apontadas para o estudo de linhagens
paternas em relação às maternas ou outras linhagens genéticas autossômicas, destaca-se a maior
diferenciação inter-populacional deste marcador, bem como a maior correlação com aspectos culturais
(Jorde et al. 2000) talvez porque na maioria das populações, a identificação étnica é herdada via
ancestralidade paterna e a ancestralidade materna sugere uma maior heterogeneidade (Seielstad et
al. 1998). Portanto, espera-se que dados do cromossomo Y sejam mais apropriados para reconstruir
a pré-história de populações indígenas em um determinado contexto cultural. Por exemplo, a maioria
dos brasileiros (não indígenas) de hoje que falam o português, a despeito de qual cor de pele os
brasileiros se auto-classificam no censo do IBGE (http://www.ibge.gov.br), apresentam ancestralidade
paterna >60% européia (Abe-Sandes et al. 2004, Carvalho-Silva et al. 2006).
Recentemente apresentamos uma filogenia detalhada de todos >150 haplogrupos ou linhagens paternas
(The Y Chromosome Consortium, YCC 2002), constituídos pela combinação de alelos de 245 marcadores
ou mutações de ponto (UEPs) do cromossomo Y humano (Figura 2). Os haplogrupos importantes para a
compreensão do povoamento das Américas incluem o Q (Q* + Q3), P, R e C, dentro dos quais aparecem
inúmeros sub-haplogrupos. Como o haplogrupo Q representa a imensa maioria de todos cromossomos Y
nativos das Américas (>90%), esta é linhagem mais informativa para reconstruir esta história.
Há mais de uma década, nosso grupo (Pena et al 1995, Santos et al 1995, 1996a,b, 1999) identificou
uma linhagem de cromossomo Y, hoje reconhecida como haplogrupo Q (subdividido atualmente em Q*
e Q3 – Figura 2), que era muito frequente (>70%) em todas tribos nativas americanas analisadas. Isto
indicava a existência de um efeito fundador durante o povoamento das Américas e uma origem comum
de todos os povos nativos das Américas, dos diferentes grupos linguísticos.
Em 1999, nosso grupo (Carvalho-Silva et al. 1999) apresentou evidências com o cromossomo Y de
que a data de entrada nas Américas era provavelmente ao redor de 20.000 anos. Datas ao redor de
14.000 a 22.000 anos para o início do povoamento foram também propostas com dados do cromossomo
Y por diferentes grupos de pesquisa (Underhill et al. 1996, 2001, Hammer e Zegura 2002, Bortolini et
al. 2003). Com o intuito de estudar a origem asiática dos ancestrais dos povos nativos americanos,
nosso grupo (Santos et al. 1999) pôde traçar a origem do haplogrupo principal colonizador do continente
americano na Ásia, haplogrupo Q (YCC 2002). Foi demonstrada a afinidade de duas populações
siberianas, Ketis e Altais (dentre os povos analisados da Ásia), que compartilham os mais recentes
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Figura 2 – Árvore de haplogrupos/haplótipos do cromossomo Y humano (YCC 2002). Haplogrupos
são definidos por variações no DNA do cromossomo Y (UEPs) em diferentes populações humanas,
e nomeados de A a R. Sub-haplogrupos ou haplótipos (Ex: A1, R1a1, Q3 etc), definidos por
variações, que apresentam uma distribuição geográfica mais restrita. À direita, aparece a
comparação com antigas nomenclaturas de haplogrupos usados por diferentes autores. Os
haplogrupos Q (Q* e Q3) e C representam cromossomos Y nativos do continente americano que
vieram com os primeiros migrantes.
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Figura 3 – Modelo de Povoamento das Américas deduzido do estudo de ancestralidade paterna. Mapa esquemático
apresentando o consenso dos estudos com variações do cromossomo Y em diferentes populações nativas das Américas
e da Ásia. O principal cromossomo fundador, haplogrupo Q, chegou com os primeiros povos a ocupar as Américas ao
redor de 18.000 anos atrás. Na Beríngia, originou-se o cromossomo Q3, que hoje está presente na maioria (>60%) de
todos cromossomos de todas tribos indígenas estudadas, dos grupos linguísticos Ameríndio, Na-Dené e Esquimó-Aleuta.
Isto indica uma origem única, de uma população ancestral da Beríngia, para todos nativos americanos atuais. Na América
do Sul, está representado o modelo de evolução diferencial entre populações andinas e demais populações do leste dos
Andes (Amazônia, Chaco etc). Populações andinas apresentam um grande tamanho efetivo populacional histórico e alto
fluxo gênico, enquanto na Amazônia e Chaco, as populações tem menores tamanho
efetivo e fluxo gênico.

ketis
altais
?

esquimós

Beríngia
Q*
Pleistoceno

~ 18 mil anos atrás

Q3
na-denes
ameríndios

Linha costeira
na glaciação

ancestrais paternos com a grande maioria dos nativos americanos atuais. Esta ancestralidade comum
remonta ao compartilhamento do haplogrupo Q (YCC 2002), que estava presente nos primeiros
migrantes para as Américas (Beríngia), que deu origem ao haplogrupo Q3, este último exclusivamente
americano (Figuras 2 e 3). Neste estudo também reforçamos a hipótese da identidade genética dos
três grandes grupos linguísticos de nativos americanos (Esquimós, Na-Denes e Ameríndios) que
provavelmente em sua grande maioria derivam de uma única população ancestral que se formou na
Beríngia no final do Pleistoceno, provavelmente ao redor de 20.000 anos atrás. Estes resultados foram
posteriormente confirmados por um grupo independente nos E.U.A. (Karafet et al. 1999). Atualmente,
todos os dados do cromossomo Y são compatíveis com um cenário de uma unidade evolutiva para
todos povos nativos americanos atuais, derivados em sua grande maioria de uma população ancestral
que estava na Beríngia até o final do Pleistoceno (Tarazona-Santos e Santos, 2002). No entanto, a
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existência de outras linhagens em baixa freqüência (haplogrupos C, P e R) e restritas à América do
Norte (Schurr e Sherry 2004) é possível a existência de um fluxo gênico pequeno, mas contínuo, entre
populações da Ásia e Américas, mesmo em tempos mais recentes no Holoceno. Isto poderia explicar
o processo de mongolização observado tanto na Ásia quanto nas Américas (Gonzalez-Jose et al. 2005,
Neves e Hubbe 2005), apesar de menos intenso e generalizado no último continente. Também explica
a ocorrência de línguas do grupo Esquimó-Aleuta na margem do estreito de Bering na Sibéria, onde
ocorre também em baixa freqüência a linhagem Q3 nativa-americana (Lell et al. 2002).
Dados de polimorfismos do cromossomo Y podem também ser utilizados para questionamentos em
tempos mais recentes: como se deu o povoamento da América do Sul?; como se relacionam as
populações de hoje de diferentes regiões e línguas? Utilizando uma abordagem filogeográfica fizemos
um estudo detalhado das tribos de nativos americanos, com ênfase na América do Sul (TarazonaSantos et al. 2001). A partir de dados de alguns UEPs e microssatélites analisados em várias populações
da América do Sul (Andes, Planalto Central Brasileiro, Amazônia e Chaco), pudemos elaborar um
modelo evolutivo diferencial entre populações andinas e não-andinas. Este modelo (Figura 3) leva em
conta que as populações dos Andes possuem uma alta diversidade intra-populacional, devido a um
maior tamanho efetivo populacional histórico, e baixa diversidade inter-populacional devido ao alto
fluxo gênico. Em contrapartida, as demais populações sul-americanas (principalmente na Amazônia)
apresentam o padrão oposto. Isto correlaciona com padrões diferenciais de fluxo gênico e tamanhos
efetivos históricos, bem como diferenças culturais, paleoclimáticas e ambientais das populações e de
seus hábitats na América do Sul.

Modelo de povoamento das Américas pela ancestralidade paterna
A partir dos vários dados apresentados sobre ancestralidade paterna foi elaborado um modelo de
povoamento. No modelo apresentado na Figura 3 estão resumidas as principais conclusões com os
dados do cromossomo Y humano: i) as prováveis populações siberianas (Ketis e Altais) a compartilharem
ancestrais comuns mais recentes com nativos americanos; ii) a presença de um cromossomo fundador
principal (haplogrupo Q ou Q* + Q3) que está presente em altíssima frequência em todos nativos
americanos; iii) a rota migratória levando à formação da população berigiana no Pleistoceno (anterior
a 14 mil anos), que deu origem aos três grandes grupos de nativos americanos (Esquimós-Aleutas,
Na-Denes e Ameríndios); iv) o modelo evolutivo de povoamento da América do Sul onde povos dos
Andes (círculo vermelho) possuem maior diversidade intra-populacional e baixa inter-populacional,
enquanto o oposto se vê para populações não-andinas (círculos verdes).
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Paleoamerican morphology's
dispersion in the New World and its
implications for the settlement
of the Americas.
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Abstract
During most of the 19th and 20th centuries, the best accepted paradigm for the settlement of the New
World suggested that all Native American populations, past and present, derived from only one biological
population, coming from Northeast Asia. However, craniometric analyses of early South and
Mesoamerican skulls questioned this model by showing that the oldest populations known in the New
World did not share the same morphological pattern with late Amerindian groups. The morphological
pattern of these early populations is now known as Paleoamerican, and has been found widespread
across South and Meso America, in population samples as well as in isolated specimens. Here we
analyze for the first time the morphological affinities of all known Early American skulls from South and
Meso America. Morphological affinities were assessed through Principal Components Analysis, and
two tests were carried out. In the first the Early Americans were separated according to their geographic
region while in the second they were considered as one same population. The results confirm previous
analyses done by Neves and collaborators, showing high morphological affinities among the Early
Americans samples as well as between these and Autralo-Melanesian series. Late Amerindians always
appear opposite from Early Americans in the morphospace. These results indicate that groups presenting
the Paleoamerican morphology were widespread across South and Meso America, suggesting a
relatively high population density, which facilitated gene flow among regional groups.
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In the beginning of the XX century, Hrdlicka (1912, 1917) published his vision that Native American
diversity could be accommodated in one single biological stock. His vision of a high homogeneity among
American populations, past and present, was later adopted as a paradigm for the settlement of the New
World, together with (and probably helped by) the discovery of Clovis and Folson points in 1927 (Figgins
1927) that till very recently were seen as the archetype of the first human groups to arrive in the Americas
(see Roosevelt et al. 1996 and Waters & Stafford 2007 for strong evidence against the Clovis First
paradigm).Yet, Hrdlicka's view of the settlement of the Americas could hardly be accepted by many of
his contemporaries. Rivet (1908), Imbelloni (1938) and Dixon (1923), to name a few, argued against the
biological homogeneity of Native American populations. In the cases of Rivet (1908, 1942) and Imbelloni
(1938) it was suggested that some of these populations did not share a common ancestor in East Asia,
as defended by Hrdlicka, and advocated for the necessity of at least one more migration, probably
coming from Melanesia, to explain this diversity.
Despite the views of Rivet and Imbelloni, Hrdlicka's view prevailed, establishing already in early XX
century the idea that America's settlement was very monotonous in terms of human biology. Between
the 1940s and most of 1960s there was a general abandonment of craniometric studies as potential
sources of information about human micro-evolution (Armelagos et al. 1982; Harper & Laughlin,
1982). The relation between anthropometrical studies and the racial controversy that peaked in the
years after World War II helped to discredit the attempts to analyze the cranial variation of early
Americans under a comparative perspective.
During the 1970s, advances in the quantitative and computational techniques allowed for the craniometric
studies to move beyond the typological description of early decades, reassuming its role as an important
tool to investigate human biological relationships. Howells (1973) pivoted the new era of craniometric
studies, with his worldwide analysis of human morphological diversity. Together with two further
publications (1989, 1995), Howells showed that human groups within each geographic region shared
similar morphological patterns, thus demonstrating the validity of craniometrics to infer human biological
affinities. Yet, despite efforts to understand human biological diversification through craniometrics, little
attention was given to the American case. Even though Howells measured 30 samples around the world
only 4 were measured in America, all showing clear relationship with East Asians and consequently
supporting the homogeneity of Native Americans.
This lack of interest in America is hard to explain, since during the same period craniometric analyses
were being used to infer human microevolutionary trajectories in other regions of the globe. According
to Jantz and Owsley (2001), one possibility is that the question of Native American origins was
already solved in the eyes of the North American Anthropological community since the time of
Hrdlicka. In South America, craniometric studies did not receive much attention as well, mainly
because classical and typological physical anthropology survived until very late in the sub-continent
(see Mello e Alvim et al., 1977 for an example).
In the late 1980s, early human skeletal remains from South America were finally analyzed through
multivariate methods of quantitative analysis (see Neves and Pucciarelli 1989, 1990, 1991 for the first
contributions). The results obtained clearly suggested that these remains had stronger morphological
affinity with Australo-Melanesians and Africans than with late Amerindians or East Asians. Upon the
(re)discovery that early South Americans did not share high affinities with Native Americans, Neves and
collaborators started analyzing early South American skeletal remains available in museum collections
in Brazil and elsewhere. These further studies confirmed their initial impressions (Neves & Pucciarelli
1998; Neves et al. 1998, 1999a, 1999b, 1999c). This allowed for the suggestion that the arrival of
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mongoloid groups in the New World was preceded by the entrance of groups showing a quite distinct
morphological pattern, later named as the Paleoamerican morphology (Jantz & Owsley 1997; Steele &
Powell 1999; Powell and Neves 1999). While the typical Native American morphology is very similar to
East Asian morphology (classically known as Mongoloid) and shows a central tendency towards short
and wide skulls, with high and flat faces and high orbit and noses, the Paleoamerican morphology has a
very distinct tendency defined by long and narrow skulls, with low and projected faces and low orbits and
noses (Neves & Hubbe 2005; Neves et al, 2007). The model suggested by Neves and collaborators is
now known as the "Two Main Biological Components Model" (Neves et al. 2003).
However, despite the growing evidence towards a widespread presence of the Paleoamerican
morphology in the Americas, these results were largely ignored until very recently by the North American
anthropological community. Early critics to the model argued that it was based on a small number of
skulls, and thus the Paleoamerican morphological pattern could be just a local extreme of the mongoloid
morphological variation (Brace et al. 2001; Dillehay 2000, Roosevelt et al. 2002, van Vark et al. 2003).
Early human skeletons are rare in the continent, but especially so in North America, where no more than
a few skeletons older than 8 kyr are known (Jantz and Owley 2001). In South America, the situation is
less dramatic. As a result of 20 years of effort by Neves to generate an acceptable chronological
contextualization for the potential Late Pleistocene/Early Holocene human remains which sat in storage
in many South American institutions, a collection of early remains surpassing one hundred skulls from
distinct regions of South and Meso America are now known. Without exception, all skulls older than 7.5
thousand years analyzed to date share the Paleoamerican morphological pattern. This morphological
pattern has been found in Lagoa Santa, Central Brazil (Neves & Hubbe, 2005), where 81 skulls were
analyzed; in the Bogotá Savannah, Colombia (Neves et al, In Press), a sample composed of 17 skulls;
in Central México (González-José et al., 2003), represented by 5 skulls; and in isolated skulls from
Southeastern Brazil (Capelinha; Neves et al., 2005), Central Brazil (Toca das Onças; Hubbe et al.,
2004), Northeastern Brazil (Toca dos Coqueiros; Hubbe et al. In Press) and in Southern Chile (Palli
Aike; Neves et al., 1999c). Thus, in the last five years the study of the South and Mesoamerican oldest
human remains have successfully contested the criticisms that the peculiar cranial morphology of the
first Americans would be a result of sampling only a few early skeletal remains.
However, the idea of two very different human populations entering the New World is not confirmed by
molecular biology. In general, molecular studies of recent native populations favor one single migration
(see Zegura et al., 2004, for a review on the subject), reinforcing Hrdlickas's ideas that all Native Americans
(past and present) share a common ancestor in northeast Asia. At first, those espousing the dual-origin
model defended the idea that Paleoamerican groups were largely, if not totally, replaced by mongoloids
without genetic exchange between them (Munford et al., 1995; Neves et al., 1999d). Accordingly, the
lack of molecular evidence for a bipartite model could be explained by the lack of molecular signature of
the first population in present biological variation. Yet, recent craniometric studies have shown a late
survival of Paleoamerican morphology in different regions of South and Meso America. In some cases,
the survival occurred in isolated regions, where the mongoloids were unable to reach. This is the case of
Tierra del Fuego (Lahr, 1995) and the Baja California peninsula (Gonzalez-José et al. 2003). But, in
other regions, the Paleoamerican morphology survived unchanged side by side with Mongoloid groups.
Such coexistence has been found in the Bogota Savannah, Colombia (Neves et al. In Press), among the
central Brazil Botocudo Indians(Atui 2005), and in South Brazil, among the Umbu tradition (Neves et al.
2004b). These findings make it hard to reconcile the molecular and the morphological data.
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The studies of early American skulls carried out so far have assessed these remains in relation to
the worldwide morphological diversity as separate samples. Despite the fact that the results are
very convergent, regardless of the region the samples come from, the South and Mesoamerican
early human skeletal remains have never been assessed as a whole. Here we demonstrate that all
early human specimens from South and Mesoamerica known so far share a high morphological
affinity. Accordingly, they can be considered as part of one major single population.

MATERIAL AND METHODS

The Early Americans sample analyzed here is composed by 107 individuals, 56 males and 51
females. Together they represent three major regions (Lagoa Santa, Bogota Savannah and Central
Mexico) and some isolates specimens (Toca dos Coqueiros, Capelinha and Palli Aike). All
specimens are dated to between 11.5 and 6.0 thousand radiocarbon years BP. Table 1 details the
number of individuals in each sample, their chronology and geographic region. Figure 1 illustrates
their geographic location.
In each skull, 46 linear measurements were taken (Tables 2 and 3) by one of us (WN), following the
protocol of W. W. Howells. To assess the morphological affinities of these early specimens, they
were compared to 30 Howells samples, which describe the human morphological variation around
the globe. To increase the number of late Amerindian samples, two Brazilian coastal series (Base
Aérea and Tapera) were added to the analyses. Names, size and geographic origin of the
comparative samples can be seen in Table 4.
Morphological affinities were assessed trough Principal Components Analysis. Two different analyses
were conducted: the first considered the early Americans separated according to their respective regions;
the isolated specimens were grouped together. The second analysis considered all Paleoindians together,
as one sample. The objective of the first analysis was to demonstrate that early Americans from different
regions have a high morphological affinity among themselves. The second analysis explored their intra
and extra continental morphological affinities as a group.
Principal Components were extracted from the covariance matrices of the group centroids. Males and
females were analyzed separately and in each case analyses were run on the raw database and on
databases where the size effect of the skulls was corrected. Such correction was achieved by dividing
each variable by the geometric mean of the individual, following the method proposed by Darroch and
Mosimann (1985). To minimize the number of variables represented by a few individuals, the first approach
was based on 41 variables for males and 39 for females, while the second was based on 46 variables
for males and 39 for females (Tables 2 and 3). All analyses were performed on databases without
missing values.
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RESULTS
Figure 2 shows the morphological affinities represented by the first two principal components (PCs) of
the male centroids, without size correction, when the Early Americans were considered as separated
samples, according to their region. In this case, both PCs resume 86.06% of the original variance. As
can be seen, there is a close affinity between Lagoa Santa, Colombia, the isolated specimens and
Australo-Melanesian series. The Paleomexican sample appears associated to Easter Island and Eskimo.
With the exception of Eskimos, the late Amerindian samples appear in the opposite side of the graph,
closely associated with East Asians.
In Figure 3 the same analysis is represented, but now size effect was removed from the samples.
Here the PCs summarize 46.91% of the original data. In this analysis Lagoa Santa and Colombia
are again closely associated with Australo-Melanesians. With the removal of size effect, there is a
clear approximation between Paleomexicans and the other Early American series, while the isolated
skulls appear as outliers to all series. The late Amerindian samples, with the exception of Eskimos,
occupy the opposite side of the graph together with East Asians, mainly when the first component is
considered.
Figure 4 shows the morphological affinities for females, when both size and shape information is
considered, still considering the Early Americans as separate samples according to region. The
two PCs in this analysis represent 64.39% of the original variation. In this case, only Lagoa Santa
and Colombia were included in the analysis, since there are no female isolated skulls and the only
Paleomexican female skull is too fragmented to be considered. Nonetheless, the association between
Early Americans and Autralo-Melanesians is evident, while the late Amerindian samples appear on
an opposite position, associated to East Asians.
When size effect is removed, the morphological affinities among females are as showed in Figure
5. The PCs used in this analysis resume 48.57% of the original variance. Again, the Early American
samples appear closely associated between themselves and with Australo-Melanesians, especially
Tolai. Following the pattern previously observed, the late Amerindian samples appear on an opposite
position in relation to Early Americans.
Figure 6 represents the morphological affinities among the male series, without size correction, when
Early Americans are considered as one series. The first two PCs in this case resume 66.81% of the
original variation. There is no doubt about the close association between them and Australo-Melanesians,
in contraposition to the late Amerindian samples, closely associated to East Asians. The exception to
this rule is Eskimo, which appears more associated to Polynesians.
Exactly the same relationship is seen in Figure 7, where size effect has been removed. The first two PCs
in this case condense 49.81% of the original variation.
In Figure 8 the morphological affinities of females, with size and shape considered, are shown. The
two PCs used to construct this graph resume 64.85% of the original variation. The relationships
seen here are exactly the same presented in the previous analyses. Early Americans are closely
associated to Australo-Melanesians, while late Amerindians appear associated to East Asians in
an opposite position on the second component.
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Figure 9 shows the morphological affinities of female centroids with only shape information considered.
Here, the first two PCs resume 51.63% of the original variation. Again, Early Americans appear
associated to Australo-Melanesians, but especially to Tolai. Late Amerindians appear distant from Early
Americans and closely associated to East Asians.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS
The results presented here clearly demonstrate that the Early Americans analyzed do not share any
morphological affinities with the later Native American groups represented in the study. As stated before,
the idea that Early Americans present a distinctive morphological pattern from recent Amerindians is
not new. It has been proposed in the 19th and early 20th centuries by many scholars (Lacerda & Peixoto,
1876; Rivet 1908; Dixon 1923; Imbelloni 1938), and continuously restated through modern quantitative
analysis for almost 20 years now (Neves & Pucciarelli 1989, 1990, 1991, 1998; Neves et al. 1999a, b, c,
2003, 2004a, 2007; Powell & Neves 1999; Steele and Powell 1999; Neves & Hubbe 2005). In this
context, the results presented here help to demonstrate that the Paleoamerican morphology is not a
sampling anomaly, but a real morphological entity, or bauplan, that characterized the pristine populations
of the New World.
The craniometric analysis of Early Americans groups does not contribute much to our knowledge about
the time or the route of entry of these populations in the New World. Since the proposition of the bipartite
model, Neves and collaborators have systematically argued that the first biological component to enter
the New World did so around 14 kyr and that they arrived from Northeast Asia through the Bering Strait.
Rather than a conclusion derived from the craniometric analyses of the first South Americans, this view
is based primarily on a parsimonious reading of the archaeological data available so far. Many authors
have interpreted these results as suggesting a trans-pacific route to South America directly from AustraloMelanesia. However, Paleoamerican groups share high morphological affinities with Late Pleistocene
skulls in East Asia, such as Upper Cave 01 (Neves & Pucciarelli 1998), qhich have been shown to
present a generalized morphology (Kamminga & Wright 1988; Wright 1995). The strong morphological
affinity between them supports the view that Paleoamericans and Australo-Melanesians shared a common
ancestor in Southeast Asia.
The results presented here suggest that Paleoamericans were as able as the later mongoloid groups
to disperse throughout the entire New World, occupying many different ecosystems. The idea that
these populations would have been completely replaced by mongoloid groups with minimum genetic
exchange between them, as initially argued by defendants of the bipartite model (Munford et al.
1995; Neves et al. 1999d), has been revised in the light of new results (Lahr 1995; Gonzalez-José
et al. 2003; Neves et al. 2004b, 2007; Atui 2005). The fact that Paleoamerican late survival is not as
rare as previously thought suggests a relatively high population density for these groups. Again, this
is supported by the results obtained here.
Independent evidence for a higher population density for Paleoamericans comes from their morphological
identity across the continent. Genetic drift is expected to have larger magnitudes in the differentiation of small
groups scattered in large areas. Thus, if the Paleoamericans were characterized by small groups with a small
degree of contact among them, it would be expected a high variance between them. The results present here
clearly demonstrate that Early American groups shared one same skull architecture, i.e. low interregional
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variance, despite the fact that they were, in some cases, located thousand of kilometers apart (Figure 1). This
is especially true between Lagoa Santa and Colombia, which appear together in all analyses performed.
Even Paleomexicans, which appear somewhat separated in the Size and Shape analysis, appears perfectly
associated with the other early samples when size factor is corrected.
On the other hand, assuming that Paleoamericans had a relatively high population density prior to the arrival
of the mongoloid groups, makes it harder to explain the apparent lack of miscegenation between both biological
components. As already mentioned, molecular studies of modern Amerindians suggest a relative homogeneity
among these populations (Bonatto & Salzano 1997; Zegura et al. 2004; Schurr 2004).
In conclusion, the results of the analyses based on the totality of human skulls older than 6 kyr BP
from South and Meso America demonstrate that Paleoamericans were wide-spread across the
continent and suggest that these pristine Americans had a relatively high population density which
facilitated gene flow among regional groups. Future research will have to focus on the period of
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Table 1 - Number of individuals, chronology and geographic location for the Early American
samples used in the study.

Early American
Series

N Males

N Females

N Total

Chronology
(kyr BP)

Lagoa Santa

43

39

82

11.0 - 7.5

Colombia

6

11

17

10.0 – 6.0

Paleomexicans

4

1

5

~ 6.0

Toca dos
Coqueiros

1

0

1

~ 10.0

Capelinha

1

0

1

~ 8.5

Palli Aike

1

0

1

~ 8.0

Total

56

51

107
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Geographic
Location
Minas Gerais,
Brazil
Sabana de
Bogotá,
Colombia
Mexico Basin,
Mexico
Piaui,
Brazil
São Paulo,
Brazil
Patagonia,
Chile
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Table 2 – Variables measured and their values in milimeters (males).

Variable name

Lagoa Santa

Colombia

Paleomexicans

Isolated
specimens

All Early
Americans

Glabello-occipital length (GOL)
Nasio-occipital length (NOL)
Basion-nasion length (BNL)1
Basion-bregma height (BBH) 1
aximum cranial breadth (XCB)
Maximum frontal breadth (XFB)
Zygimaxillare breadth (ZYB)
Biauricular breadth (AUB)
Biasterionic breadth (ASB)
Nasion-prosthion height (NPH)
Nasal height (NLH)
Orbit height (OBH)
Orbit breadth (OBB)
Bijugal breadth (JUB)
Nasal breadth (NLB)
Palate breadth, external (MAB)
Bimaxillary breadth (ZMB) 1
ygomaxillary subtense (SSS) 1
Bifrontal breadth (FMB)
Nasio-frontal subtense (NAS)
Biorbital breadth (EKB)
Dacryon subtense (DKS)
Interorbital breadth (DKB)
Simotic cord (WNB)
Malar length, inferior (IML)
Malar lenght, maximum (XML)
Malar subtense (MLS)
Cheek height (WMH)
oramen magnum length (FOL) 1
Frontal cord (FRC)
Frontal subtense (FRS)
Nasion-subtense fraction (FRF)
Parietal cord (PAC)
Parietal subtense (PAS)
regma-subtense fraction (PAF)
Occipital cord (OCC)
Occipital subtense (OCS)
ambda-subtense fraction (OCF)
Nasion radius (NAR)
Subspinale radius (SSR)
Prosthion radius (PRR)
Dacryon radius (DKR)
Zygoorbitale radius (ZOR)
Frontalmalare radius (FMR)
Ectoconchion radius (EKR)
Zygomaxillare radius (ZMR)

184,45
180,84
129,86
110,70
132,00
122,04
110,17
63,75
47,89
33,15
39,77
116,62
24,71
62,93
101,05
14,96
97,71
8,09
24,47
7,94
40,00
54,79
11,63
24,46
110,88
23,82
49,48
115,29
25,04
60,21
99,28
30,10
48,43
95,27
97,00
102,92
83,56
83,44
81,25
75,31
77,40

186,50
183,17
129,50
107,50
136,50
122,00
109,17
68,83
50,17
32,92
38,67
115,50
25,25
59,50
98,00
13,83
96,83
8,17
22,50
8,67
36,60
54,80
10,40
25,50
110,25
23,00
47,83
115,75
24,00
60,33
99,30
31,80
51,40
96,00
101,00
103,40
84,67
86,17
83,17
76,00
78,00

198,50
196,25
137,50
116,33
142,50
127,75
114,00
67,00
49,33
37,00
43,50
122,00
25,67
67,00
105,33
15,67
101,00
12,00
26,33
10,67
38,00
52,00
10,50
24,00
117,50
22,25
49,50
119,50
23,75
60,25
103,00
35,00
45,50
95,25
98,33
109,67
88,00
85,33
84,33
76,67
75,33

183,00
180,67
130,67
114,33
128,00
119,00
109,33
71,00
48,25
35,00
40,00
113,00
24,50
61,00
95,00
14,00
96,00
5,00
23,00
4,00
35,00
45,50
7,00
21,50
107,00
26,00
47,33
122,67
29,67
65,67
95,67
26,33
42,33
96,17
91,00
108,00
82,00
84,67
79,00
74,00
77,33

186,01
182,67
100,69
135,00
130,60
110,90
133,78
122,41
110,15
65,33
48,44
33,43
39,80
116,64
24,89
62,89
99,71
21,89
100,60
14,81
97,70
8,16
24,25
8,25
38,52
53,64
10,79
24,43
36,09
111,12
23,72
49,11
116,29
25,10
60,63
99,17
30,33
48,12
95,47
97,85
104,18
84,32
84,36
81,77
75,52
77,27

1

Variables not used in the analyses that considered the Early Americans as separated groups because
they were absent in at least one of the samples.
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Table 3 – Variables measured and their values in millimeters (females).

Variable name
Glabello-occipital length (GOL)
Nasio-occipital length (NOL)
Basion-nasion length (BNL)
Basion-bregma height (BBH)
Maximum cranial breadth (XCB)
Maximum frontal breadth (XFB)
Biauricular breadth (AUB)
Biasterionic breadth (ASB)
Nasion-prosthion height (NPH)
Nasal height (NLH)
Orbit height (OBH)
Orbit breadth (OBB)
Nasal breadth (NLB)
Palate breadth, external (MAB)
Bimaxillary breadth (ZMB)
Bifrontal breadth (FMB)
Nasio-frontal subtense (NAS)
Interorbital breadth (DKB)
Simotic cord (WNB)
Malar length, inferior (IML)
Malar lenght, maximum (XML)
Malar subtense (MLS)
Cheek height (WMH)
Foramen magnum length (FOL)
Frontal cord (FRC)
Frontal subtense (FRS)
Nasion-subtense fraction (FRF)
Parietal cord (PAC)
Parietal subtense (PAS)
Bregma-subtense fraction (PAF)
Occipital cord (OCC)
Occipital subtense (OCS)
Lambda-subtense fraction (OCF)
Nasion radius (NAR)
Subspinale radius (SSR)
Zygoorbitale radius (ZOR)
Frontalmalare radius (FMR)
Ectoconchion radius (EKR)
Zygomaxillare radius (ZMR)

Lagoa Santa

Colombia

178,92
175,48
95,63
130,50
127,70
108,17
113,95
104,57
58,40
44,71
32,40
37,35
24,58
59,88
95,75
95,58
13,14
22,53
8,25
31,58
47,67
9,08
22,38
33,96
107,41
24,78
46,76
112,57
24,52
60,04
96,72
28,72
45,67
90,78
91,06
80,29
79,53
73,21
73,25

180,78
179,44
98,60
130,40
130,56
108,00
115,13
109,50
65,80
48,70
34,10
37,80
24,45
62,00
93,00
97,11
14,22
22,78
9,57
34,50
50,63
9,75
22,73
33,00
107,80
24,09
46,18
109,50
21,50
57,63
99,00
30,50
48,38
93,88
95,00
81,14
79,25
71,71
74,14
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All Paleoamericans

179,61
176,80
96,42
130,40
128,51
108,22
114,68
105,97
62,14
46,50
33,15
37,56
24,50
60,59
94,75
96,27
13,55
22,70
8,75
33,50
49,67
9,46
22,64
33,97
107,74
24,54
46,58
112,08
23,84
59,66
97,19
29,26
46,30
91,81
92,90
80,71
79,44
72,46
73,67
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Table 4 – Sample size and geographic location of the reference series included in the study.

Series
BASE AÉREA
TAPERA
ESKIMO
ARIKARA
SANTA CR
PERU
TEITA
DOGON
ZULU
EGYPT
BUSHMAN
N JAPAN
S JAPAN
AINU
BURIAT
ANYANG
HAINAN
AUSTRALI
TASMANIA
TOLAI
NORSE
ZALAVAR
BERG
S MAORI
N MAORI
MOKAPU
EASTER I
MORIORI
ANDAMAN
PHILLIPI
GUAM
ATAYAL
Total

Geographic Region
Late Archaic America
Late Archaic America
North America
North America
North America
South America
Africa
Africa
Africa
Africa
Africa
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Australo-Melanesia
Australo-Melanesia
Australo-Melanesia
Europe
Europe
Europe
Polynesia
Polynesia
Polynesia
Polynesia
Polynesia
South Asia
Western Pacific
Western Pacific
Western Pacific

N Males
12
28
53
42
51
55
33
47
55
58
41
55
50
48
55
42
45
52
45
56
55
53
56
10
10
51
49
57
35
50
30
29
1417
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N Females
12
30
55
27
51
55
50
52
46
53
49
32
41
38
54
38
49
42
54
55
45
53
49
37
51
35
27
18
1198

215

Figure 1 – Geographic location and approximate chronology of the Early American samples
analyzed.
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Figure 2 - Morphological affinities among the series centroids (males, size and shape) seen through the
first two principal components. In this analysis the Early Americans were separated in groups according
to their geographic origin. The percentages associated to each axis are the amount of the original
information condensed by each principal component.
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Figure 3 - Morphological affinities among the series centroids (males, shape alone) seen through the
first two principal components. In this analysis the Early Americans were separated in groups according
to their geographic origin. The percentages associated to each axis are the amount of the original
information condensed by each principal component.
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Figure 4 - Morphological affinities among the series centroids (females, size and shape) seen through
the first two principal components. In this analysis the Early Americans were separated in groups according
to their geographic origin. The percentages associated to each axis are the amount of the original
information condensed by each principal component.
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Figure 5 - Morphological affinities among the series centroids (females, shape alone) seen through the
first two principal components. In this analysis the Early Americans were separated in groups according
to their geographic origin. The percentages associated to each axis are the amount of the original
information condensed by each principal component.
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Figure 6 - Morphological affinities among the series centroids (males, size and shape) seen through the
first two principal components. In this analysis the Early Americans were grouped in one single series.
The percentages associated to each axis are the amount of the original information condensed by each
principal component.
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Figure 7 - Morphological affinities among the series centroids (males, shape alone) seen through the first two
principal components. In this analysis the Early Americans were grouped in one single series. The percentages
associated to each axis are the amount of the original information condensed by each principal component.
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Figure 8 - Morphological affinities among the series centroids (females, size and shape) seen through
the first two principal components. In this analysis the Early Americans were grouped in one single
series. The percentages associated to each axis are the amount of the original information condensed
by each principal component.
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Figure 9 - Morphological affinities among the series centroids (females, shape alone) seen through the
first two principal components. In this analysis the Early Americans were grouped in one single series.
The percentages associated to each axis are the amount of the original information condensed by each
principal component.
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arrival of Mongoloid groups in Meso and South America and consequently in the process of transition
or replacement of Paleoamericans by the newcomers.

FOOTNOTES
1
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ABSTRACT
Systematic geoarchaeological investigations have provided multiple evidence for the Late Pleistocene
peopling on the Western Canada Interior Plains and the adjacent Rocky Mountain Foothills prior to the
last glacial maximum (>21 ka BP). The cultural records found deeply buried in the late Quaternary
stratigraphic sections beneath the last glacial deposits (10-50 m below the present surface) are manifested
by percussion-flaked stone artefacts reminiscent of the Siberian palaeolithic. Two principal excavated sites
located in situ below the Glacial Lake Calgary formation in the Bow River valley, SW Alberta, indicate disruption
of the occupation by the Late Wisconsinan advance of a valley glacier from the Rocky Mountains (ca. 23-21
ka BP). The locality was re-occupied after the Cordilleran ice retreated prior a subsequent inundation of the
area by a proglacial lake dammed by the continental (Laurentide) ice.
Other sites discovered in “pre-glacial” (Mid- and Late Wisconsinan) geological contexts in the Western
Alberta (Athabasca, North and South Sasketchewan, Belly) river valleys indicate a chronologically and
spatially broader Pleistocene inhabitation of Western Canada prior to the last glacial and provide clear
indices for the palaeolithic peopling of North America. Survey and research approaches integrating
glacial geology and geoarchaeology are of principal relevance for mapping the earliest human presence
in the formerly glaciated areas of East Beringia, particularly in Yukon and Alaska.

FUMDHAMentos VII - Jiri Chlachula

226

INTRODUCTION
The area of western interior Canada is from a geographical point of view of key significance for elucidating
processes, timing and adaptation strategies of initial human peopling of North America. The Western
Interior Plains are traditionally linked in the culture-historical concept with the „ice-free corridor”, an
unglaciated part of the upland prairie along the eastern flanks of Rocky Mountains west of the last glacial
continental ice-sheet (Rutter 1980). Its existence was viewed as a major precondition for the southern
movement of Palaeoindian groups from eastern Alaska and the Yukon Territory to more southerly-located
parts of the North American continent. This traditional New World one-wave colonisation model
represented by big-game hunters with sophisticated fluted bifacial stone projectile points such as Clovis
that suddenly emerged during the Final Pleistocene throughout most of the plains is untenable in light of
increasing numbers of well-documented Late Pleistocene sites from both North and South America. It is
problematic by ignoring the existing, though less “attractive” archaeological records represented by
rudimentary flaked and mostly expedient lithic industries; also by the complex palaeoecology evidence
from the Pleistocene Beringia (e.g. Cinq-Mars 1990, Ellias and Brigham-Grette 2001) indicating
favourable environments and palaeogeography conditions for repeated migrations of early prehistoric
people from NE Asia throughout most of the Late Pleistocene.
Several palaeolithic sites (>12,000 yr BP) from western Alberta, investigated in 1990-1998, contextually
sealed by thick (10+ m) Late Quaternary glacigenic deposits derived under or close to the continental
Laurentide ice or the Cordilleran valley glaciers during the last glacial stage provide a definite evidence
on the Late Pleistocene paleo-American occupation in the foothills and adjacent plains east of the
Canadian Rocky Mountains. Except for the culture-historical significance, the sites give new insights on
the spatial and temporal extent of the ice-masses during the last glacial maximum (OIS 2). The concluded
studies show necessity of turning the research focus from surficial settings to deeply buried stratified
geoarchaeological contexts a priori implying a high age of potential cultural records.

REGIONAL GEOLOGY AND GEOGRAPHY
The western part of the Canadian Interior Plains, being the study area, is characterised by a gently
rolling terrain rising from about 500 m asl. in the east to 1200 m asl. in the west at the Rocky Mountains
front. The regional landscape topography is transected by deeply incised valleys with drainage
pattern oriented in the W-E/SW-NE direction following the continental slope. More to the west across
the Foothillls, the Eastern Cordillera Range (>3000 m) creates a natural boundary. Most of the
surficial geology is formed by unconsolidated Late Pleistocene clastic deposits of non-glacial and
glacial origin. Earlier Quaternary fluvial sediments are distributed on high plateaus and uplands and
occasionally fill bottoms of pre-glacial valleys.
Climatic changes had a major effect on modification of the topographic relief. Originally broad and
shallow river valleys were carved by glaciers and subsequently filled up with glacial, glaciofluvial and
glaciolacustrine deposits. During the ice-advances as well as ice-retreats, proglacial and periglacial
lakes were formed in former fluvial basins and isolated depressions. In the interglacial and interstadial
periods, rivers largely re-established their original drainage patterns, or partly shifted their flow into newly
excavated valleys scoured by glaciers. The characteristic soft hummocky terrain, covering a large part of
the western prairies, developed during the latest deglaciation.
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REGIONAL GEOARCHAEOLOGY CONTEXT
Geoarchaeology studies on the Western Alberta Plains, following the initial systematic investigations at
the principal locality in the upper Bow valley near Calgary (Chlachula 1996a-b, 1997) repeatedly produced
evidence of the pre-last glacial (>21 ka BP) occupation of western Canada. The documented sites are
distributed in the present as well as former river valleys east of the Rocky Mountains over a territory ca.
1000 km from north to south on the western margin of the Plains within a topographically uniform belt of
rolling prairie and parkland of 600-1100 m asl altitude. The sites were systematically surveyed and
located in eroded and deeply stratified river sections exposed 10-100 m high along the former or still
active river channels.
Geologically, the “pre-glacial” sites show a patterned contextual stratigraphical geological position of
archaeological finds (represented exclusively by lithic artefacts) buried under the last glacial deposits
(glacial diamictons and associated proglacial and glaciolacustrine sediments) related to the Cordilleran
glaciations (Calgary Site 1-2) or the Laurentide glaciations (Grimshaw, Villeneuve, Edmonton, Medicine
Hat, Lethbridge, Belly River) (Chlachula 1996a-b, 1997, Chlachula and Leslie 1998; unpublished data).
The key sites in the Bow Valley (Calgary – Varsity Estates and Silver Springs) still represent the most
significant and best-studied palaeolithic locality.
The Pleistocene archaeological records are morphologically / typologically uniform with cultural
assemblages found in settings on or close to the present surface of post-glacial prehistoric sites in
Alberta suggesting a time-transgresive nature and an expedient character of the lithic industries
made on local clastic raw materials widely available in fluvial deposits along river channels (Chlachula
and LeBlanc 1996).
The investigations focused on the particular site chronostratigraphy, the facies analysis of sedimentary
environments, the contextual position of early cultural records, the age assessment of artefact-bearing
deposits, the site palaeoecology and the regional past climate history. Because of the specific geological
contexts, the methodological and intellectual background for the field studies combined palaeolithic
archaeology and Quaternary geology approaches and techniques. The geological and cultural context
of the Calgary sites also provided new insights on the relative chronostratigraphy of the Late Pleistocene
glaciations in western Canada during the last glacial maximum.

THE BOW VALLEY PALEOLITHIC SITES
The first and systematically studies palaeolithic sites found in Alberta were found in natural exposures
(1070-1085 m asl.) referred to as Site 1 (Varsity Estates) and Site 2 (Silver Springs) in the Bow River
valley at the SW margin of the Plains about 100 km east of the Canadian Rocky Mountains in 19901991. The present river valley was formed by erosion of the Bow River cutting through a series of
glaciolacustrine, glacial, and preglacial deposits to bedrock to form 35-50 m high, cliff-forming slopes.
At Site 1, over 300 lithic artefacts, including micro-flakes, were found in situ (sensu stricto) in a 50 m2
excavation on the surface of the glacial diamicton from the intact geological context beneath 24 m thick
sediments of Glacial Lake Calgary. At Site 2, the analogous cultural assemblages are found a primary
context on top of massive Mid-Wisconsinan fluvial sandy gravels, and in secondary position as redeposited
in the overlying early Late Wisconsinan Cordilleran till as a result of glacial transport. The evidence for
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cultural authenticity of the Calgary as well as other Alberta sites is firmly established by diagnostic sets of
patterned stone-flaking and edge-retouching attributes, which are characteristic of the palaeolithic stone
industries and commonly found at the Alberta Holocene sites produced on identical raw material (Chlachula
and Le Blanc 1996). Experimental flaking and use-wear analysis provides additional support.
Direct, hard-percussion flaking was the principal technique with indication of a bipolar flaking and softpercussion technology as well. The typology consists of expedient “pebble tools”, bifaces, and typical
massive scrapers. Tools made on flakes are represented by a variety of side scrapers, end scrapers
(including typical carinate forms), dihedral and other burins, and small pointed tools among other types.
Unmodified and occasionally utilised débitage is abundantly present. In general, the lithic industries
display a close technological level and the typological repertoir characteristic of the Middle and Upper
Palaeolithic traditions of northeastern Eurasia.
The complete stratigraphic sequence at the Calgary locality documents a gradual establishment of full
glacial conditions in the former Bow Valley during the last glacial (Late Wisconsinan) stage (OIS 2)
following an initial Cordilleran ice advance after ca. 23 ka BP. Two documented disconformities in the
geological sequence correspond to the stratigraphic distribution of the lithic artefact assemblages in
non-glacial settings, implying two episodes of the local palaeo-American occupation. The more recent
conformable disconformity (II) defined by the contact of the Cordilleran till and the overlying fine-grained
Laurentide Glacial Lake Calgary lacustrine sediments defines the temporal hiatus between the two glacial
events. The separating, ice-free time interval between the two glaciations is eloquently manifested by
the in-situ position of the well-preserved palaeolithic record, including perfectly shaped stone tools with
associated and partly refitted lithic waste. In view to the compositional uniformity of the cultural records
and the stratigraphic configuration it is assumed that only a short time span separated the two Late
Pleistocene glacial events. Pollen of sedges (Cyperaceae) and sporadic arboreal taxa (Pinus sp. and
Picea sp.), found within the occupation surface (Site 1), indicate a moderately cold, semiarid climate
within a parkland/steppe tundra in a zone of seasonal permafrost.
The stratigraphic position of the archaeological horizons indicates an interstadial / Mid-Wisconsinan
(OIS 3) occupation of the former Bow Valley (OSL dated to ca. 31 ka BP at Site 2) that was disrupted
by the early last glacial valley ice advance emerging from the Rocky Mountains. The flaked cobbles
and modified flakes were originally discarded on top of a massive gravely alluvium and secondarily
incorporated in the basal part of the till during the Bow Valley advance. Following deglaciation, the
valley floor was re-occupied (Site 1) before it was flooded by a proglacial lake (Glacial Lake Calgary)
dammed during the maximum Late Wisconsinan (OIS 2) continental ice advance from the north.
The contextual position of the geoarchaeological records suggests that the area west of Calgary
did not experience a major continental glaciation during the last glacial maximum. Relatively shortlived glacial events in the major river valleys spreading from local montane ice centres in the Rocky
Mountains are assumed to have been the characteristic glaciation pattern in the SW Alberta Foothills.
The in situ- excavated stone artefact assemblage from Site 1, post-dating the Cordilleran Bow
Valley glaciation, but pre-dating the first and maximum Laurentide ice-sheet advance in the eastern
Calgary area, provides definite evidence for a local temporal asynchroneity of the Laurentide and
Cordilleran ice advances in this area (Chlachula 2002). The documented contact of the two ice
masses during the last glacial maximum in the Athabasca Valley in west-central Alberta may have
had little if any immediate impact on the palaeo-American occupation further south. Environmental
fluctuations during the early Late Wisconsinan probably did not significantly affect the local human
habitat in the until the maximum Laurentide advance over the adjacent southern prairies.
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CONCLUSION
The investigations in western Canada have produced a patterned evidence of early human presence in
Eastern Pleistocene Beringia long before the appearance of the Palaeoindian cultures on the interior
plains still regarded by some as the earliest cultural manifestations of the prehistoric peopling of the
New World. These pioneering studies, opening a new niche for future research, show the potential of the
Quaternary geology approaches and survey techniques for the early prehistoric studies in the formerly
glaciated areas of North and South America. Deeply buried archaeological sites providing rich Lower,
Middle and Upper Palaeolithic and associated palaeontological records are routinely investigated in
Siberia (e.g. Chlachula 2001), whereas in North America, the earliest prehistory archaeologists still
“scratch” the surface.
Although the pre-glacial sites in Alberta are unique in North America in view of their unusual geological contexts,
there are very close parallels from Europe (the Lower Palaeolithic site at High Lodge, England, dated to 0.5
Ma BP, with silex artefacts distributed in the Anglian till as a result of glacial transport over a former riverine
setting) and in the Altai Foothills, southern Siberia (Ashton et al., 1992, Chlachula, unpublished data). The
occurrence of early prehistoric evidence deeply buried in aeolian, fluvial, lacustrine, glacial and glacigenic
deposits is anticipated in broad areas of the Pleistocene Beringia, as well as in the Andean regions in South
America, particularly in transitional topographical areas with high sedimentary input.
Apart of the culture-historical relevance, the early American prehistoric records may also provide a more
accurate palaeoenvironmental and chronostratigraphic proxy control for reconstruction of past climate change
and Quaternary environments than use of conventional geological and geographical methods alone.
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Figures

Fig. 1. Calgary Site 1. View of the exposed occupation surface on top of the last glacial
Cordilleran till with finds of the palaeolithic industry in situ, including refitting débitage, buried
by 24m of glaciolacustrine sediments of Glacial Lake Calgary.
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Fig. 2. Calgary Site 1. A quartzite hammerstone with distinct percussion marks found in situ
on top of the Bow Valley till at the contact with the overlying Glacial Lake Calgary deposits.

FUMDHAMentos VII - Jiri Chlachula

232

Fig. 3. Villeneuve, central Alberta. A gravel pit section with the exposed fossiliferous MidWisconsinan gravels producing isolated palaeolithic stone tools, the Late Pleistocene fauna
remains and numerous wood fragments dated by radiocarbon within the time range of 41-21
ka BP with the earliest dates at the base. The section is blanked by the Late Wisconsinan
continental (Laurentide) till on top.
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Fig. 4. South Saskatchewan River valley, southern Alberta, with extensive, up to 100 m high
and stratified Late Pleistocene sections with mapped occurrences of stone artefacts, some
on exotic raw material, in the Mid-Wisconsinan non-glacial fluvial beds below the last glacial
continental till.
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Abstract
There has been much discussion and controversy as to the age of the earliest occupation and human
skeletal remains in Mexico. It has been argued by several researchers that there is evidence for occupation
as early as 30-40 Ka at sites such as El Cedral (San Luis Potosi), Babisuri rock shelter (Baja California
Sur) and Valsequillo (Puebla). The evidence for such early occupation will be reviewed and evaluated,
such as lithic assemblages, modified bone and footprints, and their dating using stratigraphy,
tephrochronology, C14, OSL, Uranium Series and ESR. From this review and evaluation it is considered
that there is good evidence from Mexico for human occupation at least as early as 40 Ka.
Other sites important in the discussion on migration and dispersal of humans across Mexico during the
younger Late Pleistocene are evaluated, such as Tlapacoya, Tepexpan, Tocuila, Chimalhuacan, El Peñon
and El Metro (in the Basin of Mexico) and the Yucatan caves. Here there is skeletal material which has
been unequivocally dated using 14C at least to around 10.5 Ka and is some of the earliest directly dated
human material in the Americas.
This latest work on the geoarchaeology of sites in Mexico enables reconstructions of early human environments
and the controls on their habitats by climate change, volcanic processes and sea level oscillations. There is
also the importance of historical native populations to take into account, such as the Pericue Indian group
(Las Palmas culture), a population that became extinct in the 18th century. They display distinctive cranial
morphologies (long and narrow skulls) which have been linked in the past to an early primary migration along
the Pacific coast and suggested as evidence for a relict population. However our recent DNA results indicate
that the group had just the normal haplogroups found in the modern Native American Indians suggesting the
possibility of processes of in situ differentiation for this extinct group.
North American archaeologists generally have rejected any claims that the colonisation of the
American continent occurred prior to a pre-11.5 BP date (Meltzer, 1993; Fiedel 2006). Whilst many
much older sites have been claimed, the sceptics ask difficult questions, there is usually fierce
debate and generally a rejection of the site’s proposed antiquity. There are often questions about
the reliability of the C14 dates, whether the artefacts were humanly produced, or natural rock fragments
and whether the suggested hearths and associated carbon deposits are anthropogenic in origin.
Similarly there has been much discussion as to the age of the earliest occupation and human skeletal
remains in Mexico. It has been argued by several researchers that there is evidence for occupation
as early as 30-40 ka at sites such as El Cedral (San Luis Potosí) and the Babisuri rock shelter (Baja
California Sur). This has been the case too at Valsequillo in Central Mexico where controversy
originated in the 1960s, continued through the 1980s after the deposits were originally dated and
the debate has resurfaced after further claims for the site’s antiquity (Renne et al, 2005; Gonzalez et
al, 2006; Largent, 2006; Adler, 2006). In this paper there is a review and evaluation of this ongoing
current debate for the age of such early occupation in Mexico using archaeological, stratigraphical
and dating evidence. From this review and evaluation it is considered that there is good evidence
from Mexico for human occupation at least as early as 40 K BP but that controversy inevitably still
exists. There is less controversy related to sites between 20-30 K BP and human occupation in the
Basin of Mexico and other locations was common in the period 10.5-13 K BP.
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Evaluation of Mexican Pleistocene Human Occupation Sites
a) El Cedral: The site Rancho La Amapola is located close to the village of El Cedral and is an artesian
spring site, with evidence of megafauna, lithics and worked bone (Fig. 2) associated with a sequence of
lake sediments, lacustrine marsh peats and evaporites (Lorenzo and Mirambell, 1986). The worked
horse tibia has been dated to > 15 K BP whilst there is a date on a convincing discoidal scraper at
33,300 ± 2700 BP and a potential hearth surrounded by mammoth patellas at 31, 840 ± 1600 BP.
b) Tlapacoya: Work on this site in the Basin of Mexico by Mirambell (1978) and Lorenzo and Mirambell
(1986) suggested human occupation as old as 24 K BP based on dated charcoal on hearths and lithic
assemblages. This however has remained a controversial site with consistent doubts as to the evidence
put forward and some of the conclusions with regard to the age of the archaeological evidence and
indeed for the archaeological evidence itself (for example, Haynes, 1967; Waters,1985). Some new
excavations were completed to try and resolve some of the questions posed from this site. The new
stratigraphy is shown in Fig. 5 where a complex succession of clays, silts, volcanic ashes and reworked
ashes, organic-rich sediments and secondary lahars was exposed. From this new work some summary
conclusions suggest that:
·

There is no new evidence to support the presence of human activity at 24 K BP and the original
C14 dates (Garcia Barcena, 1986) have large standard deviations which could make them as
young as 16 K BP.

·

There was no evidence for a lithic assemblage and it is considered that the 2,500 andesite flakes
from the original excavations must be derived from the local bedrock which fractures into naturally
sharp flakes.

·

The small number of obsidian flakes from the original excavations are considered to have been
introduced by rodent burrowing from above and the two “worked” bone fragments are considered
just to be broken bone (Alan Turner, pers.comm.).

·

The lake beach gravels and hearths from the original excavations are thought to be local angular
pebble gravel, scree and burnt vegetation respectively. Waters (1985) had suggested that the
circular hearth-like areas may have been created by trees “rooting” in the sediment and this may
be an alternative. The length of fetch in the shallow lake would not be capable of forming lake
beach gravels of the size indicated and the suggestion by Mirambell (1978) that many of the
andesite flakes had rounded edges is unsubstantiated by shape analyses in her publications and
by our work.

·

There was evidence of reworking of the Pumice-with-Andesite tephra at several locations from
the slopes above, which emphasises the importance of slope processes in the nearshore area at
Tlapacoya.

·

The Upper Toluca Pumice tephra, dated to 10.5 K BP (Arce et al. 2003) had the “stratified”,
embedded cranium found in 1971. This layer had been dated to 9,920 ± 250 BP (Garcia Barcena,
1986) which agrees well with the AMS C14 date for the unstratified cranium at 10,200 ± 65
(Gonzalez et al. 2003).

Based on this new fieldwork there is firm evidence that humans were present at Tlapacoya at around
10.5 K BP and not earlier.
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c) Santa Isabel Iztapan I and II: These sites on the margins of Lake Texcoco were excavated in 1952
and 1954 (Aveleyra Arroyo de Anda and Koerdell, 1953, Aveleyra Arroyo de Anda 1955, Gonzalez et al,
2006). In association with seven articulated mammoths were found flakes some embedded in the
skeletons which suggested mammoth kill locations. They included flint projectile points, a scraper, a
knife and a prismatic blade in obsidian and an end scraper and retouched blade composed of flint.
Some of the bones had deep cut marks. There have been no recent direct dates on these mammoths
because of lack of collagen preservation in the bone, although one early date of 9,000 ± 250 years BP
represents the minimum age, although there must be doubt as to its accuracy. However, tephra work by
the authors at Santa Isabel Iztapan II (Fig.3) suggests that the mammoths embedded in the lacustrine
green clay (jaboncillo) at depths between 1.75 to 2.25 m are younger than 14.5 K BP as they were above
the pockets of Pumice-with-Andesite ash. The Upper Toluca Pumice layer is not present as a recognisable
ash fall layer (as at Tepexpan) and unlike Tocuila where there is a considerable thickness of this ash.
This emphasises the lateral variability and the importance of fluvial reworking in a shallow, marginal
lakeshore environment. The points were of Lerma typology not Clovis points and in fact no typical Clovis,
or later Folsom points have been found in the Basin of Mexico.
d) Tepexpan: This site was discovered in 1947 by Helmut de Terra (1947, 1949) on the former shores
of Lake Texcoco. Since the discovery there has been much discussion related to the excavation methods
and the real age of the skeleton (Black, 1949, Krieger, 1950, Lorenzo, 1989). For many years it was
considered to be the oldest Mexican Late Pleistocene human until the skeleton was dated in the 1980s
using C14 dating to be around 2000 years old. New work by the authors (Lamb et al in prep) indicate that
the skeleton was contaminated by preservatives after excavation that results in an erroneous young date
of 2,200 years old. U Series dating indicates that the skeleton is between 4,700 and 7,400 years old and
this new dating agrees well with the C14 date of Solleiro-Rebolledo et al (2006) who dated the humus at
the top of their lowest palaeosol to 5,600 ± 40 years BP. They consider that the position of Tepexpan
man corresponds approximately to this date. We consider a date in the period 5700-5900 BP as likely,
especially as the skull morphology is mesocephalic.
e) Babisuri Cave, Baja California Sur: This rock shelter on the Isla Espiritu Santo (fig.4) to the southeast of La Paz has been excavated by Fujita et al (2006) and provided sixteen AMS dates on molluscs
in association with stone tools for the lower layer of between 36, 818 ± 461 BP and > 47, 500 BP. In this
layer there is apparently selection of large shell sizes, with only one size present (unlike natural deposits)
and there are none with the two valves attached, or in life position. It was suggested however by Fiedel
(2006) that much younger human populations could have collected older shells and that there was no
real evidence for human presence in this cave older than 9 K BP. This had already been suggested by
Fujita et al (2006) but indicating that at lower sea levels between 21-10 K BP was the only time that
humans could have collected shells of this age of around 40 K BP. There is also an unexplained time gap
in the depositional sequence in the stratigraphic sequence. Thus there does remain doubt as to the age
of the human populations at this location but it does emphasise the use of marine resources for the
inhabitents of Baja California Sur since the Late Pleistocene.
f) Dates on Preceramic Skulls in the Basin of Mexico: This area is particularly rich in Late Pleistocene
lacustrine and fluvial sediments and volcanic deposits, together with an included fauna that includes
mammoths, sabre-toothed cats, bison, camel, glyptodont and horse, at times in association with human
artefacts, or showing possible cut marks. A programme of radiocarbon dating using Accelerator Mass
Spectrometer (AMS) on human skeletons that were considered to be of Preceramic age produced the
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first directly dated Late Pleistocene humans from Mexico, whilst relative dating was derived from a
tephrochronological framework on volcanic ashes (Gonzalez et al, 2003). The direct dates include Peñon
Woman III and Tlapacoya Man, whilst Chimalhuacan Man and Metro Man were found in volcanic ash (the
Upper Toluca Pumice) from the Nevado de Toluca Volcano. Suggested human artefacts in mammoth
bone (Arroyo-Cabrales et al, 2001, Gonzalez et al, 2006, Gonzalez and Huddart, in press) have been
located from the Tocuila mammoth site, embedded in lahar derived from the Upper Toluca Pumice
(Gonzalez and Huddart in press). In Table 1 the skeletal dates are included, together with some direct
radiocarbon dating on some megafaunal remains found in Central Mexico. The evidence suggests that
there were humans present in the basin around 11 K BP but that the Upper Toluca Pumice eruption may
well have played an important role in the extinction of the megafauna and affected this human population
by death and/or migration (Huddart and Gonzalez, 2006; Gonzalez and Huddart in press).
g) Yucatan Caves: At the cave sites of El Toro and El Tunel in Loltún (Konieczna, 1981) the context of
the Paleoamerican assemblage is poor and exact dating of flakes, cores and other artefacts is difficult,
although there are strata with extinct Pleistocene species and pollen (Fig. 6). Lopez (1980) suggests
that the artefacts from zones dating between 21-11 K BP. Recent work on the east coast of Quintana
Roo had produced almost 3 complete human skeletons from flooded caves (Gonzalez, A., et al. 2006),
in association with extinct Pleistocene fauna, hearths and lithic tools. The oldest has been dated at 11,
670 ± 60 BP, whilst the other two are around 8 K BP.
h) New Geoarchaeological work at Valsequillo, Puebla: Valsequillo is about 100 km south-east of
Mexico City, south of the city of Puebla where a modern reservoir constructed in the 1940s mirrors the
position of a Pleistocene lake in the area. Around its shores and in quarries there is a sequence of
fluvial, lacustrine and volcanic deposits in which mammalian bones and human skulls, engraved bone
fragments, modified bones and flint points and scrapers have been found (Fig.7), although most of these
crucial finds are now missing and there has been doubt expressed as to the authenticity of the carvings
and some of the evidence put forward for “kill sites” (Armenta Camacho, 1959, 1978; Irwin-Williams
1967, 1969, 1978; Güenther, 1968; Güenther et al 1973; Szabo et al 1969; Gonzalez et al 2006). Most
finds are on, or near, the Tetela peninsula in the Valsequillo Gravels especially at Hueyatlaco and
associated sites (Irwin-Williams, 1978: 9) (Fig. 8). However, reservoir, high water conditions have plagued
the archaeological excavations, both during the 1960s at for example, the El Mirador site (Irwin-Williams,
1978: 14) and more recently at the Hueyatlaco site (Ochoa-Castillo et al, 2003: 62). There have also
been extremely contentious dates provided for the Hueyatlaco archaeological site of between 250, 000
to 275, 000 years, and even older, by radiometric dates on fossil butchered bone associated with bifacial
stone tools and on overlying, stratigraphically younger, tephra layers (Szabo et al 1969; Steen-McIntyre
et al 1981). These very old dates have been rejected by the majority of archaeologists and the sites have
largely been ignored. Early U Series dates (Fig.12) have been shown to be unreliable and potentially
likely to give dates which can be grossly in error (Pike et al 2002). Even the original excavator suggested
that the dates were inconsistent with the tool typology (Irwin-Williams 1981). However, diatoms from
some of the sediments contained taxa that became extinct before the end of the Sangamon interglacial
(VanLandingham 2004) but the bones, although reworked, were thought to be Wisconsin in age (Graham,
1978), although Güenther (1968) and Güenther et al. (1973) noted species extinct by the end of Illinoian
and Sangamon time. Another major problem is that most of these sediment sequences show evidence
of reworking (Gonzalez et al 2006) throughout the undoubted Late Pleistocene, Valsequillo Gravels.
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Human Footprints in the Valsequillo Basin and their age
The “Toluquilla footprint layer” contains human and animal footprint traces preserved on the upper
bedding planes of the ash, which was deposited in the shallow Pleistocene lake (Lake Valsequillo)
(Fig. 9). The Xalnene Ash was deposited from a subaqueous, monogenetic volcano (Cerro Tolquilla)
that erupted within Lake Valsequillo some time around 40 Ka (Gonzalez et al., 2006a). The footprints
were made and preserved during the latest stages of deposition of the ash and are present in
several layers in the top 20 cm of the ash succession, where they are interbedded with lake sediments
(Gonzalez et al., 2006a). The Xalnene Ash was exposed on lake shorelines during low stands in the
water level, associated with either water-displacement during the volcanic eruption, or due to
climatically-driven fluctuations in the water balance. The traces are associated with desiccation
cracks formed during exposure of the lake floor. Humans and animals traversing the lake shore and
exposed lake floor left short trails and individual prints in the coarse ash (Fig.10). Lake marginal
transgressions preserved the traces through burial by lake sediment and subsequent pulses of
volcanic ash. The volcanic ash is cut by a number of irregular, silt-filled hydrofractures formed by the
loading of underlying saturated lake silts by the ash during deposition. This indicates that the ash
has not undergone immediate post-depositional re-working and the footprints are also cross-cut by
these hydrofractures and desiccation cracks and were formed syn-depositionally with the ash.
The stratigraphic context and geochronological control for the Xalnene Ash is shown in Figs.11 and 12
and discussed in detail in Gonzalez et al. (2006a). The Toluquilla Footprint Layer has been dated to 38
±8.57 Ka (sample number: TW04-10) using Optically Stimulated Luminescence dating of baked, silty
xenoliths within the ash which were interpreted as being baked at the time of the eruption, which reset
the time signal. The ash layer is older than the stratigraphically younger, fluvial sediments from the Valsequillo
Gravels exposed in the Barranca Caulapan (Fig.12) where there are radiocarbon dates between 9.15
±0.5 Ka (W1896) from the top of the sequence to 38.9 ±0.8 Ka (Oxa-14355) on a mollusc shell at its
base, as well as an Electron Spin Resonance date on a mammoth molar and U-Series dates on bones.
All of the dates obtained with different methods are in agreement. There are no weathering horizons, or
soils, in these gravels, or above the Xalnene Ash at the footprint quarry. It is on this stratigraphic basis
that the human footprints of the Toluquilla Footprint Layer are believed to provide evidence of early
human occupation of the Americas, due to their potential age of more than 40,000 years ago.

Current controversy related to the age of the Xalnene Ash
However Renne et al (2005) also dated the Xalnene Ash but with startlingly different results. This unit is
the one in which we have interpreted a potential suite of human and animal footprints. Renne et al (2005)
document that this ash is much older at 1.3 Ma years based on single grain Ar-Ar dating and they suggest
that the footprints cannot be human, because of the age but are the result of quarrying operation. However,
Gonzalez et al. (2006a,b) and Huddart et al. (in press) recognise also the presence of a much younger
set of anthropogenic traces superimposed and cross-cutting the older traces, which have been interpreted
as potential fossil footprints. In both papers a set of well-established criteria have been used to establish
that the older traces on the ash are human. Other footprints have also been found within the Valsequillo
Basin on naturally-exposed Xalnene Ash bedding planes where no quarrying has occurred.
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There are further important dating issues. The ash was produced by explosive subaqueous eruptions from
Cerro Toluquilla, incorporating fragments of the country rock, giving as a result an extremely heterogeneous
ash, not homogeneous as suggested by Renne et al (2005). They admit that if the lapilli they dated were
derived by erosion of pre-existing tephra, their age could substantially pre-date deposition. We consider this
likely. Our attempts to date the ash by Ar-Ar dating had no success (Gonzalez et al., 2006a). Non-atmospheric
argon in the lapilli was detected yielding apparent ages in the range 2.2-4.6 Ma. The ages gave a “saddle”
shape, commonly associated with extraneous argon which might be dissolved in the glass, or present as
older mineral fragments on the outsides of the lapilli. A total fusion age for the overlying summit lava did not
release sufficient radiogenic argon to determine an age, with insufficient potassium concentrations. Additional
OSL dating on the palaeolake sediment sequence below the ash suggests age estimates ranging between
35 and 200 ka, in clear disagreement with the 1.3 Ma date.
There are further geological problems with a 1.3 Ma ash date. If correct, there must be a basin regional
unconformity where a million years of the Pleistocene would be unaccounted for. However, in the regional
geological mapping of the Valsequillo basin there has been noted a conformable sequence from lower
lake sediments, through Xalnene Ash and upper lake sediments with incorporated lahar units at the
Cerro Tepalcayo quarry, north-east of San Francisco Totimehuacan. Furthermore Sangamonian (80220,000 yr BP) diatoms in sediments in the Valsequillo Basin have been reported by VanLandingham
(2004), which we consider to be derived from sediments underlying the Xalnene Ash. Our view of the
Late Pleistocene basin development is that there is no regional unconformity. This is a conclusion reached
after our detailed geological mapping of the Quaternary lake, fluvial and volcanic sequences which was
initiated by the pioneering work of Malde (1968).
The ash’s reverse magnetisation, suggesting a date older than 0.79 Ma (Renne et al., 2005), needs
careful evaluation. There are other possible explanations such as self-reversal of the magnetisation
common in subaqueous basalts, which contain inhomogeneous titanomagnetite grains as remanence
carriers, or the presence of the Laschamp Geomagnetic Excursion, dated to around 40 ka. Hence,
it is possible that the reversal noted by Renne et al (2005) is not the Brunhes/Matuyama reversal but
one much younger. No properly orientated samples were reported by these authors and detailed
palaeomagnetic and magnetic mineralogy studies are required to assess the true status of the
reverse magnetization in the ash. Attempts to date the Hueyatlaco site using palaeomagnetism
were unsuccessful (Liddicoat et al. 1981).
Thus there are some misgivings about the dates, the palaeomagnetism and discussion presented
by Renne et al (2005) but there is obviously the need for further discussion of the geology, dates,
archaeology and footprints in this basin. This is long overdue given its importance in the understanding
of when humans entered the Americas.

A Suggested Dating Framework for the Valsequillo Sequence
The following tentative revised dating framework for the Valsequillo archaeological deposits is
suggested (Table 2). It is considered that the older U-Series and fission track dates from the Tetela
peninsula should be discounted and that the chronology should be based on the AMS and conventional
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radiocarbon dates, ESR and U-Series dates from the Barranca Caulapan and the OSL dates from
the Toluquilla quarry area. It is suggested that the radiometric dates on the volcanic sequence from
the western slopes of La Malinche can be used to relatively date some of the volcanic deposits on
the Tetela peninsula and to the south-east of Puebla. Our ongoing tephrochronological and other
geological work will in the future help confirm, or revise this chronology.

Evidence from Historical Native Populations: an example the Pericue Las
Palmas Culture
There is a also the importance of historical native populations to take into account, such as the Pericue
Indian group (Las Palmas Culture), a population that became extinct in the 18th century, who lived in
southern Baja California and their Holocene predecessors (Rosales-Lüpez and Fujita, 2000). They display
distinctive cranial morphologies (long and narrow skulls) and are important because they have been
linked to an early migration along the Pacific coast and suggested as evidence for a relict population in
this peninsula directly linked to a primary migration (Gonzalez-José et al, 2003). However our recent
DNA results indicate that the group had just the normal haplogroups found in the modern Native American
Indians suggesting the possibility of processes of in situ differentiation for this extinct group.

Conclusions:
There is definitive evidence for human occupation in the Basin of Mexico by directly dated and relatively
dated skeletal material to the period around 11 K BP, or even slightly earlier and in coastal Yucatan. This
phase includes mammoth kill and scavenging sites as at Santa Isabel Iztapan I and II and Tocuila. However,
the evidence from Tlapacoya for older occupation is discounted, although Dixon (1999) suggests that it
is difficult to attribute the uncanny aggregations of bones, lithics and charcoal entirely to non-cultural
agents. The evidence from El Cedral seems good, indicating human occupation around 30 K years ago
but the evidence from Babisuri rock shelter with human presence around 40 K is difficult to interpret
based on the evidence published so far.
The Valsequillo Basin is an important region, with dates of at least 22,000 years BP and we suggest
dates of around 40 K. These dates should be considered in the models of early peopling of the
continent and the human footprints discussed here are an important addition to the story of the
colonization of the Americas.
Inevitably, the initial colonization of this continent remains a contentious issue, with different theories as
to when it happened and by whom (e.g., Dixon, 1999; Chatters, 2000; Fiedel, 2000). Some researchers
believe the settlement was 30 K or older (Bonnichsen and Turnmire, 1999); but the most accepted dates
of occupation are in the latest Pleistocene, related to the ‘Clovis First’ model, whilst the oldest directly
radiocarbon dated-human remains found so far are around 11.5 K (Dillehay, 2000; Gonzalez et al.,
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2003). This hypothesis of human settlement is complicated, however, since the earliest accepted human
occupation date (12.5 K) comes from the Monte Verde site in southern Chile (Dillehay, 1989, 1997),
where lithic technologies are very different from the Clovis sites in the south west of the USA. The human
footprints and their dating (Gonzalez S. et al., 2006a) at Valsequillo help to resolve the controversy
related to the age of the archaeological (lithics and worked animal bone) and associated megafaunal
remains that were reported in the Valsequillo Gravels in the 1960s and 1970s. The latter must be younger
than the footprint level in the revised chronological framework (See Table 2 ).
Our work suggests that other sites in Mexico with the same type of fossiliferous gravels associated with
lithics, which have been claimed to be of great antiquity in the past, should be re-evaluated; e.g.,
Tequixquiac in the north of the Basin of Mexico (Barcena, 1882), where a workman digging a canal
found a carved animal head from a camel’s sacrum (Aveleyra Arroyo de Anda, 1964). Other megafaunal
bones and stone tools have been found in this area. In Oaxaca it is suggested by Lettow and Otto (20045) that human footprints on an ash boulder are as old as between 25,000-30,000 years and there are
also undoubted human footprints in Cuatrociénegas in Coahila which may be Late Pleistocene in age.
These potential ‘early’ Mexican sites need to be carefully re-evaluated in a wider continental scale
approach, rather than as isolated sites. Evidence from South America from Pedra Furada (Guidon
and Delibrias, 1986; Pessis, 1996; Parenti, 2001; Santos et al., 2003) with dates up to 50,000
years BP and Monte Verde 1 with dates around 33,000 years BP (Dillehay and Collins, 1988; Dillehay,
1989, 1997, 2000) have also suggested that there may have been earlier occupation of the Americas
than currently accepted. Despite dating controversy in the locations discussed, from the evidence
presented, the ‘Clovis First’ model of human occupation can no longer be accepted as the initial
evidence of human presence in the Americas. A new timing for the initial migrations, as well as new
routes of migration need to be considered.
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Mexico Paper Figures:

Figure 1: Location of Late Pleistocene sites in Mexico: 1) El Cedral, San Luis
Potosi. 2) Babisuri Rockshelter, Baja California Sur. 3) Valsequillo Basin,
Puebla. 4) Basin of Mexico.
5) Quintana Roo Caves. 6) Loltun Cave, Yucatan.
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Figure 2: El Cedral Site, San Luis Potosi, Examples of associated artefacts after
Lorenzo and Mirambell 1986b.
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Figure 3: Stratigraphy at the Santa Isabel Iztapan II Mammoth Site after Gonzalez S. et al
2006c. This mammoth was found with associated tools.
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a) Location in the Baja California
Peninsula, Mexico.

Figure 4. Babisuri Rockshelter at
Espiritu Santo Island.

b) Detail of 2006 excavation directed by Harumi Fujita, photo by Nicholas Beer.
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Figure 5: New stratigraphy at the Tlapacoya site, Basin of Mexico after
Huddart and Gonzalez, 2006.
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Figure 6: Stratigraphy and associated preceramic artefacts at Loltun
Cave, Yucatan
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Figure 7: Engraved bone and stone tools stratigraphy, Valsequillo Basin,
Puebla, Figures (a) and (b) after Armenta, 1978; Figure (c) after Szabo et al 1969.
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Figure 8: Location of sites in the Valsequillo Basin, Puebla.

Figure 9: A) Reconstruction using GIS
of the maximum level of the shallow
Late Pleistocene lake at the Valsequillo
Basin, Puebla, also shown are La
Malinche Volcano and Cerro Toluquilla
Volcano. B) Reconstruction using GIS
of the level of the Late Pleistocene lake
when the human footprints were made
(After Gonzalez S. et al 2006a).
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Figure 10: Examples of human footprints preserved in the Xalnene Ash.

Figure 11: Cross section showing the main geological units in the Valsequillo Basin, and the
location of the human footprints site, after Gonzalez S. et al 2006a
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Figure 12: Chronological controls for the Valsequillo Basin deposits, after Gonzalez S. et al 2006a.
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Table 1. Dates of some Human Skulls and Megafauna from Central Mexico
Locality

Lab. No.

Peñon III

OxA10112

Tlapacoya I

OxA-7557

Texcal Cave,
Valsequillo
San Vicente
Chicoloapan
Tepexpan Man

OxA10113
OxA10111
P89 919

Tocuila

OxA-7746

La Villa

0xA-7752

Toc-793,
mammoth 5
DP-SN4

Los Reyes-La
Paz
Tequexquinahuac

OxA-7747

DP-1940

Beta153819
OxA10307
OxA-7556

Chapingo
collection

Tocuila
San Josecito ,
Cave, San Luis
Potosi

Specimen
Number
6-071959/DAF/INAH
10-196162/DAF/INAH
9-121964/DAF/INAH
5-051955/DAF/INAH

SJC-5351

13

Species

δ C

AMS years BP.

Homo sapiens
sapiens, left
humerus
Homo sapiens
sapiens, skull
Homo sapiens
sapiens, skull
Homo sapiens
sapiens, skull
Homo sapiens
sapiens , skull

-11.6

10,755 ± 75

-16.0

10,200 ± 65

-14.4

7,480 ± 55

-14.6

4,410 ± 50

-19.8

-12.6

2,290 but with
C:N = 15,
contaminated
11,100 ± 80

-14.1

11,300 ± 120

-12.0

18,280 ± 160

Mammuthus
columbi, skull
Mammuthus
columbi,
mandible
Mammuthus
columbi, tibia
Mammuthus
columbi, tusk
Mammuthus
columbi, rib
Nothrotheripos
shastsensis
(groundsloth),
rib

13, 450 ± 40
11,255 ± 75
-16.4

13,450 ± 40

Table 2. Suggested Dating Framework for the Valsequillo Basin:
Stratigraphic Unit and Artifacts
9. Tetela Brown Mud (lahar); Buena Vista lapilli
8. Valsequillo Fluvial Gravels, Lahars, and white Ash
sequence (Wisconsin)
7. Lahars in the Atoyac and Atepizingo valleys and in
the Periferico Ecologico (from La Malinche Volcano)
6. Scraper found in the Valsequillo Gravels at
Barranca Caulapan site.
5. Hueyatlaco White Ash, in the Atepinzingo valley
and the convoluted rhyolitic ash in the Periferico
Ecologico
4. Hueyatlaco artifacts associated with megafaunal
bones (mammoth, horse and camel)
3. Upper lake sediments succession
2. Xalnene Basaltic Ash with human footprints
1. Lower lake sediments succession (Sangamonian)

Dates
c.8k
c.9k-c39k
c.23k
c.23k
c.25k

c.25-39k
c.25-39k
c. 40k
40-200k

Note: The animal bones and artifacts found in the Valseqilllo fluvial gravels sequence are all reworked
and not in situ.
The AMS radiocarbon dates are in situ from a freshwater molluscan fauna from finer grained, overbank
sands/silts found in the sediment sequence.
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Footnotes
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INTRODUÇÃO
A Tradição Itaparica no contexto do debate sobre o povoamento pré-histórico do Centro e do
Nordeste do Brasil.
O primeiro povoamento das Américas é ainda motivo de debate, as discordâncias essenciais
concernem à data da chegada do Homem. Desde a famosa descoberta de Folsom (Novo México,
EUA) em 1927, a idéia de um “paleolítico americano”, ou Paleoíndio (que tem início entre 12000 e
11000 BP), é aceita pelo conjunto da comunidade científica.
No entanto, as descobertas posteriores de vários sítios mais antigos, principalmente na América do
Sul, permitiram questionar a exclusividade de um primeiro povoamento tão recente. Tais sítios têm
provocado discussões (por vezes calorosas) entre uma facção da comunidade arqueológica, que não
aceita a validade de nenhum sítio anterior a 12000 BP, e outra facção, convencida da legitimidade de
tais descobertas, seja na totalidade ou em parte.
As regiões tropicais do Centro e do Nordeste do Brasil reúnem quase uma dezena de sítios antigos
polêmicos – concentração relativamente importante em relação a outras zonas da América do Sul.
Podemos citar, dentre os mais criticados, a Toca da Esperança, gruta calcária descoberta no
âmbito do Projeto Central (BA) (Beltrão, 1996; Lumley et al., 1987). Na Serra da Capivara (PI),
vários sítios forneceram datações anteriores a 12.000 BP. As indústrias líticas e as fogueiras
preservando concentrações de cinzas e carvão descobertas no sítio Boqueirão da Pedra Furada
estão associadas a datas além de 48.000 BP (Parenti, 2001). Dois outros importantes sítios
escavados na área, Toca do Sítio do Meio e Caldeirão do Rodrigues I, forneceram respectivamente
datações até 20.280±450 e 18.600±600 BP (Martin, 1997, p. 99-100). O sítio Morro Furado,
munícipio de Coribe (BA) foi interpretado como local de consumo de moluscos a partir de 43.000
BP (Barbosa, 1991; Martin, 1997, p. 129-130), sem que tenham sido recuperados artefatos até
27.000 BP. A partir de então, e até 18.000 BP, os moluscos aparecem associados a lascas de
calcedônia. O sítio de Santa Elina (Vilhena Vialou, 2005) forneceu datações entre 22.500±500 e
27.000±2000 BP e, além de uma indústria lítica pouco elaborada, apresenta um caso de trabalho
humano sobre osso. Na área de Lagoa Santa (MG), a Lapa Vermelha IV (Laming-Emperaire, 1979;
Prous, 1992, p. 129-131) forneceu para os sedimentos mais profundos escavados datações entre
25.000 e 22.000 BP, em associação com um instrumento lítico indubitavelmente lascado.
Tais sítios, entre outros, são criticados segundo três tipos de argumento (Lynch, 1990; Meltzer et al.,
1994; Prous, 1997, entre outros): origem antrópica duvidosa do material, datações erradas ou ausência
de provas para a associação entre vestígios e datações.
As indústrias líticas anteriores a 12.000 BP não apresentam, à primeira vista, nenhuma característica
comum que permita propor relações culturais. Os instrumentos são considerados pouco elaborados,
resultantes de sistemas de produção igualmente pouco elaborados, sejam eles baseados no
façonnage ou na debitagem.
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A partir de 12.000 BP, a presença humana é aceita sem discussão, seja nos níveis correspondentes de
alguns dos sítios mencionados acima (Pedra Furada, Santa Elina, por exemplo) ou em outros sítios
daquelas regiões (Schmitz, 1981; 2002a). A partir dessa data, os níveis arqueológicos testemunhariam
uma mudança rápida e radical das indústrias líticas: numerosos instrumentos, também à primeira vista,
parecem reunir características comuns e normalização tipológica: são objetos longos e robustos
trabalhados exclusivamente sobre a face superior, denominados comumente lesmas. Esse fenômeno,
de âmbito macrorregional, é designado Tradição Itaparica.
As características ‘homogêneas’ dessas indústrias contrastam com tudo o que é anterior. Para os
críticos do povoamento pleistocênico, a unidade tipológica serve, direta ou indiretamente, como
argumento complementar (referente à origem antrópica dos vestígios líticos) para a negação daquilo
que seria mais antigo.
A Tradição Itaparica desponta assim como elemento chave para a discussão sobre o
povoamento no Centro e no Nordeste do Brasil.
Nesse trabalho, propomos como problema central uma investigação sobre as origens dessa Tradição.
Uma análise tecnológica dos instrumentos permite reconhecer um estágio de concepção dos objetos
relativamente avançado?
As lesmas possuiriam uma ‘história técnica’ que poderia estar registrada nos níveis e sítios mais
antigos?
Há realmente uma ruptura radical macrorregional ou difusão rápida de um conceito elaborado
lentamente?
Inicialmente, apresentaremos uma avaliação crítica do surgimento da Tradição Itaparica e de sua
afirmação em grande escala enquanto referencial crono-cultural. Em seguida, apresentamos o sítio
selecionado para estudo (GO-JA-01) e justificamos a escolha da coleção analisada. Na terceira parte,
são expostos a orientação teórico-metodológica adotada e o estudo propriamente dito do material
lítico. Na conclusão delineamos algumas diretrizes para a interpretação evolutiva desses instrumentos.

TRADIÇÃO ITAPARICA: UMA CONSTRUÇÃO TIPOLÓGICA?
Origens: a criação da Tradição e de suas Fases
Cabe a Valentin Calderón a primeira utilização do termo ‘Tradição Itaparica’ (Calderón, 1969, p. 136;
1973; 1983, p. 40-42). A partir de pesquisas realizadas durante a década de sessenta do século XX,
assim denominou a seqüência estratigráfica da Gruta do Padre, sítio localizado no estado de
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Pernambuco, incluindo na ‘Tradição’ material de cinco sítios a céu aberto (depósitos aluvionais), não
distantes da gruta. Dividiu sua Tradição em duas Fases: Fase Itaparica (a partir de 8000/7000 BP) e
Fase São Francisco (a partir de ± 2500 BP). A Tradição Itaparica foi caracterizada pela presença de
robustos instrumentos unifaciais que denominou lesmas, por analogia com peças semelhantes, típicas
do Paleolítico Médio do Velho Mundo (chamadas limaces)4. O sítio foi novamente escavado por G.
Martin e J. Rocha. As autoras precisaram a primeira cronologia de Calderón, estendendo a Tradição
Itaparica na região até aproximadamente 4.500 BP (Martin, 1997, pp. 121-125).
Nos anos setenta, a história da Tradição Itaparica desloca-se para o Planalto Central do Brasil, no
estado de Goiás. Pedro Ignácio Schmitz dirige o Projeto Arqueológico de Goiás. Na região de
Serranópolis, sudoeste do estado, onde abrigos se formaram em depósitos areníticos, numerosos
sítios foram sondados (a partir de poços-teste de 2X2 m) e o abrigo GO-JA-01 foi objeto de uma ampla
escavação que explorou todas as camadas holocênicas.
Também se servindo do mesmo esquema classificatório, baseado na definição de Tradições e
Fases, Schmitz identifica na sucessão industrial desses sítios duas Fases pré-cerâmicas: Fase
Paranaíba e Fase Serranópolis. Posto que na primeira fase crono-cultural foram recuperados
instrumentos semelhantes àqueles reconhecidos por Calderón, Schmitz estende à região a
abrangência da Tradição Itaparica (Schmitz, 1980, p. 207).
Deve-se salientar que as datações obtidas em GO-JA-01 permitem recuar a Tradição Itaparica de V.
Calderón para a transição Pleistoceno/Holoceno da América do Sul, já que as ‘lesmas’ são encontradas
em níveis arqueológicos datados entre 11.000 BP e 9.000 BP (Schmitz, 1984).
Independentemente das discordâncias nas datas entre Goiás e Pernambuco, a lesma é então considerada
como fóssil-guia do horizonte antigo da Tradição Itaparica (Schmitz et al., 1978/79/80, p. 22).
A partir daí, a Tradição Itaparica ganha abrangência macrorregional: a fase Paranaíba é identificada
em sítios a céu-aberto de Goiás (Caiapônia), nos estados do sudoeste (Minas Gerais e São Paulo com algumas reticências) e do nordeste (Schmitz, p. 1980, pp. 207-208; 1984).
Graças a tais classificações, são então percebidos, por exemplo, os importantes contrastes entre
as culturas Paleoíndias do sul do Brasil e aquelas do Centro-Oeste: nesta última, as indústrias
líticas (sem pontas de projétil) responderiam às necessidades de caçadores não especializados,
enquanto que, no sul do Brasil, as numerosas oficinas de pontas de flecha relacionar-se-iam a
hábitos distintos (Schmitz et al., 1978/79/80, p. 18-21).

A ampliação das pesquisas no Brasil Central
Durante os anos setenta e oitenta do século passado, a pesquisa no Brasil central ganha especial
ênfase nos estados de Minas Gerais e Bahia.
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Em alguns casos, datações absolutas permitiram situar as ocupações humanas mais antigas no início
do Holoceno5. Noutros casos, onde faltam datações absolutas, os registros relativamente mais antigos
em sítios abrigados ou indústrias recuperadas a céu aberto foram atribuídos, por analogia sobretudo
com a seqüência cultural proposta para Serranopólis (Schmitz, 1976-77; 1981), aos primeiros caçadores
holocênicos (Simonsen, 19756; Schmitz et al., 1986) ou a momentos epigonais do Holoceno inicial
(Mendonça de Souza et al., 1983-84), em torno de 8.500 B.P.
Em todos os sítios investigados, os vestígios líticos são os mais abundantes nos registros arqueológicos
pré-cerâmicos7, concomitantes a diversas outras categorias de vestígios: indústrias ósseas, restos
alimentares (vegetais e animais), esqueletos humanos em sepultamentos estruturados, entre outros8.
As classificações tipológicas das indústrias líticas são sempre predominantes 9. Aspectos
(descritivos) das técnicas líticas são fornecidos como informações complementares às listagens
tipológicas previamente expostas, por vezes um tanto sucintas10, por vezes multiplicando-se no
detalhamento quantitativo de atributos isolados, que não chegam propriamente a se articular
dinamicamente, segundo as possíveis etapas que culminariam nos instrumentos inicialmente
listados (Prous e Malta, 1991).

Tradição Itaparica: o referencial típico e a variabilidade latente

Podemos assim afirmar que a chamada Tradição Itaparica é o retrato de uma realidade parcialmente
técnica. São principalmente algumas categorias de instrumentos líticos, tipologicamente identificáveis,
que justificam sua atribuição (seja no Centro ou no Nordeste do Brasil).

Destacamos complementarmente algumas outras características gerais que igualmente contribuem
para a sua compreensão:

A pesquisa centrada em abrigos

A arqueologia dos caçadores-coletores mais antigos do Brasil Central teve como uma de suas
especificidades a concentração de pesquisas de campo de longo termo em complexos de sítios abrigados,
formações calcárias e areníticas: em Goiás11, na Bahia12 e na área arqueológica de Lagoa Santa, em
Minas Gerais13. Conforme a perspectiva metodológica adotada, foram publicados resultados, parciais ou
finais, referentes a conjuntos de sítios14 ou a sítios individualmente privilegiados15 (Fogaça, 2001).
A visão que temos dos antigos caçadores-coletores do Planalto é majoritariamente focada na
ocupação de abrigos. Como destaca Schmitz (2002b), há fortes indícios da articulação desse tipo
de habitat com estabelecimentos a céu aberto. Estes últimos são na maioria extensas oficinas
líticas para exploração de fontes de matéria prima. Nesses casos, os principais indícios da relação
desses sítios com as ocupações mais antigas dos abrigos derivam de algumas características
das indústrias líticas (principalmente o trabalho unifacial), uma vez que faltam datações absolutas
para os sítios abertos (Prous e Fogaça, 1999)16.
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Conforme Schmitz (comunicação pessoal), a hipótese da ocupação duradoura de moradias abrigadas
não é generalizável. Nossas próprias observações, a partir de dados escavados por A. Prous ao norte
de Minas Gerais, nos levam a vislumbrar, para esse período, ocupações esporádicas e com fins bastante
restritos nos abrigos do vale do rio Peruaçu (Fogaça, 2001).
Talvez, a diversidade e a quantidade de vestígios preservados nos abrigos de Serranópolis só poderão
encontrar similar, em outras regiões, nos acampamentos a céu aberto. Alguns poucos sítios enterrados,
descobertos uma vez expostos pela erosão, em Goiás (Prous e Fogaça, 1999) e no Distrito Federal
(Fogaça, 1997), forneceram material similar àqueles descobertos até então nos abrigos sob rocha.
O mecanismo explicativo: o peso do determinismo ambiental

Os procedimentos demonstrativos adotados até então para explicar os vestígios líticos antigos do
Brasil Central apresentam limitações ligadas ao método adotado para abordar o material lítico. Com
atenção, pode-se perceber que:
- Num primeiro momento, a sucessão das indústrias líticas é tida em conta. Esta permite revelar
uma variabilidade ou mudanças;
- Num segundo momento, as causas da origem desses fenômenos são procuradas em dados
provenientes de estudos principalmente paleoambientais, os vestígios líticos reduzem-se a simples
indicadores de acontecimentos (Lourdeau, no prelo).

Segundo essa linha de interpretação, é proposta uma adaptação dos utensílios líticos ao ambiente
da região, neste caso, ao cerrado. Esse ambiente, por suas características, teria possibilitado
uma variedade de métodos de abastecimento, ao contrário da especialização dos caçadores
norte-americanos17. Essa ausência de especialização repercutira sobre a indústria lítica, impedindo
em particular o desenvolvimento de um armamento estandardizado, tal como as grandes pontas
Clovis (Schmitz, 1999).

Uma observação merece então destaque: uma definição apenas morfológica dos instrumentos líticos
pode se revelar, como é, aliás, a regra, insuficiente para caracterizar uma indústria lítica; variações,
muitas vezes significativamente expressivas do ponto de vista cultural, podem ser percebidas: na
adaptação das cadeias operatórias às circunstâncias do habitat, nos métodos de fabricação dos
instrumentos, nas estratégias de reaproveitamento dos utensílios (Perlès, 1992). Não precisamos apelar
para catastróficas mudanças ambientais para entender porque facas, raspadores, furadores... se
transformam ao longo do tempo.
Sobre a pertinência do termo ‘lesma’
Enquanto balanço provisório, cabe-nos destacar que:
- Sob o termo ‘lesma’ (e seus derivados), uma ainda insuspeita multiplicidade de objetos técnicos
pode estar camuflada. Estudos mais recentes (Fogaça, 2001; 2006) propõem a compreensão
de tais objetos enquanto matrizes para múltiplos instrumentos; em tal caso, uma peça não

FUMDHAMentos VII - Emílio Fogaça, Antoine Lourdeau

265

corresponderia sempre e necessariamente a um instrumento; aquilo que tipologicamente
identificamos como uma lesma pode ser a associação entre uma(s) matriz(es) volumétrica(s) e
vários gumes independentes. Nesse caso, qual seria a ‘idéia geral’, conceito geograficamente
amplamente adotado? A idéia de uma matriz polivalente? As funções atribuídas aos diferentes
gumes confeccionados? Convém lembrar que todos os gumes potencialmente presentes sobre
uma lesma podem ser confeccionados independentemente sobre lascas de volumes variáveis;
- Apesar de toda variação percebida - relativa ao tipo de sítio, à faixa cronológica pertinente ou
ao paleoambiente -, a Tradição Itaparica (i.e. Fase Paranaíba em Goiás) tornou-se sinônimo de
‘lesma’ e dos termos variantes: ‘instrumento plano-convexo’, ‘instrumento unifacial’, ‘raspador
terminal’ ou ‘raspadeira lateral sobre lasca espessa’. Principalmente no que tange possíveis
relações entre populações do Nordeste e do Centro do Brasil, novas hipóteses podem ser
formuladas, posto que a aparição de tais indústrias no Nordeste e, principalmente, sua relação
com aquelas similares descobertas no Centro, merece ser analisada mais profundamente enquanto
fenômeno técnico e cultural e em relação aos respectivos marcos cronológicos;
- Quanto mais nos aprofundamos na análise de tais objetos (as ‘lesmas’), mais percebemos a
grande variabilidade subjacente às formas finais; tanto os suportes podem ser concebidos como
matrizes volumétricas padronizadas: em prisma trapezoidal, em prisma triangular ou semielipsoidal, quanto os instrumentos finais podem variar em relação às suas funções e seu
funcionamento (Fogaça, 2001; 2006). Parece-nos assim que, num primeiro momento, a
variabilidade da Tradição Itaparica pode ser percebida segundo duas grandes variáveis
tecnológicas: a variação volumétrica dos suportes x a organização das partes ativas.
APRESENTAÇÃO DO SÍTIO E DAS INDÚSTRIAS ANALISADAS
A análise tecnológica apresentada adiante teve por objeto uma coleção que totaliza 170
instrumentos unifaciais inteiros. Esses artefatos foram recuperados no sítio GO-JA-01, sítio mais
intensamente investigado na região arqueológica de Serranópolis18, sudoeste do estado de Goiás
(Figura 1). Sua área abrigada estende-se por 64m de largura e por 30m de profundidade máxima.
As intervenções arqueológicas foram realizadas em 1978 e 1980. Três zonas foram escavadas:
duas sondagens de 6 m², no centro e a leste do abrigo, e uma escavação ampla, com 40 m², a
oeste da área abrigada (Figura 2).
Há mais de trinta anos, quando foi realizada a escavação de GO-JA-01, a Pré-História da região era
completamente desconhecida. O objetivo principal da intervenção era obter em prazo relativamente
curto uma seqüência arqueológica de referência. A superfície escavada, de 10 m x 4 m, foi dividida em
dez quadras de 4 m². A recuperação do material foi efetuada nos limites de cada quadra e seguindo
níveis artificiais de 10 cm de espessura. A estratigrafia natural do sítio foi reconstituída com precisão.
Três cortes estratigráficos foram documentados, o que permite identificar as eventuais perturbações e
eventuais declives das camadas. Os sedimentos são compostos por areia e blocos provenientes da
erosão do teto, selando em proporções variáveis numerosos testemunhos da atividade humana: cinzas,
carvões, restos esqueletais, indústrias variadas. As 17 camadas sucessivas foram designadas por
letras de A a Q. A escavação interrompe-se em profundidades variando entre 80cm e 180cm, onde foi
evidenciada uma camada arqueologicamente estéril. Essa intervenção não atingiu portanto a rochamãe. “Dados cronológicos e sobre as espessuras dos sedimentos se restringem somente à fase da
ocupação humana, sendo essencialmente holocênicos” (Bittencourt, 2004, p. 267). A espessura do
depósito pleistocênico permanece desconhecida.
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As datações obtidas são apresentadas no Quadro 1.
A matéria prima majoritariamente utilizada pelos artesãos pré-históricos foi o arenito silicificado,
disponível localmente, resultante do contato com os depósitos basálticos da formação Serra Geral.
Os vestígios líticos relacionados à fase Paranaíba indicam uma nítida lacuna na(s) cadeia(s)
operatória(s) dos instrumentos plano-convexos. As intervenções arqueológicas permitiram recuperar
majoritariamente instrumentos finalizados e detritos de lascamento referentes às fases finais de sua
confecção. Estão ausentes os núcleos e as grandes lascas que serviriam como suportes para os
robustos instrumentos unifaciais. Nossas observações feitas em campo sugerem que as primeiras
fases de produção eram realizadas nas fontes mesmas de matéria prima. Nesses locais, grandes
blocos desagregados seriam explorados como núcleos.
Se, com os dados provenientes unicamente do abrigo, a reconstrução da totalidade das cadeias
operatórias permanece incompleta, em contrapartida, a rica coleção de instrumentos do sítio GO-JA01 revela-se fundamental para o reconhecimento dessa antiga tradição técnica na medida em que:
- É quantitativamente representativa, o que nos permite destacar padrões de confecção e
recorrência de instrumentos;
- Instrumentos bem conservados preservam vestígios macroscópicos de utilização (impregnação de
resíduos e/ou forte abrasão de gumes) e estigmas que indicam reciclagem e reaproveitamento desses
objetos (pátinas variadas sobre a mesma peça), tais elementos são fonte valiosa de informação
sobre as etapas finais da(s) cadeias(s) operatória(s) e sobre os critérios para descarte dessas peças;
- Os instrumentos plano-convexos estão sempre associados a instrumentos menos elaborados,
em geral, numerosas lascas retocadas; tal associação pode explicar o papel específico das
‘lesmas’ no conjunto da instrumental lítico;
- O bom controle estratigráfico mantido durante a escavação pode permitir o reconhecimento
de uma eventual variabilidade cronológica dos artefatos e, em alguns setores, de variações
espaciais de atividades.
FUNDAMENTOS DA ANÁLISE TECNO-FUNCIONAL E EVOLUTIVA DOS INSTRUMENTOS
PLANO-CONVEXOS
O objeto técnico e sua gênese
Assim como podemos conhecer uma ‘história das técnicas’ ou ‘dos objetos técnicos’, podemos
igualmente recuperar uma ‘pré-história’ desses fenômenos. Não há a priori porque traçar um limite
entre as leis que regem um ou outro processo (Boëda, 1997).
Para tanto, faz-se necessário inicialmente uma definição mínima do que é um objeto técnico.
De acordo com o filósofo Gilbert Simondon (1969), o objeto técnico é aquele que está vinculado a
uma gênese. A gênese do objeto pode ser investigada tanto num plano sincrônico quanto diacrônico
(Boëda, 1997, p. 29).
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Sincronia: individualidade e especificidade do objeto técnico

Num plano sincrônico, um objeto técnico só pode ser compreendido quando reconhecemos sua situação
no interior de uma cadeia operatória. Partícipe de um processo de criação técnica, ele é conseqüência
de etapas anteriores e estrutura o porvir das ações posteriores. Qualquer núcleo, lasca ou instrumento
assume uma posição precisa no seio de um desenrolar de ações previamente concebidas. O objeto é
predeterminado pelas ações que o antecedem e pode predeterminar as ações seguintes. A lâmina
com crista (Tixier et al., 1980) é um exemplo simples: ela é predeterminada pelas retiradas divergentes
e seqüenciais que criam a crista e, por sua vez, quando retirada, predetermina as nervuras e a superfície
de debitagem que permitirão a continuação do processo de exploração do núcleo.
Cada objeto possui assim uma individualidade, determinada pela sua posição no interior de um
processo.
Cada processo mobiliza estoques de conhecimentos e de saber-fazer que, transmitidos de geração a
geração, serão mais ou menos estáveis em função do maior ou menor peso da tradição. Um estoque
de conhecimentos, aprendidos, aplicados e transmitidos de geração a geração constitui um método –
a concretização da aplicação de regras que visam um objetivo preciso e que são apreendidas por um
determinado grupo como a única solução possível (Boëda, 1997, p. 31). Portanto, enquanto indivíduo,
o objeto não pode ser substituído, dada a estabilidade do método: “Se o artesanato, a cada novo bloco
de pedra, pode se deparar com um novo problema técnico, cada novo bloco de pedra não produzirá
em refluxo um novo artesanato” (Fogaça, 2003a).
As diferentes fases de uma cadeia operatória particular podem mobilizar variados métodos, para
fins diversos: configuração e exploração de núcleos, façonnage e retoque de suportes para criação
de volumes pré-concebidos, reaproveitamento de instrumentos, entre outros. Todas as fases
produzem detritos característicos. A recorrência da aplicação de um método implicará na
recorrência dos detritos correspondentes. Assim, os objetos podem ser agrupados em conjuntos
correspondentes à razão (ou razões) de sua existência. Os objetos possuem então uma
especificidade: por exemplo, ‘tal conjunto de lascas visa preparar tal tipo de plano de percussão
nos núcleos’ ou ‘tal conjunto de instrumentos visa raspar o couro’.
Podemos agrupar em duas categorias as razões da existência do objeto (Boëda, 1997, p. 16):
- Ele não existe por si próprio, mas porque predetermina um estado posterior (a lasca de
preparação do plano de percussão, por exemplo). Nesse caso, nos referimos a uma especificidade
técnica;
- Ele existe por si próprio, independentemente de como foi obtido. Referimos-nos então a uma
especificidade funcional.
A compreensão de um objeto técnico no interior de uma cadeia operatória – articuladora da aplicação
de diferentes métodos – permite-nos portanto avançar desde uma tipologia de cunho formalimpressionista a uma tecno-tipologia a partir da qual torna-se possível articular dinamicamente os
diferentes objetos e reconstruir a intenção dos artesão pré-históricos (Boëda, 1997: 23-28).
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Diacronia: a evolução dos objetos técnicos – objeto abstrato, objeto concreto, linhagens técnicas

Os objetos evoluem. Essa evolução pode acontecer em obediência a regras próprias, tanto em se
tratando de objetos técnicos modernos quanto pré-históricos. Para Leroi-Gourhan (1973), a evolução
seguiria uma ‘tendência’ em direção a uma maior eficácia funcional, a uma melhor adequação
forma/função19 (Boëda, 2004).
(Tomemos um rápido exemplo: temos diante de nós um rádio transistor, um forno de microondas e
um forno a gás. Seguindo uma ‘tendência’ funcional, o forno de microondas expressa uma evolução
em relação ao forno a gás).
Uma outra perspectiva para a compreensão da evolução dos objetos técnicas é proposta por
Simondon (1969). Para ele, não é possível apreender um processo evolutivo através da
individualidade ou da especificidade dos objetos. É preciso conhecer a gênese para reconstituir
diacronicamente a variabilidade evolutiva, do indivíduo e da espécie. Devemos então pensar a
evolução em termos de: transformação de esquemas conceituais, de cadeias operatórias, de
métodos e de objetos funcionais (instrumentos).
A gênese e o desenvolvimento dos objetos técnicos respondem certamente a exigências funcionais,
mas sobretudo a exigências estruturais, as quais devem ser levadas em conta porque condicionam
o porvir dos objetos. Ao longo do tempo, esse porvir constitui uma linhagem. Então: a linhagem
reagrupa o conjunto dos objetos que evoluirão a partir de um princípio técnico estável, segundo
exigências estruturais, respondendo a leis próprias para as quais são estranhas as considerações
não técnicas (sociais, econômicas, etc). Existiria portanto uma lógica do objeto que, ao fim de uma
evolução, conduziria do abstrato ao concreto. (Boëda, 2004).
(Nessa perspectiva, o rádio transistor e o forno microondas pertencem à mesma linhagem evolutiva).
Para Simondon, o objeto técnico evolui desde um estado abstrato até um estado concreto. O objeto
abstrato é aquele constituído pela justaposição de elementos independentes, que podem existir
isoladamente. Ao contrário, o objeto concreto possui uma estrutura em que as diferentes partes
solidarizam-se em sinergia de efeitos. Caso um elemento não funcione, ou seja eliminado, o todo
deixa de funcionar.
Uma linhagem técnica engloba portanto estruturas abstratas que evoluem para estruturas concretas,
sendo todas as etapas regidas por princípios técnicos estáveis. A hipertelia (concretização máxima
do objeto, que depende inclusive de um ambiente específico para funcionar) pode determinar o
fim de uma linhagem.
Ao longo da história das técnicas, verificamos em contrapartida objetos que surgem já em estado
concreto, pois seria impossível existirem em estados abstratos prévios: a ponta de flecha, a lâmina
de machado polida, a tesoura, por exemplo. Alguns fatos são exemplares: o surgimento da
debitagem laminar por pressão na Mesoamérica ou da Folha de Louro (feuille de laurier) no
Solutreense do Velho Mundo.
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Reconhecer objetos abstratos ou concretos depende portanto de uma compreensão estrutural do objeto
técnico. Para o que aqui nos interessa, limitar-nos-emos aos objetos que existem por si próprios
(instrumentos), situados grosso modo nas fases finais das cadeias operatórias e apreensíveis enquanto
elementos unificadores dessas cadeias (Fogaça, 2001).
A compreensão estrutural do instrumento lítico
Todo instrumento é uma entidade mista (Rabardel, 1995): é um objeto material, com forma, volume,
peso, etc, e é igualmente o resultado de um esquema de funcionamento (Boëda, 1997, p. 29). Um
serrote ou um formão só são funcionais (e funcionam) nas mãos daqueles que sabem utilizá-los, que
interiorizaram (ou incorporaram) os gestos apropriados (Warnier, 1999). Cada um desses instrumentos
pode ter sua estrutura própria, da qual a forma é apenas um dos componentes. Cada um possui uma
especificidade técnica: um meio associado no qual função e funcionamento relacionam-se como
causalidades recíprocas. O gesto técnico é o elemento estruturante.
Lepot, (1993) distingue na estrutura de um instrumento três formas de contato:
- Um contato preensivo do instrumento: seja adequando-se diretamente à mão, seja por intermédio
de um cabo;
- Um contato transformativo do material trabalhado: o gume, que transforma o material trabalhado;
e
- Um contato receptivo-transmissor: onde a energia (a força muscular) é recebida e transmitida
para o contato transformativo.
Trataremos a seguir dos dois primeiros elementos, pois são nitidamente individualizáveis pela
análise dos objetos líticos.

O contato preensivo
A mão humana possui uma estrutura e uma topografia funcional únicas dentre os primatas. No indivíduo
em atividade, encontra-se próxima à cabeça e aos outros órgãos do sentido, apta não mais à locomoção,
mas prioritariamente à exploração do meio (Leroi-Gourhan, 1985; Jouffroy, 1993).
Sua estrutura articular é composta por 27 ossos principais assim distribuídos: 8 ossos formam o maciço
carpal (o punho); 5 metacarpos (ossos da palma e da saliência tênar, na base do polegar) e 14 falanges
(ossos dos dedos, sendo o polegar formado por duas falanges e os demais dedos por três falanges
cada). Os movimentos do membro superior e dos segmentos da mão – flexão/extensão, abdução/
adução e rotação (leve pronação), denominados graus de liberdade cinemática – dependem, cada
um, no mínimo de dois pares de músculos antagônicos, intrínsecos (localizados na própria mão) e/ou
extrínsecos (localizados externamente, no antebraço). Esses movimentos são possíveis graças aos
tipos de articulações estabelecidas entre os segmentos, determinados pelas topografias das superfícies
de contato entre os ossos. Desta forma, a articulação entre o antebraço e o punho permite movimentos
de flexão/extensão e abdução/adução. Entre o punho e a palma, apenas um movimento de flexão/
extensão de pouca amplitude, o que – em sinergia com os complexos movimentos do polegar, que
trataremos logo adiante – possibilita a formação da concavidade palmar denominada “taça de
Diógenes”. Entre a palma da mão e os dedos, dois movimentos são possíveis: flexão/extensão e
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abdução/adução20. Os dedos articulam-se apenas em flexão/extensão (Kapandji, 2002; Napier, 1983).
Antes de considerarmos o polegar, vamos nos deter na análise desses graus de liberdade combinados
nos movimentos punho-palma-dedos (Birykova e Bril, 2002). Se mantivermos o dedo indicador
estendido e flexionarmos o punho, apenas um único movimento será realizado, segundo uma reta
vertical. Ao adicionarmos mais um grau de liberdade à articulação punho/antebraço (abdução/adução),
ocorre um salto qualitativo das possibilidades cinemáticas: o indicador pode realizar infinitas trajetórias
num plano frontal imaginário. Articulado a outros movimentos (graus de liberdade) do conjunto antebraço/
braço, o percurso ocorre agora no espaço tridimensional, o que se vê, por exemplo, quando um maestro
rege sua orquestra. Durante os movimentos, essas articulações são organizadas em sinergias
coordenadas, ocorrendo também redundâncias motoras que possibilitam a escolha de trajetórias
arbitrárias. Essas redundâncias são fundamentais para a compreensão do gesto técnico e das soluções
adotadas na preensão dos objetos.
O polegar, por sua vez, realiza um conjunto de movimentos único e independente, primordiais para
garantir as possibilidades funcionais da mão. Fossem outras a sua estrutura, dimensão e localização
na arquitetura da mão – como no caso dos demais primatas (Jouffroy, 1993) – não poderíamos realizar,
com a perfeição que realizamos, os movimentos de oposição e contra-oposição21. Em contraste com
qualquer outro primata, a mão humana apresenta-se admiravelmente bem adaptada à função de
preensão. Para tanto, o polegar possui quatro articulações:
1- Entre os ossos trapézio e escafóide, no maciço carpal: realiza um movimento de flexão/
extensão, de pouca amplitude, que permite ao osso trapézio avançar em direção à palma; possui
um grau de liberdade;
2- Entre o osso trapézio e o metacarpo: realiza movimento de flexão/extensão e abdução/
adução; possui dois graus de liberdade;
3- Entre o metacarpo e a primeira falange: realiza movimentos de flexão/extensão, abdução/
adução (em relação ao metacarpo do indicador) e pronação não pronunciada (Kapandji, 2002);
possui três graus de liberdade;
4-

Entre as duas falanges: realiza movimento de flexão/extensão, com um grau de liberdade.

O salto qualitativo ocorre ao adicionarmos os três graus de liberdade próprios à articulação
metacarpo-falangial.
Com cinco (ou seis) graus de liberdade, o polegar é capaz de deslocar-se no espaço, fazendo coincidir
com perfeição seu pulpo com as extremidades dos demais dedos. Permite assim que dois planos
tangentes sobreponham-se paralelamente num ponto x do espaço.
A preensão de objetos depende totalmente desses movimentos de oposição do polegar. Manter um
objeto na mão significa, na grande maioria dos casos, estabelecer um jogo de forças entre um ou mais
dedos e o polegar, sendo essas forças sempre opostas. As forças em jogo nas preensões são geradas
pela pressão dos dedos (preensões digitais) ou da palma em oposição a outros dedos (preensões
palmares e centralizadas) (Kapandji, 2002).
As formas de preensão respondem a dois critérios básicos (Napier, 1983): precisão e força. A preensão precisa
envolve principalmente, além do polegar em oposição, os dedos indicador e médio (podendo intervir também o
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anular). Nesses casos, a palma da mão não participa como geradora de força para a manutenção do objeto, nem
como superfície de contato. A precisão permite, ao fazer intervir apenas os pulpos e as laterais dos dedos, segurar
objetos pequenos, de formas variadas, e fazê-los descrever trajetórias bem controladas. A precisão de força
mobiliza, na maioria dos casos, todos os dedos da mão. O polegar opõe-se aqui aos demais dedos fechados.
Dessa maneira, os objetos permanecem firmemente seguros e são movimentados pelas articulações do braço,
antebraço e punho. É, por exemplo, a preensão necessária para manipulação de instrumentos robustos que
funcionam por percussão lançada: martelo, machado, enxó, etc.
A utilização de um ou outro tipo de preensão depende principalmente do tipo de atividade a ser realizada,
e não tanto da forma do objeto. É perfeitamente possível segurar um lápis como seguraríamos o cabo
de um martelo. Mas as caligrafias serão distintas.
Ou seja, a preensão é função do gesto. Em última instância, do modo operatório e do esquema de
funcionamento associados ao objeto. Consequentemente, a maneira como o objeto será mantido na
mão e o(s) movimento(s) permitido(s) estão previstos no design geral do instrumento.
A mão assume igualmente um papel exploratório na relação do homem com o meio. É o órgão do
tato, reconhece densidades, durezas, texturas. A atividade instrumental – como sabe qualquer
marceneiro ou escultor – necessita de tais informações obtidas durante a ação e que sustentam o
saber fazer do indivíduo habilidoso.
Além de músculos e tendões – necessários às funções mecânicas – enorme quantidade de nervos,
terminações nervosas (corpúsculos de Meissner, discos de Merkel, terminais na base dos folículos
capilares), veias e artérias concentram-se no pequeno volume das mãos. (Como também sabe qualquer
bom artesão, a mão pouco protegida logo comprometerá a qualidade do trabalho). São responsáveis
pela troca de informações com o cérebro e fundamentais para a realização correta do gesto (Paillard,
1993). Isso pelas seguintes razões:
Segundo a teoria elaborado por Nicolai Bernstein (1996 e apud Birykova e Bril, 2002), considerado
o precursor da ‘fisiologia da atividade’, para realizar um movimento, o cérebro não apenas envia
um comando aos músculos, mas recebe também informações provenientes do sistema periférico,
fruto da atividade dos sentidos, a partir das quais é enviado um novo comando modificado. Mesmo
que o comando original enviado aos músculos seja preciso, o resultado não será conforme esperado.
Isso se deve à ação de agentes “externos”, tais como: a quantidade de graus de liberdade que
originam redundâncias motoras, a força da gravidade, reações mecânicas, perturbações
imprevisíveis, as propriedades visco-elásticas dos músculos, entre outros. O sistema nervoso não
pode então prever a resultante gerada. Para alcançar o resultado desejado, o cérebro deve corrigir
o movimento através da análise das informações retornadas pelos sentidos (o que se denomina
função proprioceptiva dos órgãos sensoriais).
O cérebro acumula assim um “repertório de situações” vivenciadas na ação motora, o que lhe
permitirá decifrar futuras variações. A estandardização de um gesto é então conseqüência das
várias correções sensoriais efetuadas e não da produção de um único comando originalmente
preciso. Segundo o cientista russo, quanto mais automatizado é o movimento, mais a transmissão
se faz por níveis inferiores do sistema motor.
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É portanto evidente que o planejamento do contato preensivo de um instrumento baseia-se em
diversos e complexos fatores que atuam sinergicamente: força, precisão, trajetória, conforto,
segurança etc. Todos contribuem para determinar a qualidade do gesto técnico que, lembremos, é
o fundamento do esquema de funcionamento.

O contato transformativo
A transformação da matéria por intermédio de instrumentos manuais tradicionais (i.e. cuja força cinética
tem origem muscular humana) pode acontecer de duas maneiras: pela debitagem e pela deformação.
Debitar significa retirar matéria de uma matriz original, diminuir sua massa. A deformação não implica
obviamente na diminuição da massa. Mas, em ambos os casos, ocorrem modificações morfológicas.
Consideraremos neste trabalho apenas a primeira modalidade.
Na ação instrumental, a debitagem se dá através da retirada de massa de maneira padronizada
(farpas com os mesmos comprimentos, espessura e forma, fragmentos similares, ‘poeira’ de
granulometria constante, etc). Essa padronização é decorrência das características técnicas do
gume, sempre constantes em um mesmo instrumento, e da obediência a um mesmo gesto de
utilização. Quando talhamos finamente a madeira, para retirar farpas mais longas ou espessas, é
necessário mudar de instrumento ou de gesto. As características tecnomorfológicas do gume são
portanto uma das responsáveis pela(s) função(ões) potencial(ais) do objeto. Cada tipo de ação
transformativa depende assim de gumes para tanto apropriados.
O serrote, por exemplo, funciona em decorrência de movimentos repetitivos de ataque22. Paulatinamente
penetra na madeira cujos segmentos (ainda não separados) tendem a se reunir. Para que isso não
aconteça e trave seu movimento, o corte deve ser largo. A solução consiste do desalinhamento dos
dentes, que se encontram deslocados alternadamente para a direita e esquerda.
A eficácia funcional da parte ativa do instrumento depende igualmente de outros elementos técnicos,
que possibilitam a regularidade do gesto repetitivo e o controle da ação transformativa.
Baseados no mesmo exemplo, observemos que a lâmina do serrote é bem mais larga que a porção
correspondente aos dentes. Essa largura da lâmina, que garante a pouca maleabilidade do conjunto sem
que seja necessário aumentar a sua espessura, permite a obtenção de um corte sempre vertical, segundo
um único plano paralelo à lâmina. (O tradicional serrote francês, denominado passe-partout, apto para
introduzir-se em encaixes profundos e para serrar superfícies razoavelmente curvas, é nitidamente menos
largo). Por outro lado, a lâmina do serrote não possui suas extremidades longitudinais paralelas. A aresta
denteada descreve uma orientação oblíqua à aresta oposta, fazendo com que a largura da lâmina aumente
em direção à parte preensiva. Essa orientação das arestas é responsável pela penetração da lâmina em
conformidade com a forma de preensão e do gesto: o serrote só corta quando avança e o cabo é concebido
para uma preensão de força, encaixado na palma e seguindo a orientação oblíqua da comissura.
Vamos tomar à história das técnicas um outro exemplo ilustrativo dessa relação estrutural entre parte
ativa (e contato transformativo) e demais elementos responsáveis pela ação instrumental. A foice,
instrumento relativamente fácil de ser reconhecido e que perdura ao longo dos tempos, permite refletir
sobre a relação estreita entre características intrínsecas e extrínsecas do objeto técnico 23.
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As primeiras ferramentas destinadas à colheita de cereais identificadas assemelhavam-se mais
a facas do que a foices (denominadas ‘facas de colheita’): lâmina reta fixada no mesmo eixo do
cabo, também reto. Sua particularidade consistia na confecção de um gume denticulado apto para
serrar os caules. Dados traceológicos atestam a natureza do material trabalhado (Cahen e Caspar,
1984; Louboutin, 1990).
A curvatura própria à foice, que permite reunir diversos caules para serem secionados conjuntamente,
começa a se anunciar tanto na forma da lâmina quanto na confecção do corpo e parte preensiva. Para
tanto, são aproveitados chifres de cervídeo, mandíbulas e segmentos de madeira, naturalmente curvos.
O gume é ainda denticulado e o comprimento dos cabos permanece similar àqueles das primeiras
facas de colheita. A trajetória do instrumento desenvolve-se agora mais amplamente no espaço, nos
limites de alcance do braço.
Para serem serrados (no caso de um indivíduo destro), a mão livre junta os caules reunidos pela foice e se
fecha com a palma oposta ao utilizador, orientada para a esquerda (polegar para baixo). O utilizador afasta
a ramagem, pressionando-a contra a foice que serra com um movimento de vai-e-vem e pressão contrária.
Com a metalurgia, os gumes denticulados tendem a desaparecer. Com efeito, para a manutenção do gume
metálico liso basta uma pedra de amolar, a tarefa pode ser realizada pelo trabalhador na própria lavoura. O
corte dos caules não se faz mais por serragem, mas com um golpe seco. A mão esquerda segura a ramagem
com a palma voltada para o utilizador apenas para manter os caules reunidos. A foice lisa possibilita um
trabalho mais rápido, porém há mais desperdício, pois o golpe seco pode provocar a queda de grãos24.
Podemos assim perceber que a concepção do gume não é autônoma, não obedece apenas às
imposições físicas que permitem um contato transformativo eficaz. O gume atua em conformidade
com uma estrutura mais ampla na qual está inserido.
A parte ativa de um instrumento pode então ser decomposta em duas unidades: o fio e o corpo ativo.
Ambos são concebidos como relações entre superfícies e funcionam em sinergia.
Na realização de um instrumento qualquer, dois estágios podem ser diferenciados e discerníveis quando
de sua análise: a organização das superfícies que materializam o corpo ativo e aquelas que definem o
fio propriamente dito. Vistos em seção, serão denominados plano de corte e plano de bico,
respectivamente (Boëda, 1997).
Nos planos de corte, as relações entre as superfícies serão todas aquelas fisicamente possíveis e que
permitem a criação de um gume (fio) na partir da aresta comum. Ou seja, todas as combinações, com
exceção de côncavo / côncavo, podem ser encontradas.
Por sua vez, o plano de bico, responsável pela ruptura do material trabalhado (corte, raspagem etc),
responde a um imperativo mecânico universal: uma das superfícies deve necessariamente ser plana25.
Assim, um plano de bico pode ser: plano/plano, plano/convexo e plano/côncavo. Tais diferenças, ainda
que manifestas numa extensão milimétrica da borda, determinam ações totalmente distintas. A ruptura
do material ocorrerá na dependência de maior ou menor força manual, segundo um gesto de
distanciamento da mão em relação ao corpo ou no sentido contrário, obedecendo a um ângulo de
ataque específico etc. Conforme o tipo de ação, esse plano estará também combinado a outras
características morfotécnicas, tais como: o delineamento do gume, sua extensão ao logo da borda, a
matéria prima do instrumento, sua profundidade no corpo ativo, entre outros.
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Cada parte do instrumento (transformativa, preensiva, receptiva-transmissora) é composta por
Unidades Tecno-Funcionais – UTFs (Boëda, 1997). UTFs são elementos técnicos (ângulos,
superfícies, fios) que contribuem para o cumprimento da função desejada. Cada parte receberá
um tratamento diferente, mas essas unidades podem eventualmente se justapor. Os gumes devem
responder, entre outros, a imperativos mecânicos: o ângulo de um gume destinado a cortar não
deve superar certos valores (aproximadamente 30º).

UMA ABORDAGEM TECNO-FUNCIONAL DOS INSTRUMENTOS PLANO-CONVEXOS
Apresentação e justificativa da amostra estudada
Uma parte das peças aqui apresentadas foi selecionada a partir de um critério preciso: a presença de
uma extremidade marcadamente arredondada e simétrica (Pranchas A, B, C e D), não muito longa e
cujo fio forma um semicírculo (seu comprimento equivale à metade de sua largura) (Figura 3).
Esse critério justifica-se por duas razões:
a) O papel das UTFs extremas no conjunto dos unifaces:
Um rápido exame do conjunto da coleção já é suficiente para que percebamos que um dos
principais critérios almejados nas peças unifaciais é o comprimento. Tendo em conta tais formas
e volumes – considerados por vezes como ‘laminares’ –, é possível dividir cada peça em quatro
grandes setores: duas extremidades e duas partes laterais. Denominamos UTF extrema aquela
que, situada numa das extremidades da peça, foi objeto de uma adequação homogênea, cujos
volumes e gumes podem ser definidos segundo características regulares e se diferenciam das
partes contíguas. A morfologia geral alongada das peças unifaciais de GO-JA-01 sugere que tais
UTFs assumem um papel privilegiado, seja qual for, na exploração das matrizes-suportes.
b) A recorrência das UTFs extremas com delineamento convexo, simétricas em relação ao eixo
da peça:
As peças possuem recorrentemente em uma das extremidades (ou, caso mais raro, em ambas) uma
UTF extrema com delineamento convexo resultante de um trabalho de façonnage e retoque relativamente
fino e cuidadoso, nitidamente simétrico em relação ao eixo longitudinal do objeto. As características
regulares de tais UTFs permitem indubitavelmente interpretá-las como partes transformativas. Possuem
volumes e morfologias variadas, mais ou menos ponteagudas, mais ou menos arredondadas. A
recorrência dessa categoria de UTF acentua sua importância na concepção desses unifaces.
Dentre as peças apresentando essas UTFs particulares, escolhemos analisar principalmente
aquelas com delineamento arredondado na medida em que têm expressão quantitativa para permitir
uma abordagem de sua variabilidade. Como veremos a seguir, aquilo que segundo uma
classificação tipológica seria agrupado sob o termo ‘raspadores terminais’ (grattoirs) apresenta
diversidade do ponto de vista tecnológico. O conjunto permite assim abordar aspectos importantes
da variabilidade dos plano-convexos.
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Variabilidade volumétrica das UTFs extremas arredondadas
Dezoito peças apresentam essa UTF. Uma primeira distinção pode ser estabelecida em função de
seu corpo ativo, na origem de dois grupos de peças:
- Grupo A: peças cujo volume da UTF pode ser esquematicamente aproximado a um quarto de
esfera (Figura 4A);
- Grupo B: peças cujo volume também pode ser aproximado a um quarto de esfera mas que
apresentam uma parte superior ‘truncada’ por uma superfície central plana, paralela à face inferior
(Figura 4.B).

UTFs do Grupo A
Estabelecemos no interior desse grupo uma segunda subdivisão volumétrica:
A.1: volume bem regular cuja parte superior é estritamente convexa (Figura 5.A.1) Na realidade, tal
volume é relativamente ‘aplainado’ na extremidade da peça. Cada uma dessas UTFs se caracteriza
por medidas de ângulos de corte diferentes (Figura 6):
Uma exclusivamente no eixo da peça, ângulo de plano de corte mínimo: denominamo-la
PCa
-

Outra em ambas as partes da UTF, ângulo de plano de corte máximo: denominamo-la PCb.

A ocorrência dessa diferença de ângulos de corte na mesma UTF em nada compromete sua
regularidade, na medida em que o ângulo aumenta progressivamente de PCa a PCb.
Esse subconjunto predomina na amostra, totalizando 10 peças. Dentre elas, cinco apresentam similitudes
importantes entre as UTFs (Quadro2: a) :
-

Seção plano-convexa;

-

Largura compreendida entre 2,4 e 3,2 cm;

-

PCa entre 40° e 50°, PCb entre 45° e 60°;

-

Plano de bico entre 60° e 70°

(Duas outras peças são relativamente similares a essas cinco (Quadro 2: a´) mas diferem quanto às
larguras).
Um segundo conjunto difere desse último em virtude de sua seção côncavo-convexa e de menores
valores angulares (Quadro 2: b).
(A peça 14H N07 03, por fim, apresenta uma UTF com características tais que a faz diferenciar-se de
todas as outras).
A.2: o volume se caracteriza por um plano de corte bem menos uniforme. A superfície superior
é grosso modo convexa. Porém, o exame detalhado revela-nos negativos que apresentam
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seções planas ou côncavas, com nervuras bem marcadas. A face inferior é, ao contrário,
sempre plana (Figura 5.A.2). O ângulo do plano de corte varia irregularmente em função do
local onde é mensurado (está representado no Quadro 3 pelo intervalo entre os valores mínimo
e máximo). Em contrapartida, o plano de bico dessas extremidades é sempre constante,
regularizado pela última seqüência de retoques. Esse subconjunto totaliza 3 peças.

UTFs do Grupo B

Cinco peças apresentam essa categoria de UTF (Quadro 4). As superfícies inferiores são todas planas,
as superiores apresentam-se regularmente convexas e em seguida planas na sua parte central. O
ângulo entre a parte convexa e a superfície inferior é constante ao longo da UTF. Três peças possuem
extremidades com características bastante similares (Quadro 4: a). Suas larguras variam entre 2 cm e
3,2 cm e seus ângulos entre 60° e 70°. Duas outras peças destacam-se no grupo em decorrência de
suas espessuras.

Esquemas de confecção
Esses volumes foram produzidos segundo diferentes esquemas operatórios.

Os Métodos
Duas categorias de métodos de confecção foram utilizadas (Figuras 7 e 8). A primeira associa o
retoque ‘em candelabro’ (Boëda, 2001) a um retoque típico das UTFs extremas com delineamento
convexo, o qual denominamos ‘retoque em leque’. O princípio do retoque em candelabro consiste na
retomada sistemática das nervuras existentes entre os negativos para guiarem retiradas menores, e
assim sucessivamente (Figura 7.B). O retoque em leque consiste na realização de retiradas invadentes
centrípetas em todo o contorno da UTF e direcionadas para seu centro (Figura 7.A).
A sucessão das retiradas aplicadas para tais retoques é relativamente variável. Um dos fatores que pode
em parte explicar essa variação é a configuração do volume que deve ser trabalhado. Em algumas peças,
uma parte das características almejadas pode já estar presente desde a fase de debitagem da lascasuporte. Nesse caso, o retoque assume apenas um papel complementar. Em outras peças, podemos
constatar que os lascadores retomaram completamente o volume original para obter os resultados desejados.
Esse último caso é predominante (cf. Quadro 5). No mais das vezes, a confecção da UTF inicia-se pelos
lados e dirige-se e concentra-se progressivamente na extremidade. As primeiras retiradas laterais criam
uma nervura orientada no eixo da peça, a partir da qual são efetuadas as retiradas na extremidade.
A segunda categoria de métodos é caracterizada pela realização de retoques subparalelos em todo o
contorno da UTF (Figura 8). Esse trabalho se diferencia dos retoques em leque na medida em que as
retiradas agora não são nem invadentes nem convergentes. Diferencia-se igualmente dos retoques
em candelabro porque apresenta em geral uma única seqüência de retiradas. Posto que esse trabalho
de retoque não se estende sobre toda a superfície da UTF, são importantes as características obtidas
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As peças dessa categoria recebem retoques independentes em vários segmentos da futura UTF. Em
seguida, são efetuadas retiradas adjacentes que, pouco a pouco, organizam a totalidade do contorno.

As Técnicas

Na grande maioria dos casos, seja qual for o método empregado, as retiradas são realizadas por
percussão macia, conforme um gesto denominado tangencial (Boëda, 1997), que produz um ponto de
impacto localizado bem próximo à aresta do núcleo.
No entanto, algumas peças apresentam negativos resultantes de uma percussão com percutor duro, cujo
impacto situa-se nitidamente mais distante da borda do núcleo. Em três casos, o conjunto de retoques foi
assim efetuado (Quadro 5). Em três outros casos, a percussão dura se limita a algumas retiradas, seguidas
de retoques por percussão tangencial (indicada como ‘técnica mista’ no Quadro 5).

Que relações podem ser estabelecidas entre esses esquemas de confecção e as diferentes
categorias volumétricas?
Os dados apresentados no Quadro 5 mostram uma nítida relação entre os volumes desejados para
essas UTFs e os esquemas de confecção na sua origem.
As UTFs reunidas no Grupo A.1 são quase todas obtidas por percussão macia tangencial. Os retoques
são realizados obedecendo ao método candelabro-leque.
As UTFs do Grupo A.2 possuem apenas uma característica em comum, mas que lhes é exclusiva : a
totalidade das retiradas foram efetuadas por percussão interna com percutor de pedra. Pode-se
facilmente explicar tal associação : apenas a aplicação da percussão dura permite obter a ‘irregularidade’
observada (negativos pronunciados, nervuras salientes).
As UTFs do Grupo B, em contrapartida, estão associadas a métodos e técnicas bem precisos e
recorrentes. O retoque é sempre subparalelo, obtido por percussão tangencial sobre um suporte cuja
face superior corresponde a uma ampla superfície central plana, paralela à face inferior.

Os suportes
Para a análise dos suportes, a amostra reduz-se a 16 peças, uma vez descartadas aquelas fragmentadas
(informativas apenas em relação à presença de UTF extrema arredondada).

Características volumétricas
Os suportes associados a essas UTFs são todos longos. Os comprimentos são variáveis (entre 6,9
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cm e 11,4 cm), as larguras são entretanto mais constantes, em geral entre 3 cm e 4,5 cm. As partes
laterais são aproximadamente paralelas, com delineamentos retilíneo/retilíneo, retilíneo/convexo e
convexo/convexo (Quadro 6).
A seção transversal desses suportes é variável. Distinguimos dois conjuntos :
- Peças com seção simples (trapezoidal, semi-elipsoidal ou triangular) (Fogaça, 2001; 2003b);
- Peças com seção dupla: compostas de uma seção trapezoidal na parte oposta à UTF extrema
arredondada e de uma seção semi-elisóide ou triangular na parte onde localiza-se essa UTF.
Se considerarmos unicamente a espessura das peças, independentes do tipo de seção, distinguimos
igualmente dois conjuntos: peças espessas (entre 2,6 cm e 3,7 cm) e peças delgadas (entre 1,2 cm e
2,2 cm). Esses conjuntos diferenciam-se também em relação aos perfis (Quadro 6) :
- O perfil das peças delgadas é simétrico em relação a um eixo que o corta ao meio, a linha
superior de sua silhueta é paralela à face inferior da lasca-suporte;
- O perfil das peças espessas é assimétrico, a metade oposta à UTF extrema arredondada é
bem mais espessa que a outra; o perfil é semelhante àquele de uma pêra cortada longitudinalmente.
Percebe-se uma relativa independência entre seção, perfil e espessura dessas peças. Aquelas com
perfil em ‘meia pêra’ se distribuem entre as três categorias de seção simples observadas.
Não obstante, percebe-se uma relação nítida entre o delineamento das bordas laterais e a seção do
suporte. Observamos que as peças com seção trapezoidal reúnem quase a totalidade das peças com
uma ou duas bordas laterais convexas, enquanto que todas as demais possuem bordas retilíneas.
As superfícies inferiores dos volumes das peças aqui tratadas são em geral relativamente planas.
Entretanto, essas superfícies se desenvolvem por vezes com a sucessão de vários planos (até 4).
As variações de inclinação se concentram então essencialmente nas proximidades das duas
extremidades. Nenhuma relação particular foi percebida na amostra estudada entre as
características dessa superfície e aquelas que definem a totalidade do volume (cf. adiante ‘A
Concepção Bifacial dos Instrumentos ditos Unifaciais’).

Produção do suporte

Debitagem da lasca-suporte
Todas as peças dessa amostra foram confeccionadas a partir de uma lasca-suporte, transformada em
seguida por trabalho de façonnage para construção do volume desejado. Conforme a intensidade e
abrangência dessa segunda fase de tratamento do suporte, torna-se difícil determinar a direção e o
sentido de debitagem dos suportes. A presença de estigmas de lascamento sobre a face inferior é
variável: o bulbo e o ponto de impacto podem estar preservados, bem como as ondas de percussão.
Mas sobre outras peças, todos os estigmas que permitiriam a determinação da direção e do sentido
da debitagem foram eliminados pelas operações posteriores.
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Geralmente, quando é possível determiná-lo, o eixo de debitagem coincide com o eixo morfológico da
peça. No conjunto que estudamos, quando é possível determinar o eixo de debitagem, a parte distal
corresponde sistematicamente à extremidade distal, onde é confeccionada a UTF arredondada.
Várias peças preservam sobre a face superior negativos de retiradas anteriores à debitagem da
lasca-suporte (são amiúde negativos bem planos). Considerando-se a abrangência das operações
de façonnage, não é possível definir precisamente os métodos implicados na debitagem dessas
lascas (lembrando que não foram recuperadas no sítio as lascas de inicialização e os núcleos
correspondentes a essa fase da produção).
Esses negativos podem manter uma relação importante com o tipo de suporte final, apesar de realizados
numa fase bem anterior.
Em relação às peças com perfil simétrico:
- Com seção trapezoidal simples: a face plana central, paralela à face inferior, é sempre anterior
à debitagem;
- Com seção dupla: a parte plana da porção trapezoidal é também em geral anterior à debitagem;
- Com seção triangular (simples ou compondo uma seção dupla) : a nervura central característica
é criada por duas retiradas com obliqüidades opostas, formando com a face inferior um ângulo
entre 25° e 40°.
- Com seção semi-elipsoidal (simples ou compondo uma seção dupla) : as retiradas anteriores,
quando presentes, não são determinantes.
Em relação às peças com perfil ’meia pêra’:
- O único artefato com seção trapezoidal (16H N14 09) possui superfície central plana formada
por uma retirada anterior à debitagem;
- Todas as outras peças não mais apresentam nenhum negativo anterior ou apenas um negativo
pouco extenso, em geral na parte mais espessa da peça.
Façonnage do suporte
As retiradas de façonnage dos volumes são centrípetas. A técnica empregada é majoritariamente a
percussão tangencial com percutor macio (não obstante, a percussão interna com percutor duro pode
ocorrer em algumas peças).
No caso das peças com seção trapezoidal, essas retiradas são geralmente subparalelas, obtidas por
uma única seqüência relativamente curta que define o plano de corte das diferentes UTFs repartidas
sobre todo o perímetro (essa seqüência é em seguida completada por retiradas de retoque bem mais
curtas que definem os planos de bico). Os negativos resultantes apresentam seções variáveis e formam
com a face inferior ângulos entre 50° e 70°.
No caso das outras peças, deve-se levar em conta seus perfis, implicando na seguinte subdivisão:
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Peças com perfil simétrico:
- Com seção triangular, a organização do volume é relativamente similar àquela observada sobre
as peças com seção trapezoidal, as retiradas podem entretanto apresentar morfologia subparalela
ou escamosa, às vezes relativamente invadentes ;
- Com seção semi-elipsoidal: visto que as retiradas anteriores à debitagem são menos importantes
para a organização do volume final, o trabalho de façonnage é consequentemente mais elaborado
que nas outras peças. Distinguimos aí duas grandes categorias:
Uma primeira série de retiradas, limitada à parte central das peças. Formam ângulos
reduzidos com a face inferior, entre 25° e 45°;
Uma série posterior com ângulos bem mais importantes, entre 50° e 70°, que define os
planos de corte das UTFs. Essas retiradas, com morfologia subparalela ou escamosa, apresentam
duas seqüências ou mais.
Peças espessas com perfil ‘meia pêra’:
- Com seção triangular: uma única série abrangente de retiradas, bastante extensas, que se
cruzam no centro da peça, criando uma nervura central composta pelas várias retiradas;
- Com seção semi-elipsoidal: duas séries de retiradas com organização similar àquela descrita
acima para as peças com mesma seção.

Relações entre suporte / UTF extrema arredondada

Essas relações são de natureza variável. Algumas são exclusivas: todas as UTFs extremas arredondadas
do Grupo B (e apenas elas) foram realizadas sobre peças cuja seção era apenas trapezoidal. Outras
são mais relativas: as peças com seção dupla receberam sistematicamente UTFs do Grupo A.1, aquelas
com seção apenas semi-elipsoidal ou triangular receberam UTFs do Grupo A.
No entanto, um perfil e uma espessura em particular não parecem condicionar nenhum tipo específico
de UTF.

As UTFs da extremidade oposta
Cinco categorias de UTFs bem definidas podem ser observadas nas extremidades opostas àquelas
com UTFs extremas arredondadas.

a) UTFs irregulares com arestas salientes, muitas vezes abruptas e denticuladas
Correspondem à categoria predominante na amostra analisada (sendo que a metade das peças possui
uma extremidade proximal preservada). Esse conjunto se caracteriza pela presença de uma a três
retiradas que cobrem toda a largura da peça. São retiradas relativamente abruptas (ângulos na maioria
superiores a 60°), obtidas por percussão dura e interna. Podem ser seguidas por algumas outras
retiradas menos extensas. Essas UTFs costumam quebrar a simetria da peça. As arestas são
marcadamente salientes, em raros casos amenizadas por retiradas finas. O aspecto denticulado é
freqüente mas não sistemático.
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A organização do plano de corte pode ser obtida segundo um ou dois planos :
I) No caso de um único plano, esse é perpendicular ao eixo longitudinal da peça (Quadro 7 I.a) ou
oblíquo em relação a esse eixo (Quadro 7 I.b). Entre um e três segmentos podem ser identificados
no plano de bico.
I.a - segmentos com delineamento retilíneo ou convexo, às vezes denticulados, com superfícies
plana/plana e ângulos entre 60° e 70° ;
I.b - segmentos com delineamento côncavo ou retilíneo, com superfícies plana/côncava ou plana/
convexa e ângulos entre 60° e 70°.
II) No caso de dois planos (Quadro 7 II), estes são oblíquos e simétricos em relação ao eixo longitudinal
da peça. Estão separados por uma nervura bem acentuada. Os dois segmentos definidos por cada
um dos planos possuem delineamento côncavo ou retilíneo denticulado, com ângulos entre 50° e 70°.
A repartição dessas UTFs está vinculada às características de seus suportes e das UTFs extremas
arredondadas presentes nas extremidades opostas.
As UTFs de extremidade oposta de tipo a (I.a) e a (II) estão todas repartidas entre as peças espessas
(com perfil ‘meia pêra) e vice-versa. As UTFs de extremidade oposta de tipo a (I.b) estão presentes
apenas nas peças que apresentam uma extremidade arredondada do Grupo A.1.a.

b) Talão ou lanço abrupto
Trata-se de uma extremidade abrupta (ângulo e” 90°) que corresponde ao talão da lasca-suporte, a um
plano de fratura anterior ao façonnage ou a um negativo de retirada anterior à debitagem. As partes
laterais salientes desses lanços abruptos podem ser amenizadas por pequenas retiradas de retoque.
Tais UTFs não podem ser consideradas como transformativas.

c) Outra extremidade arredondada
Essas UTFs são semelhantes àquelas definidas no início dessa análise. As peças pertencentes a
essa categoria apresentam assim duas extremidades comparáveis, mas uma delas é sempre mais
regular. Trata-se de uma categoria recorrente nas peças com seção trapezoidal.

d) Várias micro-retiradas refletidas em numerosas seqüências
Contrariamente à categoria precedente, não lidamos aqui com UTFs transformativas. No presente
caso, a UTF resulta de seqüências de retiradas intencionalmente refletidas. Cada negativo forma com
a face inferior um ângulo de aproximadamente 90°, o ângulo do conjunto é nitidamente obtuso. Essa
UTF está presente apenas na peça 16H N16 23b (mas é também perceptível numa pequena parcela
da extremidade oposta da peça 12N N15 09, que foi posteriormente transformada em UTF de tipo a).

e) Parte superior de talão modificado
Uma única peça relaciona-se a essa UTF (14H N16 08). O talão, ainda presente, forma um ângulo com
a face inferior de 70°. Sua parte superior foi transformada por retiradas planas refletidas que regularizam
um gume bastante reduzido, com não mais de 1 cm. Essa UTF é comparável, apesar de sua menor
extensão, com a UTF descrita numa peça do mesmo sítio recentemente publicada (Fogaça, 2006).
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UTFs laterais
Em cada lateral das peças, podemos encontrar entre uma e três UTFs. Suas superfícies inferiores são
planas e, vistas de perfil, o fio de cada uma é quase sempre reto. Consequentemente, quando a face
inferior de um suporte é composta por vários planos, cada mudança de plano implica na mudança da
UTF. A partir de tal observação, constatamos uma estrita relação entre a lasca-suporte e a organização
das UTFs (cf. adiante ‘A Concepção Bifacial dos Instrumentos ditos Unifaciais’).
As características das UTFs laterais estão fortemente relacionadas às características de seus suportes
(ângulos, superfícies, delineamento, etc). Isso decorre da própria estrutura alongada desses unifaces.

Peças com perfil ‘meia pêra’ (5 peças)

As laterais dessas peças receberam entre uma UTF (5 laterais) e duas UTFs (5 laterais) (Quadro 8).
As superfícies superiores dos planos de corte planas são as mais numerosas (10/15). Quando há duas
UTFs numa mesma lateral, aquela situada na parte proximal apresenta sempre uma superfície de
plano de corte plana, aquela situada na parte distal apresenta, por sua vez, uma superfície de plano de
corte convexa ou plana. Os delineamentos são na grande maioria retilíneos, havendo um único caso de
delineamento macro-denticulado. Os ângulos dos planos de corte e de bico variam entre 50° e 80°,
sendo que a maioria se concentra entre 60° e 65°.
Outras peças
- Com seção simples trapezoidal (4 peças) : as laterais dessas peças receberam uma UTF (3
laterais), duas UTFs (4 laterais) ou três UTFs (uma lateral) (Quadro 8). As superfícies dos planos
de corte são tanto convexas (8/14), quanto planas (5). O delineamento dessas partes é
majoritariamente convexo (10). Isso decorre do fato de que, nessa categoria de suporte, as bordas
laterais se apresentam no mais das vezes convexas. Os ângulos variam entre 50° e 70°
(principalmente entre 60°/65°);
- Com seção triangular ou trapezoidal-triangular (3 peças) : na maioria, as laterais das peças
dessa categoria comportam duas UTFs (4 laterais); apenas a peça 16H N16 23b apresenta
apenas uma UTF sobre cada uma de suas bordas laterais (Quadro 7). Os planos de corte podem
ser tanto planos quanto convexos. O delineamento é essencialmente retilíneo (8 casos), nunca
macro-denticulado. O delineamento retilíneo das UTFs deve ser associado às bordas dos suportes.
Em geral, os ângulos são ligeiramente menores que aqueles medidos nas peças das outras
categorias : planos de corte entre 40° e 60° (principalmente entre 55° e 60°) e planos de bico
entre 50° e 70°.
- Com seção semi-elipsoidal ou trapezoidal/semi-elipsoidal (4 peças) : essa categoria de suporte
concentra o maior número de UTFs laterais. Nenhuma lateral apresenta apenas uma UTF; sete
laterais apresentam duas UTFs e uma apresenta três UTFs (Quadro 8). Nessa categoria de suporte
as UTFs são mais numerosas : não há nenhuma lateral com apenas uma UTF. Sete laterais
apresentam duas UTFs e uma apresenta três UTFs (Quadro 8).
- Com exceção da peça 14H N16 02, que se destaca do conjunto em virtude de seu volume e do
conjunto de UTFs instaladas em seu contorno, as peças dessa categoria apresentam
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características bem semelhantes. Os volumes desses instrumentos podem ser integrados em
duas partes distintas: uma metade proximal de seção trapezoidal e uma metade distal de seção
semi-elipsoidal. Essa distinção corresponde a diferenças em relação às UTFs laterais :
- Metades proximais à as superfícies dos planos de corte podem ser planas ou côncavas (3
exemplos para cada caso). O delineamento é sempre retilíneo e, na metade dos casos, macrodenticulado ou micro-denticulado. Os ângulos dos planos de corte variam entre 65° e 75° e os
ângulos dos planos de bico entre 50° e 70°.
- Metades distais à as superfícies dos planos de corte são na grande maioria convexas (5
casos) e o delineamento sempre retilíneo. Os ângulos dos planos de corte são ligeiramente
inferiores àqueles das metades proximais, variando entre 60° e 65°. Os ângulos dos planos
de bico variam entre 50° e 70°.
Uma primeira síntese
A análise detalhada dessa amostra de objetos unifaciais – selecionada a partir de um critério preciso
relaciona às suas extremidades – permite definir três conjuntos de artefatos:
Um primeiro conjunto cujos elementos componentes mantêm uma relação estreita. Pode ser
considerado como um legítimo tecno-tipo (conforme Boëda, 1997), definido em função de um número
significativo de critérios técnicos (relacionados tanto à produção quanto à função). Esse conjunto reúne
quatro peças (16H N17 04, 16H N15 5A, 18H N16 03 e 18H N17 02), que compartilham as seguintes
características:
- Um volume pouco espesso, com perfil simétrico e seção simples trapezoidal, as bordas são
paralelas com ao menos uma delas convexa. A parte central da face superior é relativamente
extensa, plana e paralela à face inferior. Resulta nitidamente de uma retirada anterior à debitagem
da lasca-suporte. As bordas dessas peças foram trabalhadas após a debitagem com apenas
uma seqüência (ou duas, em casos bem localizados) de retoques curtos e subparalelos.
- Uma UTF extrema arredondada cujo volume corresponde a um quarto de esfera ‘truncada’ pela
superfície plana central (Grupo B), também confeccionada por retoques subparalelos relativamente
curtos. Sua largura limita-se entre 2 cm e 3,2 cm e os ângulos dos planos de corte variam entre
60° e 65°. Os ângulos dos planos de bico variam entre 65° e 70°.
- Uma UTF de extremidade oposta igualmente arredondada, comparável àquelas mencionadas
acima, cujo volume, porém, é menos regular e os ângulos maiores;
- UTFs laterais com delineamento essencialmente convexo, nunca macro-denticulado, com
superfície superior convexa ou plana. Os ângulos variam entre 50 e 70°.
E mais dois conjuntos que reúnem, cada um, peças com numerosas características em comum,
mas que apresentam uma razoável variabilidade intrínseca.
O segundo conjunto reúne seis peças (12H N15 09, 14H N17 06, 14H N17 08, 12H N16 08, 16H
N16 23a e 12H N19 03) que compartilham as seguintes características:
- Uma UTF extrema arredondada em quarto de esfera com volume regular (Grupo A.1),
confeccionada por retoques abrangentes ‘em leque’ e ‘candelabro’, obtidos por percussão
tangencial com percutor macio. Sua largura varia entre 1,8 cm e 3,0 cm, os ângulos dos planos de
corte á variam entre 40° e 50°, os ângulos dos planos de corte â variam entre 40° e 60°. Os
ângulos dos planos de bico, por sua vez, variam entre 60° e 65°;
- Um volume delgado com perfil simétricos cujas bordas são paralelas, com delineamento retilíneo;
- Eventualmente, uma UTF extrema oposta de tipo a (I.b) – característica recorrente mas não
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sistemática. A variabilidade do conjunto manifesta-se: na seção do volume da peça, que pode
ser simples ou duplo, semi-elipsoidal ou trapezoidal, bem como no esquema de produção desses
suportes (importância da fase interior à debitagem da lasca-suporte para as peças com seção
triangular; façonnage quase total da face superior para as peças com seção semi-elipsoidal).
- As UTFs laterais, ainda que majoritariamente retilíneas, apresentam certa variabilidade : podem
ser macro-denticuladas ou não, as superfícies dos planos de corte podem ser planas, côncavas
ou convexas e os ângulos variam entre 40° e 75° (planos de corte) e entre 50 e 70° (planos de
bico).
O terceiro conjunto agrupa cinco peças (18H N17 03, 18I N17 11, 14H N16 11, 12H N16 07, 16H N14
09). Caracteriza-se por:
- Um suporte espesso, cujo perfil é em ‘meia pêra’ e as laterais paralelas retilíneas. A face superior
desse volume em particular é obtida quase que totalmente por trabalho de façonnage com amplas
retiradas;
- Uma UTF extrema oposta sempre dos tipos a (I.a) ou a (II);
- UTFs laterais com delineamento essencialmente retilíneo e com a superfície do plano de corte
plana. Os ângulos variam entre 50° e 80° (principalmente entre 60° e 65°). Porém, uma relativa
variabilidade do conjunto pode ser constatada em relação: à seção do suporte que, ainda que
majoritariamente triangular, apresenta casos trapezoidais ou semi-elipsoidais; às UTFs extremas
arredondadas, uma vez que englobam todas as categorias (Grupos A.1, A.2 e B).
Enfim, em relação a uma última categoria de peças, nenhum agrupamento global pode ser obtido.
Cada elemento dessas peças, tomados isoladamente, pode ser relacionado a elementos de outras
peças, mas sua organização no interior dessa categoria não revela recorrências, sendo que cada
peça pode ser identificada como um caso único (14H N16 02, 14H N07 03 e 16H N16 23b).
A CONCEPÇÃO BIFACIAL DOS INSTRUMENTOS DITOS UNIFACIAIS
Conforme definimos anteriormente, o corpo ativo de um instrumento corresponde a uma estrutura
volumétrica: é formado pela interseção de superfícies que definem planos de corte e de bico. Assim
sendo, as características das faces inferiores dos suportes são tão importantes quanto as faces opostas,
estas últimas sempre modificadas por operações de façonnage e/ou de retoque. Podemos afirmar
que a distribuição das UTFs transformativas obedece não só às configurações morfotécnicas da face
superior do suporte, como também à variabilidade topográfica da face inferior (Fogaça, 2006). Alguns
exemplos são apresentados nas Pranchas E, F, G e H.
A variabilidade topográfica da face inferior desses suportes manifesta-se nos seguintes casos (Figura 9):
- A face inferior é totalmente plana: o objeto, visto de perfil, não apresenta nenhum segmento
oblíquo;
- A face inferior é plana nas porções proximal e mesial, mas possui um plano oblíquo na extremidade
distal;
- A face inferior apresenta três ou mais planos oblíquos.

FUMDHAMentos VII - Emílio Fogaça, Antoine Lourdeau

285

A partir da observação das faces inferiores dos instrumentos que analisamos, percebemos que tais
variações são determinantes para a distribuição das UTFs transformativas. Cada segmento de borda
reta dos planos que formam a face inferior permite a confecção de uma única UTF transformativa. A
distribuição dessas UTFs é então determinada por uma concepção bifacial do suporte que podemos
sintetizar pela conjunção de suas faces: uma face superior, metodicamente adequada por operações
de façonnage e/ou de retoque, e uma face inferior que obedece a padrões geométricos preconcebidos:
plana; bi-plana/com extremidade distal oblíqua; composta por três ou mais planos – com porções
proximal, mesial e distal individualizáveis.
Como dissemos anteriormente, faltam-nos na coleção estudada elementos relacionados às primeiras
fases da(s) cadeia(s) operatória(s). Diante de tal situação, temos como informantes apenas as faces
não trabalhadas dos instrumentos. Estas nos indicam duas táticas principais adotadas:
- A lasca-suporte é adequada em se preservando sua extremidade proximal (i.e. bulbo e talão
são preservados) o suporte é debitado já com as características topográficas (face inferior) e os
critérios tecno-morfológicos (face superior) desejados; ou
- Uma grande lasca é reduzida até que se obtenham as características topográficas (face inferior)
e os critérios tecno-morfológicos (face superior) desejados.
Existe portanto um fator determinante na concepção de tais instrumentos, que permanece no mais das
vezes ignorado nas análises, anônimo, diante do intenso trabalho visível sobre a face superior dos
instrumentos ditos unifaciais: a predeterminação das faces inferiores dos suportes. Enquanto não
dispusermos de dados referentes a essas fases iniciais da produção, não poderemos afirmar se existe
algum método predominante de debitagem dos núcleos capaz de fornecer tal variabilidade de suportes,
se a estratégia consiste predominante consiste apenas em, a partir de grandes lascas, buscar uma
combinação face superior / face inferior adequada ou se ambas coexistem sem nenhuma predominância.
Mas podemos constatar uma nítida adequação entre os planos que compõem as faces inferiores dos
instrumentos e a distribuição das UTFs transformativas (Fogaça, 2006). Cada gume se adequa a um
segmento reto da borda da lasca-suporte. Sobre um único segmento reto, uma ou mais UTFs
podem ser instaladas, mas uma mesma UTF nunca se distribui sobre dois segmentos oblíquos (seria
como se quiséssemos fazer funcionar uma faca ou um serrote com suas lâminas dobradas ao meio).

Quatro estudos de caso
Apresentamos a seguir quatro peças analisadas segundo a relação ‘planos da face inferior’ / ‘distribuição
das UTFs sobre a face superior’. São peças bastante variáveis quanto às concepções volumétricas,
dimensões, morfologias ou características dos suportes originais.
1) Peça 12H N8 2 (Prancha I): a face inferior desse objeto é composta por cinco planos oblíquos entre
si (as linhas tracejadas indicam as mudanças de planos). Descreveremos as relações em sentido
horário, observadas sobre a face superior, a partir da extremidade distal da peça. Nessa extremidade,
existe um plano pouco extenso ao qual corresponde a UTF A. Esta última resulta de duas retiradas
longas e paralelas. Já na borda direita do próximo plano, observamos a UTF B, confeccionada de
maneira bastante distinta. Esta UTF é conseqüência de uma primeira seqüência de retiradas paralelas
porém estreitas, seguida por retoques subparalelos e profundos. Sempre na mesma borda, um novo
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plano associa-se à UTF C. Sua confecção resulta de três seqüências nítidas. Uma primeira retirada
produziu um amplo negativo côncavo pouco acentuado. Em seguida, uma seqüência de retiradas largas
e mais curtas, intencionalmente refletidas, provoca a mudança do ângulo do plano de corte. Finalmente,
retoques curtos eliminam os denticulados provocados pelo encontro das nervuras das retiradas da
seqüência anterior. Na porção mésio-proximal, um quarto plano recebeu a UTF D. Esta apresenta um
plano de corte convexo, obtido por várias seqüências cada vez mais curtas, sem retiradas refletidas e
com gume regularizado por retoques submilimétricos. No mesmo plano proximal, duas UTFs foram
confeccionadas. A UTF E é obtida por retiradas acentuadamente abrubtas e invadentes, sem retoques
terminais. A UTF F, por sua vez, apresenta um plano de corte convexo resultante de seqüências de
retiradas em tipo ‘candelabro’. A UTF G, no plano seguinte (o mesmo que, na borda oposta, recebeu a
UTF D), distingui-se apenas por uma seqüência individualizável de retoques curtos e abruptos, apesar
de aproveitar o mesmo plano de corte da UTF F. Toda a longa borda do plano seguinte (oposta à UTF
C) foi reservado para a confecção da UTF H. Esta é resultante de três seqüências de retiradas – as
primeiras invadentes e largas – que definem um plano de corte plano. E finalmente a UTF I resulta de
uma seqüência em sistema de ‘candelabro’ que cria um plano de corte convexo.
2) Peça 14H N15 17 (Prancha J): sua face inferior é composta por dois planos. O mais extenso ocupa
todas as partes proximal e mesial do suporte. Uma mudança de plano ocorre apenas na extremidade distal,
onde uma UTF bem particular pode ser facilmente diferenciada das demais. Em tal extremidade, a UTF A
delineia um front ogival simétrico, com uma ponta pouco pronunciada, formada por retiradas longas, paralelas
e convergentes. Posto que o restante da topografia do suporte é homogênea, as outras UTFs distribuem-se
aparentemente mais em função dos comprimentos e delineamentos desejados. A primeira vista bastante
similares, elas resultam no entanto de métodos bem distintos. A UTF B é conseqüência de uma série de
retiradas em ‘candelabro’ que se inicia por uma seqüência de retiradas invadentes, até uma última série de
retoques subparalelos; o gume delineado é convexo e o plano de corte convexo. A UTF C, por sua vez, é
composta por uma primeira seqüência de retiradas invadentes mas sem um prosseguimento em ‘candelabro’.
A seqüência seguinte é bem mais curta e o plano de corte bastante abrupto. É mais plausível interpretá-la
como uma UTF preensiva pois os ângulos criados são inaptos para transformar a matéria. Finalmente, a
UTF D volta a obedecer a um sistema de confecção em ‘candelabro’, similar à sua oposta (UTF B).
3) Peça 14H N9 i (Prancha K): a face inferior da peça é composta por três planos oblíquos. No plano
distal, foi confeccionada uma extremidade arredondada, criada em parte pela curvatura de uma grande
retirada de tipo encoche completada por poucos retoques longos. Na borda direita do plano seguinte,
a UTF B corresponde a um corpo ativo convexo, bem regular, resultante de uma nítida seqüência em
‘candelabro’. No plano extremo oposto, duas UTFs foram instaladas. A UTF C corresponde a uma
típica extremidade arredondada convexa criada por retiradas longas, paralelas e convergentes, conforme
já descrevemos anteriormente. Na borda esquerda, esta é seguida pela curta UTF D, formada por
duas seqüências de retiradas cuja última produz um plano de corte côncavo. A UTF E, no mesmo plano
mas oposta à UTF B, resulta de uma única seqüência de retiradas relativamente longas e subparalelas
que definem um plano de corte plano.
4) Peça 18H N15 6 (Prancha L): essa peça merece destaque no conjunto dos objetos estudados
devido à espessura reduzida que lhe confere um aspecto ‘laminar’. Pela sua morfologia, destaca-se
na coleção estudada. Estigmas ainda parcialmente preservados na parte proximal (como o início da
protuberância bulbar) indicam que o suporte original era um tanto mais largo. Seja em decorrência de
processos de reestruturação da matriz (Fogaça, 2001), seja devido a uma redução primária intencional
do suporte, suas proporções são atípicas. A face inferior é composta por quatro planos. O plano distal
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foi aproveitado para a confecção de uma típica extremidade ‘em leque’. Na borda direita do plano
seguinte, a UTF B caracteriza-se por uma primeira seqüência de retiradas invadentes que configuram
um plano de corte plano, seguida por múltiplas séries de curtos retoques refletidos que criam um plano
de bico côncavo. A UTF C configura uma borda um pouco mais abrupta que a precedente. Nesse caso,
podemos observar uma primeira seqüência de retiradas em ‘candelabro’ seguida de uma seqüência
de retoques curtos e paralelos definindo um plano de corte plano. A curta UTF D, na extremidade
proximal da borda direita, difere-se da precedente pela ausência de uma primeira seqüência em
‘candelabro’ e pela presença de várias séries de retoques curtos, situação semelhante àquela da UTF
B. Na extremidade proximal da peça, onde, na face inferior, ainda estão preservados alguns estigmas
de percussão (principalmente parte da protuberância do bulbo), algumas retiradas abruptas
caracterizam a UTF E. Essa Unidade dificilmente poderia ser considerada transformativa, uma vez
consideradas as características da face inferior na região. Preferimos considerá-la como resultante da
eliminação do talão e demais elementos da extremidade proximal. Na borda esquerda, a UTF F
singulariza-se pela seqüência de retiradas invadentes e refletidas – que definem um plano de corte
côncavo – seguidas de retiradas mais curtas e profundas que configuram um plano de bico igualmente
côncavo. O conjunto obedece ao esquema em ‘candelabro’. O segmento de borda seguinte, mésiodistal, associa-se a uma ampla superfície plana da face inferior que proporciona uma longa borda reta.
Nesse setor, foram confeccionadas duas UTFs distintas e contíguas. A UTF G apresenta uma primeira
seqüência de retiradas invadentes e uma seqüência de retoques curtos e profundos; temos aí uma
combinação de plano de corte plano com plano de bico côncavo. A UTF H difere-se da precedente
porque a seqüência final de retoques não deixou negativos profundos e apresenta retiradas subparalelas.
O conjunto forma um plano de corte plano seguido de um plano de bico igualmente plano, sendo no
entanto mais abrupto.

UMA ABORDAGEM EVOLUTIVA DOS INSTRUMENTOS PLANO-CONVEXOS
Para abordarmos o problema da existência (ou não) de um processo evolutivo que antecede e dá
origem ao conceito de ‘matriz para instalação de vários instrumentos’, devemos levar em consideração
dois aspectos complementares:
1 - O sistema de produção na origem dos artefatos: fases da(s) cadeia(s) operatórias que
proporcionam a eficácia operacional desses objetos;
2 – As condições estabelecidas para a utilização dos artefatos: a compreensão estrutural dos
elementos que permitem a ação transformativa conforme esquemas de funcionamento previstos
durante a fabricação.
Reconhecemos essencialmente duas cadeias operatórias originais26:
·
Debitagem da lasca-suporte à Façonnage do volume global do suporte à Façonnage e
retoque dos planos de corte e de bico (confecção das UTFs);
·
Debitagem da lasca-suporte à Façonnage e retoque dos planos de corte e de bico (confecção
das UTFs);
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Diferem-se portanto pela ocorrência ou não de uma fase de adequação da lasca-suporte a um
determinado módulo volumétrico. A ocorrência dessa fase está associada à predeterminação da lascasuporte, mas não percebemos nenhuma relação exclusiva entre características originais dos suportes
e módulos volumétricos obtidos pelo façonnage. Apenas no caso da presença de ampla superfície
plana na face superior associada a volumes em prisma trapezoidal (peças relativamente menos
espessas) podemos ratificar uma recorrência rigorosa. (E, ademais, numa parte desses casos,
devemos prever também a possibilidade da simples recuperação de plaquetas desagregadas das
paredes do abrigo para confecção desses objetos – sem nenhum estigma da face inferior característico
do lascamento –, sem ocorrência de uma fase de debitagem, posto que os suportes brutos de
lascamento já apresentam as características tecno-morfológicas desejadas).
Sejam quais forem as estratégias para obtenção do suporte, o objetivo nessa fase consiste na
materialização de uma concepção bifacial (relação entre a topografia da face inferior e o volume do
objeto): seja pela predeterminação total da lasca-suporte ou pela escolha de um suporte bruto de
lascamento, que cumprirá igualmente o papel de matriz para a confecção das diversas UTFs (nesse
caso, não há uma fase de façonnage do volume global); seja pela obtenção de uma lasca-suporte bem
maior e mais volumosa que a matriz desejada. As lascas-suportes são sempre obtidas por percussão
interna com percutor duro.
Por sua vez, a fase de façonnage dos suportes responde a dois objetivos: a construção de um volume
global homogêneo e a construção de um volume obtido pela adição de dois ou mais módulos
volumétricos. São exemplos respectivos: as peças com volume trapezoidal e UTFs extremas
arredondadas do grupo B (cf. Prancha A, peças 18H N17 02 e 18H N16 03); as peças com UTF
extremas arredondadas do grupo A combinadas com volume trapezoidal ou volume triangular nas
porções mesial e proximal (cf. Prancha B, peças 14H N17 06, 18I N17 11 e 18H N17 3), (cf. ‘Variabilidade
volumétrica das UTFs extremas arredondadas’ e Figura 4, A e B). A partir da leitura dos estigmas dos
negativos dos instrumentos e do exame dos detritos de lascamento, percebemos que a redução das
grandes lascas-suportes até a obtenção da matriz é feita por percussão interna com percutor duro,
salvo no caso das peças com módulo semi-elipsoidal cujo trabalho de façonnage da matriz é realizado
desde o início por percussão macia. Já o façonnage das UTFs pode ser realizado tanto por percussão
com percutor duro ou percutor macio. A utilização de uma ou outra técnica está ligada grosso modo ao
tipo de módulo volumétrico desejado. Por exemplo, as matrizes semi-elipsoidais são sempre produzidas
por percussão tangencial com percutor macio.
A fase final corresponde à funcionalização das matrizes, à intenção de torná-las ‘operacionais no campo
funcional’ (Boëda, 1997). O objetivo, como já dito, consiste na adequação de planos de corte e de bico
das diferentes UTFs que, em sinergia, estruturam o objeto múltiplo. Essa fase é determinante para a
concretização do esquema de funcionamento do objeto. Algumas relações exclusivas entre UTF e
suporte foram já descritas. Posto que destacamos em nossa análise as UTFs extremas arredondadas,
dois métodos principais foram identificados e apresentados anteriormente. As técnicas de confecção
variam em função de objetivos predeterminados, ou seja, o tipo de superfície dos negativos resultantes,
os ângulos formados com a face inferior, a obtenção de contra-bulbos mais ou menos pronunciados ou
a produção de lascas refletidas em série.
Portanto, as cadeias operatórias eqüivalem-se e são convergentes na medida em que são regidas por
um mesmo conceito principal: a criação de uma matriz polivalente concebida bifacialmente.
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O segundo aspecto relaciona-se ao esquema de funcionamento desses objetos, conforme discriminamos
anteriormente. Eles são concebidos para funcionarem em determinadas condições, ou seja, segundo gestos
precisos e em relação com ‘meios’ também predeterminados (materiais trabalhados).
Evidentemente, posto que não podemos observar esses objetos em ação, cabe-nos deduzir de suas
características tecno-morfológicas hipóteses (no mínimo plausíveis)27 sobre o(s) esquema(s) de
funcionamento em jogo. Para tanto, destacamos os seguintes aspectos e suas implicações:
- UTFs transformativas extremas (distais e proximais) associam-se a UTFs laterais numa mesma
matriz à enquanto que o funcionamento das UTFs extremas pode depender de um gesto axial
(em relação ao movimento de flexão/extensão do braço e o punho cerrado com a palma da mão
para baixo), tal como usaríamos uma plaina, o funcionamento das UTFs laterais pode depender
de um gesto lateral perpendicular (como usaríamos um pente) ou paralelo (como usaríamos uma
faca);
- UTFs transformativas bem distintas podem ser encontradas numa mesma matriz com módulo
volumétrico único à certos módulos volumétricos podem permitir gestos diferentes quanto ao tipo
de movimento, direção, etc;
- Um mesmo tipo de UTF transformativa pode ser encontrado em matrizes com módulos
volumétricos e volumes distintos à certas UTFs poderiam ser polivalentes em decorrência de
esquemas de funcionamentos diferentes; poderiam, inclusive, responder a funções diferentes; a
variabilidade modular e volumétrica pode impor formas de preensão distintas (força ou precisão,
por exemplo), diferentes aplicações da força cinética, entre outros;
- Com exceção dos gumes denticulados e micro-denticulados, todas as UTFs apresentam
características morfológicas e técnicas inaptas para a função de cortar ou perfurar; são raríssimos
os casos de ângulos de plano de corte e/ou de bico inferiores a 50° à os instrumentos respondem
a uma gama de funções bem definidas quando instalados sobre matrizes polivalentes; falta-nos
ainda reconhecer UTFs transformativas nas outras categorias de suporte que compõem a indústria,
sobretudo nas lascas pouco espessas.
Os fatos que consideramos ao longo de toda a análise apresentada não permitem que definamos os
objetos líticos nem como estruturas completamente abstratas, nem completamente concretas. Existem
relações necessárias, por exemplo, entre:
- UTFs extremas arredondadas e gestos axiais28;
- matrizes pouco espessas com módulo volumétrico semi-elipsoidal e UTFs extensas e
homogêneas que ocupam partes consideráveis dos perímetros dos objetos;
- oposição longitudinal entre UTFs extremas arredondadas e ‘em leque’.
Entretanto, outros elementos apontam para estruturas abstratas, tais como:
- indícios de várias estratégias de obtenção dos suportes: seja a debitagem de uma lasca já
operacional (Fogaça, 2006), seja a obtenção de uma lasca maior e mais volumosa que o suporte
– sendo preciso então adequa-la às condições necessárias para que se torne operacional – ou
a simples coleta de suportes brutos de lascamento;
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- a variabilidade na predeterminação dos suportes; atualmente, essa variabilidade só pode ser
inferida das características originais dos suportes, identificadas pela análise diacrítica dos
negativos das peças,
- determinadas características das UTFs laterais, principalmente localização e comprimento, que
apresentam uma grande variabilidade.
Levando-se em conta a ausência de dados nas áreas escavadas e sondadas do sítio GO-JÁ-01 relativos
aos métodos de debitagem, não nos é ainda possível definir uma linhagem evolutiva própria ao sistema
de produção dos suportes.
Podemos afirmar com certeza que o desaparecimento da fase Paranaíba (e correlatas noutras regiões)
não expressa o fim de uma linhagem evolutiva pois não conhecemos nenhum conjunto instrumental que
corresponderia a um estado concreto posterior aos objetos da transição Pleistoceno / Holoceno. Tudo
parece indicar que o desaparecimento repentino dos plano-convexos implica no surgimento de novas
linhagens técnicas ao longo do Holoceno (Mello, 2005).
Temos no entanto um elemento significativo sob o ponto de vista evolutivo: o conceito de matriz
polivalente concebida bifacialmente. É esse elemento que nos permite vislumbrar uma história
evolutiva dos plano-convexos. Não se trata de um conceito simples cuja materialização mobilizaria
poucos elementos. Podemos perceber, ao contrário, relações estreitas entre suporte (debitagem)
/ funcionalização (façonnage e retoque) / esquemas de funcionamento (preensão e gestual).
Retemos então a hipótese de que essas matrizes expressam um momento intermediário de uma
linhagem original de objetos técnicos.
Sua ascendência é obviamente pleistocênica. São as indústrias do Pleistoceno que podem testemunhar
o início dessa linhagem. Cabe-nos investigá-las começando com questões simples: que características
técnicas apresentam os suportes robustos e espessos? Como são produzidos? Para que servem
(como são funcionalizados)? Em que circunstâncias surge o façonnage unifacial? O caráter polivalente
das matrizes é progressivo ou abrupto (i.e. decorre da reunião paulatina de instrumentos identificáveis
isoladamente ou não)?
Apenas para começar...
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Tornou-se então ato de fé, para alguns autores, que os sítios com indústrias antigas “plano-convexas”
se localizassem em áreas de cerrado e que a presença de pontas de projétil nos abrigos, mesmo
raras, não fosse significante no conjunto das indústrias, já que para a caça diversificada no cerrado
tais armas não seriam necessárias (Barbosa, 1992).
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As pesquisas na região foram realizadas entre 1975 e 1999 (Schmitz et al., 1989; 2004), sob direção
de P.I. Schmitz, numa parceria entre o Instituto Anchietano de Pesquisas – UNISINOS e o Instituto
Goiano de Pré-história e Antropologia – UCG.
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Para numerosos casos em que essa melhor adequação forma/função não acontece, o autor referese então à noção de ‘tendência parcial’.
18
Havendo aqui também leve rotação nos movimentos de oposição ao polegar, de amplitudes
decrescentes desde o indicador até o dedo mínimo.
19
O movimento de oposição permite situar o pulpo do polegar com o pulpo de um dos outros quatro
dedos, como quando seguramos uma folha de papel ou uma moeda (Kapandji, 2002). A contra-oposição
é obviamente o movimento oposto, que retorna à mão a uma posição de repouso, com os dedos
ligeiramente afastados, sem se tocar.
20
Os exeplos que apresentamos a seguir igualmente foram expostos em Fogaça (2006).
21
Referimo-nos às características intrínsecas e extrínsecas conforme conceituado por Gardin (1979).
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22

A foice dentada, talvez por evitar o desperdício, nunca desapareceu completamente. Seu uso é
atestado em várias regiões mediterrâneas até o início do século XX. Na atualidade, ainda é utilizada
na África e na Ásia, principalmente para a colheita do arroz (Boucard, 2000).
23
Lembremos que o universo aqui considerado tem seus limites: tratamos apenas de instrumentos
manuais. Somente estes podem fornecer elementos para uma compreensão da relação estruturada
entre as partes (contatos) que devem ser buscadas nos instrumentos líticos pré-históricos. Por outro
lado, conforme exemplificamos em nota anterior, instrumentos metálicos mais recentes (e evidentemente
algumas ferramentas modernas forjadas em aço) permitem contatos transformativos impossíveis na
pré-história (Daumas, 1962).
24
A reconstituição das cadeias operatórias baseia-se na análise diacrítica dos próprios instrumentos,
no reconhecimento dos detritos de lascamento próprios às diferentes fases registradas na área escavada
e nas remontagens mentais possíveis.
25
Basta uma análise traceológica para que as hipóteses que apresentamos possam ser reforçadas ou não.
26
Não consideramos a possibilidade de que as UTFs extremas arredondadas cumprissem o papel de
enxós, ou seja, funcionando por percussão lançada, porque não dispomos de elementos que comprovem
o encabamento das peças. A análise futura dos padrões de fraturação das matrizes e das alterações
(lustro, abrasões, etc) poderão contribuir para uma melhor compreensão dessa questão.
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UNE APPROCHE TECHNOFONCTIONNELLE ET EVOLUTIVE
DES INSTRUMENTS
PLANO-CONVEXES (LESMAS)
DE LA TRANSITION
PLEISTOCENE/HOLOCENE
DANS LE BRESIL CENTRAL1
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INTRODUCTION

La Tradition Itaparica dans le contexte du débat sur le peuplement préhistorique du Centre et
du Nord-est du Brésil
Le premier peuplement des Amériques fait encore l’objet de débats, les désaccords principaux
concernant la date de l’arrivée de l’Homme. Depuis la fameuse découverte de Folsom (Nouveau Mexique,
Etats-Unis) en 1927, l’idée d’un « paléolithique américain », ou Paléoindien (débutant entre 12.000 et
11.000 BP), est acceptée par l’ensemble de la communauté scientifique.
Cependant, les découvertes postérieures de plusieurs sites plus anciens, principalement en Amérique
du Sud, remettent en question le caractère si récent de la première occupation humaine du continent.
Ces sites font l´objet d´une polémique (parfois vive) entre une partie de la communauté scientifique,
soutenant qu´aucun site présenté à ce jour comme antérieur à 12000 BP n´est acceptable, et l´autre
partie, qui est convaincue de la légitimité de la totalité ou au moins d´un certain nombre de ces
découvertes.
Les régions tropicales du centre et du nord-est du Brésil présentent une petite dizaine de ces sites anciens
discutés, concentration relativement importante par rapport aux autres zones d´Amérique du Sud.
On peut citer, parmi les plus critiqués, la grotte calcaire de la Toca da Esperança, découverte dans le
cadre du projet Central (Etat de Bahia) (Beltrão, 1996 ; Lumley et al., 1987). Dans la Serra da Capivara
(Etat du Piauí), plusieurs sites ont livré des dates antérieures à 12.000 BP. Les industries lithiques et les
foyers présentant cendres et charbons dans le site Toca do Boqueirão do Sítio da Pedra Furada sont
associés à des dates de plus de 48.000 BP (Parenti, 2001). Deux autres sites ont été mis au jour dans
la même région : la Toca do Sítio do Meio et le Calderão do Rodrigues I, ayant livré respectivement des
dates allant jusqu´à 20.280±450 et 18.600 BP (Martin, 1997, p. 99-100). Le gisement de Morro Furado,
commune de Coribe (Etat de Bahia) est interprété comme un lieu de consommation de mollusques à
partir de 43.000 BP (Barbosa, 1991 ; Martin, 1997, p. 129-130). L´absence d´artefacts dans les niveau
antérieurs à 27.000 BP ne permet cependant pas d´écarter la possibilité d´une accumulation naturelle
de ces mollusques. Entre 27.000 et 18.000 BP, les coquilles sont accompagnées d´éclats de calcédoine.
Le site de Santa Elina (MT), (Vilhena Vialou, 2005), dont l´ensemble stratigraphique inférieur, date de
22.500±500 à 27.000±2000 BP, présente une industrie lithique frustre et un élément de squelette de
paresseux géant (Glossotherium) clairement transformé par l’homme. Dans l´aire de Lagoa Santa (Etat
de Minas Gerais), la Lapa Vermelha IV (Laming-Emperaire, 1979 ; Prous, 1992, p. 129-131) est un abri
dont les sédiments les plus profonds atteints, dans lesquels a été mis au jour un instrument lithique
indubitablement taillé, sont datés d´entre 25.000 et 22.000 BP.
Tous ces sites sont critiqués par différents auteurs (Lynch, 1990 ; Meltzer et al., 1994 ; Prous, 1997, par
exemple). Trois types d´arguments sont mis en avant par ces derniers : une origine anthropique douteuse
du matériel, des erreurs de datation et/ou une absence de preuve concernant l´association des vestiges
avec les dates obtenues.
Les industries antérieures à 12.000 BP ne présente, à première vue, aucune caractéristique commune
qui permette de proposer des relations culturelles. Les instruments sont considérés comme peu élaborés,
résultant de systèmes de production de façonnage ou de débitage également peu élaborés.
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A partir de 12.000 BP, la présence humaine est acceptée sans discussion, tant dans les niveaux récents
de quelques-uns des sites mentionnés ci-dessus (Pedra Furada, Santa Elina, par exemple) que dans
d’autres sites de la région (Schmitz, 1981; 2002a).
Les niveaux archéologiques témoignent alors d’un changement remarquable et apparemment rapide
des industries lithiques. De nombreux instruments semblent partager des caractères communs et une
normalisation typologique : il s’agit d’objets allongés et robustes travaillés exclusivement sur une surface,
les lesmas. Ce phénomène de portée macro-régionale est qualifié de Tradition Itaparica.
Les caractéristiques « homogènes » de ces industries contrastent avec toutes les découvertes associées
à des dates plus anciennes. Pour les critiques du peuplement pléistocène, l’unité typologique sert,
directement ou indirectement, comme argument complémentaire, en terme d’origine anthropique des
vestiges lithiques, pour la négation de ce qui serait plus ancien.
La Tradition Itaparica apparaît ainsi comme élément clé dans la discussion sur le peuplement dans le
Centre et le Nord-est du Brésil.
Dans ce travail, nous proposons comme problématique centrale une recherche sur les origines de cette
Tradition. Une analyse technologique des instruments permet-elle de reconnaître un stade de conception
des objets relativement avancé ? Les lesmas ont-elle une « histoire technique » en continuité avec les
niveaux plus anciens ? Y a-t-il réellement une rupture macrorégionale ou la diffusion rapide d’un concept
élaboré lentement ?
Nous présenterons d’abord un historique critique de l’apparition de la notion de Tradition Itaparica et de
son affirmation à grande échelle en tant que jalon chrono-culturel. Ensuite, nous détaillerons un site
particulier que nous avons sélectionné pour l’étude, GO-JA-01, en justifiant le choix de la collection
analysée. Dans une troisième partie seront exposés l’orientation théorique et méthodologique adoptée
et l’étude proprement dite du matériel lithique. En conclusion, nous soulignerons quelques lignes
directrices pour l’interprétation évolutive de ces instruments que sont les lesmas.

LA TRADITION ITAPARICA: UNE CONSTRUCTION TYPOLOGIQUE?
Origines : la création de la Tradition et de ses Phases
La première utilisation du terme « Tradition Itaparica » revient à Valentin Calderón (Calderón, 1969, p.
136; 1973; 1983, p. 40-42). A partir de recherches réalisées durant les années 1960, il dénomma ainsi
la séquence stratigraphique de la Gruta do Padre, située dans l’Etat de Pernambouc. Il divisa sa Tradition
en deux Phases : Phase Itaparica (à partir de 8/7.000 BP) et Phase São Francisco (à partir de 2.500
BP environ). La Tradition Itaparica fut caractérisée par la présence d’instruments unifaciaux robustes
qu’il appela lesmas, par analogie morphologique aux limaces, pièces typiques du Paléolithique moyen
du « Vieux Monde » 2. Plus tard, le site a été fouillé à nouveau par G. Martin et J. Rocha. Les auteurs ont
affiné la première chronologie de Calderón, faisant s’étendre la Tradition Itaparica dans la région
jusqu’environ 4.500 BP (Martin, 1997, pp. 121-125).
Dans les années soixante, l’histoire de la Tradition Itaparica s’est déplacée vers le Plateau Central du
Brésil, dans l’Etat de Goiás. Pedro Ignácio Schmitz dirigeait alors le Projet Archéologique de Goiás.
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Dans la région de Serranópolis, au Sud-ouest de l’Etat, où des abris se sont creusés dans des dépôts
arénitiques, de nombreux sites ont été sondés (à partir de sondages de 2x2m) et l’abri GO-JA-01 a fait
l’objet d’une vaste fouille, qui a permis la mis au jour de toutes les couches holocènes.
Se servant du même schéma classificatoire, basé sur la définition de Traditions et Phases, Schmitz a
identifié dans la succession des industries de ces sites deux Phases précéramiques : la Phase Paranaíba
et la Phase Serranópolis. Puisque dans la première phase chrono-culturelle avaient été découvertes
des instruments similaires à ceux reconnus par Calderón, Schmitz a étendu à cette région l’extension
de la Tradition Itaparica (Schmitz, 1980, p. 207).
Il faut souligner que les datations obtenues dans GO-JA-01 permettent de reculer la Tradition Itaparica
de Calderón jusqu’à la transition Pléistocène/Holocène de l’Amérique du Sud, les lesmas ayant été
trouvées dans les niveaux archéologiques datés d’entre 11.000 et 9.000 BP (Schmitz, 1984).
Indépendamment des discordances de date entre le Goiás et le Pernambouc, la lesma est alors considérée
comme fossile-guide de l’horizon ancien de la Tradition Itaparica (Schmitz et al., 1978/79/80, p. 22).
A partir de ce moment, la Tradition Itaparica gagne une extension macro-régionale : la phase Paranaíba
est identifiée dans des sites à ciel ouvert du Goiás (Caiapônia), dans les Etats du sud-ouest (Minas
Gerais et São Paulo, avec quelques réticences) et du nord-est (Schmitz, p. 1980, pp. 207-208; 1984).
Grâce à ces classifications, nous percevons, par exemple, les contrastes importants entre les cultures
Paléoindiennes du sud du Brésil et celles du Centre-Ouest : dans cette dernière, les industries lithiques
(sans pointes de projectile) répondraient à des nécessités de chasseurs-cueilleurs non spécialisés
alors que, dans le sud du Brésil, les nombreux ateliers de pointes de flèche seraient liées à des habitudes
différentes (Schmitz et al., 1978/79/80, p. 18-21).

L’augmentation des recherches dans le Brésil Central
Dans les années 1970 et 1980, la recherche dans le Brésil central est particulièrement importante dans
les Etats de Minas Gerais et Bahia.
Dans quelques cas, des datations absolues ont permis de situer les occupations humaines les plus
anciennes au début de l’Holocène3. Sinon, lorsque les datations absolues manquaient, les vestiges
relativement les plus anciens ou les industries ramassées en surface ont été attribuées, surtout par
analogie avec la séquence culturelle proposée pour Serranópolis (Schmitz, 1976-77; 1981), aux premiers
chasseurs de l’Holocène (Simonsen, 19754; Schmitz et al., 1986) ou à des moments épigonaux du
début de l’Holocène (Mendonça de Souza et al., 1983-84), autour de 8.500 BP.
Dans tous les sites explorés, les vestiges lithiques sont les plus abondants dans les niveaux archéologiques
précéramiques5, accompagnés d’autres catégories de restes : industrie osseuse, déchets alimentaires
(végétaux et animaux), squelettes humains dans des sépultures structurées, entre autres6.
Les classifications typologiques des industries lithiques sont toujours prédominantes7. Des aspects
(descriptifs) des techniques lithiques sont précisés, en tant qu’informations complémentaires aux listes
typologiques qui les précèdent. Parfois ceux-ci sont relativement succincts8, parfois ils très développés,
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extrêmement détaillés sous la forme d’attributs isolés, qui ne parviennent pas réellement à s’articuler de
façon dynamique en fonction des étapes possibles qui ont amené à l’obtention des instruments listés
initialement (Prous et Malta, 1991).

La Tradition Itaparica : le référentiel typique et la variabilité latente
On peut ainsi affirmer que cette Tradition appelée Itaparica reflète une réalité partiellement technique.
Ce sont principalement quelques catégories d’instruments lithiques, typologiquement identifiables, qui
justifient son attribution, tant au centre qu’au nord-est du Brésil.
Soulignons, en complément, quelques autres caractéristiques générales qui ont également contribué à
sa compréhension :
La recherche centrée sur les abris
L’archéologie des chasseurs-cueilleurs les plus anciens du Brésil central s’est caractérisée par une
concentration des recherches de terrain de long terme dans des complexes de sites d’abris, dans des
formations calcaires ou arénitiques : dans les Etats de Goiás9, Bahia10 et dans l’aire archéologique de
Lagoa Santa, dans le Minas Gerais11. Conformément à la perspective méthodologique adoptée, les
résultats partiels ou finaux d’études se référant à des ensembles de sites12 ou à des sites privilégiés
individuellement ont été publiés13 (Fogaça, 2001).
Notre vision actuelle des anciens chasseurs-cueilleurs du Plateau Central se focalise majoritairement
sur les occupations d’abris. Comme le souligne Schmitz (2002b), il y a des indices forts d’une articulation
de ce type d’habitat avec des établissements à ciel ouvert. Ces derniers sont majoritairement de vastes
ateliers lithiques liés à l’acquisition des matières premières. Etant donné que l’on ne dispose pas de
dates absolues pour ces sites, les principaux indices soutenant l’existence d’une relation entre ces
gisements et les occupations plus anciennes des abris proviennent alors de quelques caractéristiques
des industries lithiques (principalement le travail unifacial) (Prous et Fogaça, 1999) 14.
Selon Schmitz (comm. pers.), l’hypothèse d’occupations de longue durée d’habitat sous abris n’est pas
généralisable. Nos propres observations, à partir de données mises au jour par A. Prous au nord de
l’Etat de Minas Gerais, nous amènent à envisager, pour cette période, des occupations sporadiques
aux fonctions assez restreintes dans les abris de la vallée du fleuve Peruaçu (Fogaça, 2001).
La diversité et la quantité de vestiges préservés dans les abris de Serranópolis ne pourront peut-être
trouver d’équivalent que, dans d’autres régions, parmi les campement à ciel ouvert. Dans l’Etat de
Goiás (Prous et Fogaça, 1999) et dans le District Federal (Fogaça, 1997), quelques rares sites enfouis,
repérés après qu’ils eurent été découverts par l’érosion, ont livré un matériel similaire à celui découvert
jusqu’alors dans les abris-sous-roche.
Le mécanisme explicatif : le poids du déterminisme environnemental
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Les procédés démonstratifs adoptés actuellement pour expliquer la séquence lithique ancienne du Brésil
Central présentent des limites liées à la méthode employée pour aborder le matériel lithique. Si l’on se
penche sur la question, on peut percevoir que :
- Dans un premier temps, la succession des industries lithique est prise en compte. Cela permet
de révéler une variabilité ou des changements ;
- Dans un second temps, les causes de l’origine de ces phénomènes sont recherchées dans des
données provenant principalement d’études paléoenvironnementales. Les vestiges lithiques sont
donc réduits à de simples indicateurs d’évènements (Lourdeau, sous presse).
Par cette démarche interprétative, on propose une adaptation de l’outillage lithique à l’environnement
de la région, en l’occurrence, le cerrado. Cet environnement, par ses caractéristiques, aurait amené à
une variabilité des méthodes d’acquisition des ressources, contrastant notamment avec la spécialisation
des chasseurs-cueilleurs nord-américains15. Cette absence de spécialisation se répercuterait sur
l’industrie lithique, empêchant en particulier le développement d’un armement standardisé, tel que les
grandes pointes de Clovis (Schmitz, 1999).
Il faut souligner qu’une unique définition morphologique des instruments lithiques peut se révéler, comme
c’est d’ailleurs souvent le cas, insuffisante pour caractériser une industrie lithique. Des variations, souvent
très significatives du point de vue culturel, peuvent être perçues dans l’adaptation des chaînes opératoires
aux circonstances de l’habitat, dans les méthodes de fabrication des instruments, dans les stratégies
de recyclage des outils (Perlès, 1992). Il n’est pas nécessaire d’invoquer de brusques changements de
milieu pour comprendre que les couteaux, racloirs, perçoirs… se transforment au cours du temps.
Sur la pertinence du terme de « lesma »
Pour dresser un bilan provisoire, il faut souligner que :
- Derrière le terme de « lesma » (et ses dérivés) peut se cacher une multiplicité insoupçonnée
d’objets techniques. De récentes études (Fogaça, 2001 ; 2006) proposent de considérer de tels
objets comme des matrices supportant différents instruments. Ce qu’on identifie typologiquement
comme une lesma peut être une association entre une ou plusieurs structures volumétriques et
plusieurs tranchants indépendants. Dans ce cas, quelle est l’ « idée générale », le concept adopté
à une large échelle géographique ? L’idée d’une matrice polyvalente ? Les fonctions attribuées
aux différents tranchant confectionnés ? Il convient de se rappeler que tous les tranchants
potentiellement présents sur une lesma peuvent être obtenus indépendamment sur les éclats aux
volumes variés ;
- Malgré les variations perçues (relatives au type de site, à la fourchette chronologique pertinente
ou au paléoenvironnement), la Tradition Itaparia (Phase Paranaíba dans le Goiás) est devenue
synonyme de « lesma » et des termes variant (« instrument plano-convexe », « instrument
unifacial », « grattoir ou racloir sur éclat épais »). De nouvelles hypothèses peuvent être formulées,
en particulier en ce qui concerne les relations possibles entre populations du nord-est et e du
centre du Brésil. L’apparition de tels industries dans le nord-est et les relations de ces dernières
avec celles similaires découvertes dans le centre méritent d’être analysées de façon plus détaillée
en tant que phénomène technique et culturel en prenant en compte les données chronologiques ;
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- Plus on approfondira les analyses de ces lesmas, plus on pourra percevoir l’importante variabilité
sous-jacente à leurs formes finales. Les supports peuvent être considérés comme des structures
volumétriques normalisées (en prisme à base trapèze ou triangulaire, en semi-ellipsoïde) mais
les instruments finaux peuvent varier, suivant la fonction et le fonctionnement auxquels ils sont
destinés (Fogaça, 2001 ; 2006). Il apparaît donc que, dans un premier moment, la variabilité de la
Tradition Itaparica peut être perçue selon deux grandes variables technologiques : la variation
volumétrique des supports et l’organisation des parties actives.

PRESENTATION DU SITE ET DES INDUSTRIES ANALYSEES
L’analyse technologique présentée ici concerne une collection totale de 170 instruments unifaciaux entiers.
Ces artefacts ont été mis au jour dans l’abri GO-JA-01, site de la région archéologique de Serranópolis
(sud-ouest du Goiás) 16 qui a fait l’objet de la recherche la plus étendue (Figure 1). Son espace couvert
s’étend sur 64 m de large et 30 m de profondeur maximale. Les interventions archéologiques y furent
réalisées en 1978 et 1980. Trois zones ont été fouillées : deux sondages de 6 m² dans le centre et l’est
de l’abri et une fouille plus ample, de 40 m², à l’ouest de la zone abritée ont été pratiqués (Figure 2).
Il y a plus de trente ans, lorsque la fouille de GO-JA-01 a eu lieu, la Préhistoire de la région était totalement
inconnue. L’objectif principal de l’intervention était d’obtenir, en un délai relativement court, une séquence
archéologique de référence. La surface fouillée, de 10 x 4 m, a été divisée en dix carrés de 4 m². Le matériel
a été prélevé em fonction des limites de chaque carré, par niveaux artificiels épais de 10 cm. La stratigraphie
naturelle du site a été reconstituée avec précision. Les relevés précis de trois coupes stratigraphiques ont
permis d’identifier les éventuelles perturbations et déclivités des couches. Les sédiments se composent de
sable et de blocs provenant de l’érosion du toit. Ils ont scellé en proportion variable les nombreux témoins des
activités anthropiques : cendres, charbons, restes humains, industries. Les 17 couches successives ont été
désignées par des lettres de A à Q. La fouille a atteint une profondeur allant de 80 à 180 cm, au-delà laquelle
le sédiment a été identifié comme archéologiquement stérile. Cette intervention n’a cependant pas atteint la
roche mère. L’épaisseur du dépôt pléistocène est inconnue17.
Les datations obtenues sont présentées dans le Tableau 1.
La matière première la plus utilisée par les tailleurs préhistoriques est l’arénite silicifiée disponible
localement. Elle résulte d’un contact avec les dépôts basaltiques de la formation Serra Geral.
Les vestiges lithiques associés à la Phase Paranaíba attestent d’une nette lacune dans la ou les chaînes
opératoires des instruments plano-convexes. Les interventions archéologiques ont permis de découvrir
essentiellement les instruments finis et les déchets de taille résultant des phases finales de leur confection.
Les nucléus et les grands éclats qui ont servi de support pour l’obtention de ces robustes instruments
unifaciaux sont absents. Nos observations de terrains suggèrent que les premières phases de production
étaient réalisées sur les lieux d’acquisition de la matière première. Dans ces sites, de grands blocs
auraient été exploités comme nucléus.
Si, seulement à partir des données provenant de l’abri, la reconstitution de la totalité des chaînes
opératoires reste incomplète, la riche collection d’instruments du site GO-JA-01 est néanmoins
fondamentale pour la connaissance de cette ancienne tradition technique dans la mesure ou :
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- Elle est quantitativement représentative, ce qui permet de dégager des schémas de confection
et une récurrence des instruments ;
- Certains instruments bien conservés ont gardé des traces macroscopiques résultant de leur
utilisation (imprégnation de résidus et/ou forte abrasion des tranchants) et des stigmates qui
recyclages et réaménagements de ces objets (patines variées sur la même pièce). Ces éléments
sont porteurs d’informations très interessantes sur les étapes finales des chaînes opératoires et
sur les critères d’abandon de ces pièces ;
- Les instruments plano-convexes sont toujours associés à des instruments moins élaborés, en
général de nombreux éclats retouchés. Une telle association peut permettre de définir le rôle
particulier des lesmas au sein de l’ensemble des instruments.
- Le bon contrôle stratigraphique lors de la fouille peut éventuellement attester d’une variabilité
chronologique des artefacts et, dans quelques secteurs, de variations spatiales des activités.

FONDEMENTS DE L’ANALYSE TECHNO-FONCTIONNELLE DES INSTRUMENTS PLANOCONVEXES
L’objet technique et sa genèse
De même qu’il est possible d’établir une « histoire des techniques » ou « des objets techniques », nous
pouvons parvenir à une « préhistoire » de ces phénomènes. Il n’y a a priori aucune raison pour séparer
les lois qui régissent l’un ou l’autre de ces processus (Boëda, 1997).
Ainsi, il est nécessaire, pour commencer, de définir brièvement ce qu’est un objet technique.
Selon le philosophe Gilbert Simondon (1969), l’objet technique est indissociable de sa genèse. Cette
dernière peut être recherchée tant sur un plan synchronique que diachronique (Boëda, 1997, p. 29).
Synchronie : individualité et spécificité de l’objet technique
Sur un plan synchronique, un objet technique ne peut se comprendre suite à la reconnaissance de sa
situation au sein d’une chaîne opératoire. Il s’intègre à un processus de création technique, il est
conséquence des étapes antérieures et structure la suite des actions postérieures. Tout nucléus, éclat
ou instrument se place dans une position précise dans une succession d’actions conçues à l’avance.
L’objet est prédéterminé par les actions qui le précèdent et peut prédéterminer les actions suivantes. La
lame à crête (Tixier et al., 1980) est un exemple simple : elle est prédéterminée par les enlèvements
divergents qui créent la crête et, à son tour, par son détachement, elle prédétermine les nervures et la
surface de débitage qui permettront de poursuivre le processus d’exploitation du nucléus.
Chaque objet possède ainsi une individualité, déterminée par sa position à l’intérieur d’un processus.
Chaque processus mobilise un ensemble de connaissances et de savoir-faire qui, transmis de génération
en génération, seront plus ou moins stables en fonction du poids plus ou moins important de la tradition.
Un ensemble de connaissances, appris, appliqué et transmis de génération en génération constitue
une méthode (concrétisation de l’application de règles qui ont pour objectif un objet technique précis et
qui sont appréhendés par un groupe déterminé comme l’unique solution possible (Boëda, 1997, p.
31)). Ainsi, étant donnée la stabilité de la méthode, l’objet, en tant qu’individu, ne peut être substitué18.
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Les différentes phases d’une chaîne opératoire particulière peuvent mobiliser plusieurs méthodes à
des fins diverses : configuration et exploitation de nucléus, façonnage et retouche de supports pour la
création de volumes pré-conçus, réaménagement d’instruments, par exemple. Toutes les phases
produisent des déchets caractéristiques. La récurrence de l’application d’une méthode implique la
récurrence des déchets correspondant. Les objets peuvent donc être rassemblés en fonction de la
raison (ou des raisons) de leur existence. Les objets possèdent une spécificité. Par exemple, « tel
ensemble d’éclats vise à préparer tel type de plane de frappe sur les nucléus », ou « tel ensemble
d’instruments vise à racler le cuir ».
On peut regrouper les raisons d’existence d’un objet technique en deux catégories (Boëda, 1997, p. 16) :
- il n’existe pas pour lui-même, mais pour l’état postérieur qu’il prédétermine (l’éclat de préparation
du plan de percussion, par exemple). Dans ce cas, on se réfère à une spécificité technique ;
- il existe pour lui-même, indépendamment de la façon dont il a été obtenu. On se réfère alors à
une spécificité fonctionnelle.
La compréhension d’un objet technique dans une chaîne opératoire mettant en jeu différentes méthodes
nous permet donc de passer d’une typologie de tendance « formelle-impressionniste » à une technotypologie à partir de laquelle il devient possible d’articuler de façon dynamique les différents objets et
de retrouver l’intention des artisans préhistoriques (Boëda, 1997 : 23-28).
Diachronie : l’évolution des objets techniques (objet abstrait, objet concret, lignages techniques)
Les objets évoluent. Cette évolution peut se dérouler en fonction de règles propres, tant pour les objets
techniques modernes que ceux produits à la Préhistoire. Selon A. Leroi-Gourhan (1973), l’évolution
suivrait une « tendance » vers une meilleure efficacité fonctionnelle, vers une meilleure adéquation forma
fonction1919 Pour les nombreux cas où l’on ne parvient pas à cette meilleure adéquation forme/fonction,
l’auteur se réfère alors à la notion de «tendance partielle». (Boëda, 2004).
(Prenons un exemple rapide. Devant nous : un transistor radiophonique, un four à micro-ondes et un four
à gaz. Suivant une « tendance » fonctionnelle, le four à micro-ondes exprime une évolution en relation
au four à gaz).
Une autre perspective pour la compréhension de l’évolution des objets techniques est proposée par G.
Simondon (1969). Pour lui, il est impossible d’appréhender un processus évolutif à travers l’individualité
ou la spécificité des objets. Il est nécessaire de connaître la genèse pour reconstituer diachroniquement
la variabilité évolutive, de l’individu et de l’espèce. Nous devons donc penser à l’évolution en termes de
transformation de schèmes conceptuels, de chaînes opératoires et d’objets fonctionnels (instruments).
La genèse et le développement des objets techniques répondent certainement à des exigences
fonctionnelles, mais aussi et surtout à des exigences structurelles, lesquelles doivent être prise en
compte car elles conditionnent le devenir des objets. Au cours du temps, ce devenir constitue une
lignée. Ainsi, la lignée regroupe l’ensemble des objets qui ont évolué à partir d’un principe technique
stable, selon des exigences structurelles, répondant à des lois propres pour lesquelles les
considérations non techniques (sociales, économiques, etc.) sont absentes. Il y aurait donc une logique
de l’objet qui, à la fin d’une évolution, conduirait de l’abstrait au concret. (Boëda, 2004).
(Dans cette perspective, le transistor radiophonique et le four à micro-ondes appartiennent à la même
lignée évolutive).
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Pour Simondon, l’objet technique évolue d’un état abstrait à un état concret. L’objet abstrait est celui
constitué par la juxtaposition d’éléments indépendants, qui peuvent exister isolément. Au contraire, l’objet
concret possède une structure au sein de laquelle les différentes parties sont liées par une synergie
d’effets. Si un élément ne fonctionne pas ou est enlevé, rien de fonctionne.
Une lignée technique englobe par conséquent des structures abstraites qui évoluent vers des structures
concrètes, toutes les étapes étant régies par des principes techniques stables. L’hypertélie, concrétisation
maximale de l’objet (qui ne peut fonctionner que dans un milieu spécifique), peut déterminer la fin d’une
lignée.
Au cours de l’histoire des techniques, on peut observer en revanche que certains objets surgissent dans
un état déjà concret, dans la mesure où il ne peut exister, pour ceux-ci, d’état abstrait antérieur. C’est le
cas, par exemple, de la pointe de flèche, de la lame de hache polie, de la paire de ciseaux. Quelques
faits illustrent parfaitement ce phénomène : l’apparition soudaine du débitage laminaire par pression en
Méso-Amérique ou de la feuille de laurier au Solutréen, en Europe.
Reconnaître les objets abstraits ou concrets dépend donc d’une compréhension structurelle de l’objet
technique. Pour ce qui nous intéresse ici, nous nous limiterons aux objets qui existent pour eux-mêmes
(les instruments), issus grosso modo des phases finales des chaînes opératoires et que l’on peut
approcher en tant qu’éléments unificateurs de ces chaînes (Fogaça, 2001).

La compréhension structurale de l’instrument lithique
Tout instrument est une entité mixte (Rabardel, 1995). Il s’agit d’un objet matériel, caractérisé par une
forme, un volume, un poids, etc., et il est également le résultat d’un schème d’utilisation (Boëda, 1997, p.
29). Une scie ou un ciseau ne sont fonctionnels (et ne fonctionnent) que dans les mains de ceux qui
savent les utiliser, qui intériorisent (ou incorporent) les gestes appropriés (Warnier, 1999). Chacun de
ces instruments peut avoir sa structure propre, la forme n’en étant qu’un des composants. Chacun
possède une spécificité technique, un milieu associé dans lequel fonction et fonctionnement sont liés
par des causalités réciproques. Le geste technique est un élément structurant.
M. Lepot (1993), distingue au sein de la structure d’un instrument trois formes de contact :
- Un contact préhensif de l’instrument, soit par préhension directe à la main, soit par l’intermédiaire
d’un manche ;
- Un contact transformatif de la matière d’œuvre : le tranchant, qui transforme le matériel travaillé ;
- Un contact receptivo-transmetteur, où l’énergie (en l’occurrence, la force musculaire) est reçue
puis transmise au contact transformatif.
Nous allons détailler ci-dessous les deux premiers éléments, puisqu’ils sont nettement individualisables
par l’analyse des objets lithiques.
Le contact préhensif
La main humaine se caractérise par une structure et une topographie uniques parmi les primates. Pour
un individu en activité, on peut la rapprocher de la tête et des autres organes du sens, non plus apte à la
locomotion, mais essentiellement à l’exploitation du milieu (Leroi-Gourhan, 1985 ; Jouffroy, 1993).
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Sa structure articulaire est composée de 27 os principaux, distribués comme suit : 8 os formant le
massif carpien (le poing), 5 métacarpes (os de la paume et de l’éminence thénar, à la base du pouce)
et 14 phalanges (os des doigts : deux pour le pouce et trois chacun des autres). Les mouvements du
membre supérieur et des segments de la main (flexion/extension, abduction/adduction et rotation (légère
pronation), dénommés degré de liberté cinématique) dépendent, chacun, d’au moins deux paires de
muscles antagoniques, intrinsèques (localisés dans la main) et/ou extrinsèques (externes à la main,
dans l’avant-bras). Ces mouvements sont possibles grâce aux types d’articulations existant entre les
segments, déterminées par les topographies des surfaces de contact entre les os. Ainsi, l’articulation
entre l’avant-bras et le poing permet des mouvements de flexion/extension et d’abduction/adduction.
Entre le poing et la paume, seul un mouvement de flexion/extension peu ample peut être exécuté. Cela
permet, en synergie avec les mouvements complexes du pouce (détaillés ci-dessous), la formation de
la concavité palmaire dénommée l’« écuelle de Diogène ». Entre la paume de la main et les doigts,
deux mouvements sont possibles : flexion/extension et abduction/adduction20. Les doigts ne s’articulent
qu’en flexion/extension (Kapandji, 2002 ; Napier, 1983).
Avant de se pencher sur le pouce, attardons-nous sur l’analyse de ces degrés de liberté combinés dans
les mouvements poing-paume-doigts (Birykova et Bril, 2002). Lorsque l’on maintien l’index tendu et que
l’on plie le pouce, un seul mouvement est réalisable, selon une ligne droite verticale. En accordant un
degré de liberté supplémentaire à l’articulation poing/avant-bras (abduction/adduction), on observe un
saut qualitatif des possibilités cinématiques : l’index peut réaliser une infinité de trajectoires dans un
plan frontal imaginaire. Associé à d’autres mouvements (degrés de liberté) de l’ensemble avant-bras/
bras, le parcours se situe désormais dans un espace tridimensionnel, comme on peut l’observer, par
exemple, lorsque qu’un maître d’orchestre dirige ses musiciens. Pendant les mouvements, ces
articulations sont organisées en synergies coordonnées et certaines redondances motrices peuvent
aussi avoir lieu, rendant possible le choix de trajectoires arbitraires. Ces redondances sont fondamentales
pour la compréhension du geste technique et des solutions adoptées pour la préhension des objets.
Le pouce, quant à lui, réalise un ensemble de mouvements unique et indépendant, primordial pour
garantir les possibilités fonctionnelles de la main. Si sa structure, sa dimension et sa place dans
l’architecture de la main étaient différentes (comme pour les autres primates (Jouffroy, 1993)), il nous
serait impossible de réaliser, à la perfection qui nous est propre, les mouvements d’opposition et contreopposition21. Contrairement à tous les autres primates, l’homme est doté d’une main admirablement
bien adaptée à la fonction de préhension. Son pouce possède quatre articulations :
1- Entre les os trapèze et scaphoïde, dans le massif carpien (permet de réaliser un mouvement de
flexion/extension de peu d’amplitude, l’os trapèze pouvant ainsi avancer en direction de la paume.
Possède un degré de liberté) ;
2- Entre l’os trapèze et le métacarpe (permet un mouvement de flexion/extension et d’abduction/
adduction. Possède deux degrés de liberté) ;
3- Entre le métacarpe et la première phalange (permet des mouvements de flexion/extension,
d’abduction/adduction, en relation avec le métacarpe de l’index, et de pronation non prononcée
(Kapandji, 2002). Possède trois degrés de liberté);
4- Entre les deux phalanges (permet un mouvement de flexion/extension. Possède un degré de
liberté).
Le saut qualitatif a lieu lorsque l’on ajoute les trois degrés de liberté propres à l’articulation métacarpophalangienne.
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Avec cinq (ou six) degrés de liberté, le pouce est capable de se déplacer dans l’espace, en faisant
coïncider parfaitement sa pulpe avec celle des autres doigts. Deux plans tangents peuvent alors se
superposer parallèlement dans un point x de l’espace.
La préhension d’objets dépend totalement de ces mouvements d’opposition du pouce. Tenir un objet
dans la main signifie, la plupart du temps, établir un jeu de forces opposées entre un ou plusieurs doigts
et le pouce. Les forces en jeu lors des préhensions sont gérées par la pression des doigts (préhensions
digitales) ou de la paume en opposition aux autres doigts (préhensions palmaires et centralisées)
(Kapandji, 2002).
Les formes de préhension répondent à deux critères basiques (Napier, 1983) : précision et force. La
préhension précise met en jeu principalement, outre le pouce en opposition, l’index et le majeur (l’annulaire
parfois). La paume de ma main ne participe alors ni dans la gestion de la force pour le maintien de
l’objet, ni comme surface de contact. La précision permet, puisque seuls les pulpes et les côtés des
doigts interviennent, de tenir de petits objets aux formes variées, et de leur faire décrire des trajectoires
bien contrôlées. La préhension de force mobilise, la plupart du temps, tous les doigts de la main. Le
pouce s’oppose dans ce cas aux autres doigts fermés. De cette manière, les objets sont tenus fermement
et sont mis en mouvement par les articulations du bras, de l’avant-bras et du poing. C’est, par exemple,
le type de préhension utilisé lors de la manipulation d’instruments robustes qui fonctionnent par percussion
lancée (marteau, hache, herminette…)
L’utilisation de l’un ou de l’autre de ces types de préhension dépend principalement du type d’activité
réalisée et assez peu de la forme de l’objet. Il est parfaitement possible de tenir un crayon comme nous
tenons un manche de marteau. Mais les calligraphies seront différentes.
Autrement dit, la préhension est fonction du geste et, en dernière instance, du mode opératoire et du
schéma d’utilisation associé à l’objet. En conséquence, la manière dont l’objet est maintenu et le ou les
mouvements possibles sont prévus dans le design général de l’instrument.
La main assume également un rôle exploratoire dans la relation entre l’homme et le milieu. Elle est
l’organe du touché, reconnaît les densités, les duretés, les textures. L’activité instrumentale, comme le
sait tout ébéniste ou sculpteur, a besoin de ces informations obtenues pendant l’action, qui accompagnent
le savoir-faire de l’individu habile.
Outre muscles et tendons, nécessaires aux fonctions mécaniques, une énorme quantité de nerfs,
terminaisons nerveuses (corpuscules de Meissner, disques de Merkel, terminaisons de la base des
follicules capillaires), veines et artères se concentrent dans les mains. Ceux-ci assurent l’échange
d’information nécessaire avec le cerveau (Paillard, 1993).
En effet, selon la théorie élaborée par N. Bernstein (1996 et apud Birykova et Bril, 2002), considéré
comme le précurseur de la « physiologie de l’activité », pour réaliser un mouvement, le cerveau non
seulement envoie une commande aux muscles, mais reçoit également des informations provenant du
système périphérique, fruit de l’activité des sens, à partir desquelles est envoyée une nouvelle commande
modifiée. Même si la commande originale est précise, le résultat ne correspondrant pas aux attentes
de l’acteur. Des agents « externes » entre effectivement en compte, tels que la quantité de degré de
liberté provoquant des redondances motrices, la force de gravité, les réactions mécaniques, des
perturbations imprévues ou les propriétés viscoélastiques des muscles. Le système nerveux ne peut

FUMDHAMentos VII - Emílio Fogaça, Antoine Lourdeau

305

alors pas prévoir la résultante. Pour parvenir au résultat attendu, le cerveau doit corriger le mouvement
à partir des informations renvoyées par les sens (la fonction proprioceptive des organes sensoriels).
Le cerveau accumule un « répertoire de situations » par expérience de l’action motrice. Cela lui permettra
de déchiffrer des variations futures. La standardisation d’un geste est alors conséquence de plusieurs
corrections sensorielles effectuées et non de la production d’une commande unique, précise dès le
début. Selon le scientifique russe, plus le mouvement est automatisé, plus la transmission se fait par les
niveaux inférieurs du système moteur.
Il est donc évident que la prévision du contact préhensif d’un instrument se base sur des facteurs variés
et complexes. Ceux-ci mettent en jeu de façon synergique force, précision, trajectoire, confort, maintien…
Tous participent à la détermination de la qualité du geste technique qui, nous le rappelons, est le fondement
du schème d’utilisation.
Le contact transformatif
La transformation de la matière par l’intermédiaire des instruments manuels traditionnels, c’est-à-dire
ceux dont la force cinétique a pour origine la force musculaire de l’homme, peut se dérouler de deux
manières : par débitage ou par déformation. Débiter signifie retirer de la matière d’une matrice originale,
diminuer sa masse. La déformation, elle, ne provoque évidemment pas une diminution de masse, mais
les deux cas aboutissent à des modifications morphologiques. Nous ne considérerons ici que la première
de ces modalités.
Lors de l’action instrumentale, le débitage se fait par un enlèvement de matière de façon normalisée
(copeaux de même longueur, épaisseur et forme, « poudre » à granulométrie constante…). Cette
normalisation est conséquence des caractéristiques techniques du tranchant, toujours identiques sur un
même instrument, et d’un geste d’utilisation particulier. Lorsque l’on taille finement le bois pour retirer
des copeaux plus longs ou plus épais, il est nécessaire de changer d’instrument et/ou de geste. Les
caractéristiques techno-morphologiques du tranchant conditionnent donc en partie la ou les fonctions
potentielles de l’objet. Chaque type d’action transformative dépend ainsi de tranchants appropriés.
La scie, par exemple, fonctionne selon une succession de mouvements d’attaque répétés22. Elle pénètre
progressivement dans le bois, dont les segments tendent à se réunir. Pour éviter que cette agglomération
de matière n’entrave le mouvement de l’outil, le mouvement de coupe doit être ample. La solution consiste
dans le fait que les dents ne sont pas alignées, mais décalées alternativement à gauche et à droite.
L’efficacité fonctionnelle de la partie active de l’instrument dépend également d’autres éléments
techniques, qui rendent possible la régularité du geste répétitif et le contrôle de l’action transformative.
Toujours pour l’exemple de la scie, on observe que la lame est bien plus large que la portion correspondant
aux dents. Cette largeur, qui garantit la rigidité de l’ensemble sans que soit nécessaire une augmentation
de l’épaisseur, permet l’obtention d’une coupe toujours verticale, selon un unique plan, parallèle à la
lame23. En outre, cette lame n’est pas de largeur constante. Son arête dentée est d’orientation oblique
par rapport à l’arête opposée, de telle sorte que la largeur augmente en direction de la partie préhensive.
Cette orientation des arêtes permet une pénétration de la lame conforme au type de préhension et au
geste effectué : la scie coupe seulement lorsqu’elle est poussée, et le manche est conçu pour une
préhension de force, enfoncé dans la paume, en suivant l’orientation oblique de la commissure.
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Empruntons un autre exemple à l’histoire des techniques à propos de ces relations structurelles entre
partie active (contact transformatif) et les autres éléments à l’origine de l’action instrumentale. La faucille,
instrument relativement aisé à reconnaître, et qui a perduré au cours du temps, invite à réfléchir sur
l’étroite relation entre caractères intrinsèques et extrinsèques de l’objet technique24.
Les premiers outils identifiés destinés à la collecte de céréales étaient plutôt des couteaux que des faucilles
(couteaux à moissonner). La lame, droite, était fixée dans le même axe que le manche, également droit. Sa
particularité consistait dans la confection d’un tranchant denticulé, apte à scier les tiges. Des données
tracéologiques attestent de la nature du matériel travaillé (Cahen et Caspar, 1984 ; Louboutin, 1990).
La courbure propre à la faucille, qui permet de réunir plusieurs tiges à couper, s’annonce par la suite tant
dans la forme de la lame que dans la confection du corps et de la partie préhensive. Pour cela, on utilise
les bois de cervidés, les mandibules et des morceaux de bois, naturellement courbes. Le tranchant est
alors denticulé et le manche reste aussi long que ceux des premiers couteaux à moissonner. La trajectoire
de l’instrument se développe plus amplement dans l’espace, aux limites des possibilités du bras.
Lors de l’action, dans le cas d’un individu droitier, la main libre joint les tiges réunies par la faucille et se
ferme de telle sorte que la paume est opposée à l’utilisateur, orientée vers la gauche, le pouce en bas.
L’utilisateur éloigne ces tiges, les poussant contre la faucille, qui les scie par combinaison d’un mouvement
de va-et-vient et cette pression opposée.
Avec la métallurgie, les tranchants denticulés tendent à disparaître. En effet, pour l’entretien du tranchant
métallique lisse il suffit d’utiliser une pierre à aiguiser, la tâche pouvant être réalisée par l’artisan au
cours de l’activité elle-même. La coupe ne se fait plus par sciage, mais par un coup sec. La main
gauche tient l’ensemble des tiges destinées à la coupe, la paume tournée vers l’utilisateur dans le seul
but de maintenir les tiges réunies. La faucille lisse permet un travail plus rapide mais il y a plus de perte,
puisque le coup sec peut provoquer la chute des grains25.
On peut donc percevoir que la conception du tranchant n’est pas autonome. Elle n’obéit pas seulement
à des contraintes physiques qui rendent un contact transformatif efficace. Le tranchant est actif au sein
d’un structure plus amples dans laquelle il s’insère.
La partie active d’un instrument peut être décomposée en deux unités : le « fil » et le « corps actif ». Les
deux fonctionnent en synergie.
Lors de la réalisation d’un instrument, deux phases peuvent être distinguées : l’organisation des surfaces
qui matérialisent le corps actif, puis de celles qui définissent le fil proprement dit. Elles correspondent à
la mise en place de ce que l’on appelle respectivement, vus en coupe, le plan de coupe et le plan de bec
(Boëda, 1997).
Pour les plans de coupe, les relations entre les surfaces seront toutes qui permettent physiquement la
création d’un tranchant à partir de l’arête commune. Toutes les combinaisons, à l’exception du concave/
concave peuvent être rencontrées.
Le plan de bec, à l’origine de la transformation du matériel travaillé (coupe, raclage…) répond à un
impératif mécanique universel : une des surfaces doit nécessairement être plane2626 Rappelons que l’ «
univers» considéré ici à ses limites: nous nous limitons aux instruments manuels. Seuls ceux-ci peuvent
fournir des éléments pour une compréhension de la relation structurée entre les différents contacts,
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recherchée dans les instruments lithiques préhistoriques. Mais, comme nous le soulignons dans la note
précédente, les instruments métalliques plus récents, et évidemment quelques outils modernes forgés
en acier) permettent des contacts transformatifs impossibles à la préhistoire (Daumas, 1962).
. Ainsi, un plan de bec peut être : plan/plan, plan/convexe, ou plan/concave. La transformation du matériel
dépend de l’intensité de la force manuelle, du geste effectué (écartement de la main par rapport au corps ou
dans le sens contraire), de l’angle d’attaque… En fonction du type d’action, ce plan sera aussi combiné à
d’autres caractéristiques morphotechniques, telles que, par exemple, la délinéation du tranchant, son extension
le long d’un bord, la matière première de l’instrument, sa profondeur dans le corps actif.
Chaque partie de l’instrument (transformative, préhensive, receptivo-transmettrice) est composée d’Unités
Techno-Fonctionnelles (UTF) (Boëda, 1997). Les UTF sont des éléments techniques (angles, surfaces,
fils) qui contribuent à la réalisation de la fonction souhaitée. Chaque partie reçoit un traitement particulier,
mais ces unités peuvent éventuellement se juxtaposer. Les tranchants doivent répondre, entre autres, à
des impératifs mécaniques : l’angle d’un tranchant destiné à couper ne doit pas dépasser certaines
valeurs (environ 30°).

UNE APPROCHE TECHNO-FONCTIONNELLE DES INSTRUMENTS PLANO-CONVEXES
Présentation et justification de l’échantillon étudié
Pour cette première approche, nous avons limité l´étude à un ensemble de pièces sélectionnées en
fonction d´un critère précis : une extrémité bien arrondie, symétrique, peu allongée dont le fil forme un
demi-cercle (la longueur de cette extrémité étant égale à la moitié de la largeur de celle-ci) (Planches A,
B, C et D et Figure 3)
Deux raisons principales ont guidé le choix d´un tel critère.
a) La place des UTF d’extrémité au sein des unifaces :
Un coup d’œil rapide sur l’ensemble de la collection suffit pour noter que l’un des caractères
principaux recherché pour les pièces unifaciales est l’allongement. Etant donnés ces volumes que
d’aucuns qualifient de « laminaires », il est possible de diviser chaque pièce en quatre grandes
parties : deux extrémités, deux parties latérales. Nous avons appelé « UTF d’extrémité », une
extrémité qui a fait l’objet d’un aménagement homogène, dont le volume et le tranchant sont définis
par des caractères réguliers, et qui se différencie des parties voisines. La morphologie générale
allongée des pièces unifaciales de GO-JA-01, suggère que ces UTF d’extrémité jouent un rôle
privilégié, quel qu’il soit, au sein de la matrice unifaciale.
b) La récurrence des UTF d’extrémité de délinéation convexe, symétriques par rapport à l’axe de
la pièce :
Les pièces unifaciales possèdent très souvent à une de leurs extrémités, plus rarement aux deux,
une UTF d’extrémité de délinéation convexe obtenue suite à un travail de façonnage et de retouche
relativement fin, nettement symétrique par rapport à l’axe d’allongement de la pièce. Les caractères,
réguliers, de ces UTF, en particulier au niveau du tranchant, permettent de les interpréter sans
hésitation comme des parties transformatives. Celles-ci sont de volumes et de morphologies variés
plus ou moins pointues, plus ou moins arrondies… La présence récurrente de cette catégorie
d’UTF d’extrémité souligne leur importance dans la conception des pièces unifaciales.
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Parmi les pièces présentant ces UTF particulières, notre choix s’est dirigé vers celles pour lesquelles
ces dernières avaient une délinéation arrondie, dans la mesure où il s’agissait d’une part d’un ensemble
assez conséquent (une vingtaine de pièces) pour permettre une approche de l’origine de la variabilité
des pièces. D’autre part, le choix de ce critère morphologique unique, circonscrit un groupe relativement
peu homogène (qu´une approche typologique aurait simplement qualifié de « grattoirs »). Il permet ainsi
d’aborder plusieurs points importants pour la compréhension de la variabilité des limaces.

Variabilité volumétrique des UTF d’extrémité arrondies
Dix-huit pièces présentent une telle UTF. Une première distinction peut être faite en fonction de leur
volume actif. Deux groupes ont été distingués :
- Groupe A : pièces dont le volume de l’UTF est assimilable de façon schématique à un quart de
sphère (Figure 4.A).
- Groupe B : pièces dont le volume de l’UTF est également assimilable à un quart de sphère, mais
dont la partie supérieure se trouve « tronquée » par une surface centrale plane, parallèle à la
surface inférieure (Figure 4.B).
UTF du groupe A
Au sein de cet ensemble, une seconde subdivision volumétrique a pu être faite :
A.1 : un volume très régulier, dont la partie supérieure est strictement convexe (Figure 5.A.1). En réalité,
ce volume est plus ou moins « aplati » à l’extrémité de la pièce. Chacune de ces UTF se caractérise par
deux mesures d’angle de plan de coupe différentes (Figure 6) :
- l’une strictement dans l’axe de la pièce : l’angle de plan de coupe minimum, que nous appelons
PCá.
- l’autre de part et d’autre de l’UTF : l’angle de plan de coupe maximum, que nous appelons PCâ.
L’existence de cette différence d’angles de plan de coupe au sein de la même UTF ne trouble
cependant en rien sa régularité, dans la mesure où l’angle augmente très progressivement de
PCá à PCâ.
Ce sous-ensemble est le plus « fourni » de l’échantillon sélectionné puisqu’il est composé de 10
pièces. Parmi celles-ci, un groupe de cinq artefacts se distingue par une importante similarité au
niveau de ces UTF (Tableau 2 : a). Leurs caractéristiques sont les suivantes :
section plano-convexe ;
largeur comprise entre 2,4 et 3,2 cm ;
PCá entre 40 et 50°, PCâ entre 45 et 60° ;
PB entre 60 et 70°
En outre, les UTF de deux autres pièces sont relativement proches de celles-ci (Tableau 2 : a’), mais
elles en diffèrent, notamment par leur largeur.
Un second ensemble, composé de seulement deux UTF, se détache de celui décrit ci-dessus par sa
section concavo-convexe et la mesure plus petite de ses angles (Tableau 2 : b).
La pièce 14H N07 03, enfin, présente une UTF aux caractéristiques telles qu’elle ne peut être rapprochée
d’aucune autre.
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A.2 : le volume est caractérisé par un plan de coupe bien moins uniforme. La résultante générale de la
surface supérieure est convexe, mais dans le détail, certains négatifs peuvent être de section plane
voire concave, les nervures les séparant étant bien marquées (la surface inférieure, en revanche, est
toujours plane) (Figure 5.A.2). L’angle de plan de coupe varie de façon irrégulière selon l’endroit où il est
mesuré (il est caractérisé dans le tableau 3 par une fourchette de valeurs, minimale et maximale). En
revanche, le plan de bec de ces extrémités est bien constant, régularisé par le dernier rang de retouche.
Ce sous-ensemble comprend trois pièces.

UTF du groupe B
Cinq pièces présentent cette catégorie d’UTF (Tableau 4). Les surfaces inférieures sont toutes planes, celles
supérieures étant régulièrement convexe, puis plane (partie centrale). L’angle que forme la partie convexe
avec la surface inférieure est constant tout le long de l’UTF. Trois de ces pièces présentent des extrémités
aux caractéristiques très similaires (Tableau 4 : a). La largeur de celles-ci est comprise entre 2 et 3,2 cm, et
les angles entre 60 et 70°. Deux autres pièces s´écartent de ce groupe, notamment par leur épaisseur.

Schémas de confection
Ces volumes ont été produits par différents schémas opératoires.
Méthodes
Deux catégories de méthodes de confection ont été utilisées (Figures 7 et 8). L´une associe la retouche
« en candélabre » (Boëda, 2001) à une retouche typique des UTF d’extrémité symétriques de délinéation
convexe, dite « en éventail ». Le principe de la première est de reprendre systématiquement les nervures
existant entre les différents négatifs par des enlèvements plus petits, les nervures séparant ces derniers
étant elles-mêmes reprises par des enlèvements plus petits et ainsi de suite (Figure 7.B). La retouche
dite en éventail consiste à réaliser sur tout le pourtour de l’UTF des enlèvements envahissants centripètes
dirigés tous vers le même point, au centre de celle-ci (Figure 7.A).
La succession des enlèvements mise en jeu lors de ces retouches est relativement variable. L’un des
facteurs pouvant expliquer, en partie, cette variabilité est le caractère du volume à travailler avant la
phase de confection. Sur certaines pièces, une partie des caractéristiques recherchées semble être en
place dès la phase de débitage de l’éclat-support. La retouche ne joue alors qu´un rôle complémentaire
pour la mise en place des critères recherchés. En revanche, sur d’autres pièces, les tailleurs ont
entièrement réinvesti le volume d’origine pour parvenir à leurs fins. Cette seconde éventualité, dans le
cas présent (retouche en éventail et candélabre), est la plus représentée (Tableau 5). La plupart du
temps, l’UTF est d’abord aménagée sur les côtés, puis les enlèvements se concentrent progressivement
vers l’extrémité. Les premiers enlèvements latéraux créent une nervure dans l´axe de la pièce, à partir
de laquelle sont ensuite produits les enlèvements d’extrémité.
Le second ensemble de méthodes est caractérisé par la réalisation de retouches subparallèles sur tout
le pourtour de l’UTF (Figure 8). Ce schéma se différencie des retouches « en éventail » dans la mesure
où les enlèvements ne sont ni envahissants ni convergents. Il se différencie, d’autre part, des retouches
« en candélabre » car les enlèvements ne sont généralement fait que sur un rang unique. Puisque ce
schéma de retouche ne s’étend pas sur toute la surface de l´UTF, les caractères mis en place avant le
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débitage de l´éclat-support sont importants. Dans la majorité des cas (Tableau 5), la partie centrale de
l’UTF, non atteinte par les enlèvements de confection est bien plane, parallèle ou presque à la face
inférieure de l’éclat-support.
Pour ces pièces, les premières retouches sont généralement faites de façon indépendante à divers
endroits de la future UTF. On procède ensuite à des enlèvements adjacents à celles-ci, jusqu’à, de
proche en proche, aménager l’ensemble du pourtour.
Techniques
Dans la grande majorité des cas, quelle que soit la méthode employée, les enlèvements sont réalisés à
l’aide d’un percuteur tendre (organique ou minéral), selon geste dit tangentiel, c’est-à-dire que le point
d’impact se trouve très proche du bord du nucléus (Boëda, 1997).
Quelques pièces, cependant, présentent des négatifs résultant d’une percussion faite à la pierre,
nettement en retrait par rapport au bord du nucléus. Pour trois d’entre elles, l’ensemble des retouches
de l’UTF a été fait selon cette technique (Tableau 5). Pour trois autres, l’emploi de celle-ci se limite à un
nombre limité d’enlèvements, le reste ayant été fait par percussion tangentielle (technique mentionnée
comme « mixte » dans le tableau 5).
Quels rapports entre ces schèmes de confection et les différentes catégories volumétriques ?
Les données reportées dans le tableau 5 déjà mentionné montrent le lien très net qui associe les différents
volumes recherchés pour ces UTF aux schémas de confection qui ont permis de les obtenir.
Les UTF rassemblées dans le groupe A.1 sont presque toutes obtenues entièrement par percussion
tendre tangentielle. Les retouches sont réalisées selon la méthode en éventail et candélabre.
Les UTF du groupe A.2 n´ont qu´un unique caractère en commun, mais qui leur est exclusif : la totalité
des enlèvements a été produite par percussion interne à la pierre. L´association de cette technique à
ce type de volume se comprend relativement facilement : seule une percussion de ce type permet
l´irrégularité observée (négatifs prononcés, arêtes saillantes).
Les UTF du groupe B, en revanche, sont associées à une catégorie d´éclat-support, de méthode et de
technique très nettement définies. La retouche est toujours subparallèle, obtenue par percussion
tangentielle sur un éclat-support présentant, sur sa face supérieure une grande surface plane centrale,
parallèle à sa face inférieure.
Les supports
Pour cette partie et les suivantes l´échantillon sera limité à 16 individus, les pièces cassées ayant été
écartées (car n´offrant d´information complète qu´au niveau de leur UTF d´extrémité arrondie)
Caractères volumétriques
Les supports qui accueillent ces UTF sont allongés. Les longueurs sont relativement variables (de 6,9 à
11,4 cm), mais les largeurs sont plus constantes, généralement entre 3 et 4,5 cm. Les bords latéraux
sont à peu près parallèles, de délinéation droite/droite, droite/convexe ou convexe/convexe (Tableau 6).
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La section transversale de ces supports est variable. Deux ensembles se distinguent :
- les pièces à section simple (formant un trapèze, une demi ellipse ou un triangle) (Fogaça, 2001 ;
2003b).
- les pièces à section double : composées d’une section trapézoïdale pour la partie opposée à
l’UTF d’extrémité arrondie et d’une section semi-ellipsoïdale ou triangulaire pour la partie contenant
cette UTF.
Si l’on considère uniquement l’épaisseur des pièces, indépendamment du caractère de leur section,
on peut distinguer deux ensembles : les pièces épaisses (de 2,6 à 3,7 cm) et les pièces peu
épaisses (de 1,2 à 2,2 cm). Ces ensembles se distinguent par un profil différent (Tableau 6) :
- le profil des pièces peu épaisses est symétrique par rapport à un axe qui le coupe verticalement
en son milieu, la ligne supérieure de la silhouette de ce profil étant parallèle à la face inférieure de
l’éclat support ;
- le profil des pièces épaisses est dissymétrique, la moitié opposée à l’UTF d’extrémité arrondie
étant toujours bien plus épaisse que celle la contenant. Le profil est assimilable à celui d’une
demi-poire.
Il faut noter une relative indépendance entre section, profil et épaisseur de ces pièces. Les pièces à
profil en demi-poire se répartissent effectivement dans les trois catégories de sections simples observées.
Il semble néanmoins se détacher une relation nette entre la délinéation de ces bords latéraux et la
section du support. On peut noter que les pièces à section transversale trapézoïdale rassemblent la
quasi-totalité des pièces à un ou deux bords latéraux convexes, alors que toutes les autres pièces ont
des bords essentiellement droits.
Les surfaces inférieures des volumes des pièces traitées ici sont généralement relativement planes.
Cependant, ces surfaces se développent parfois sur plusieurs plans (jusqu’à 4). Leurs variations
d’inclinaison se concentrent alors essentiellement près des deux extrémités. Aucune relation particulière
entre les caractères de cette surface et ceux de l’ensemble du volume n’a été remarquée pour l’échantillon
de pièces traitées ici. (cf. ci-dessous « La conception bifaciale des instruments dits unifaciaux »)
Schémas de réalisation (production du support)
- Débitage de l’éclat-support
Toutes ces pièces ont été réalisées à partir d’un éclat-support transformé ensuite par façonnage pour
obtenir le volume recherché. Suivant l’intensité de cette seconde phase d’aménagement du support et
les zones concernées par celles-ci, il est parfois difficile de déterminer la direction et le sens selon
lesquels ont été débités ces éclats. L’état de la face inférieur est effectivement variable : le bulbe et le
point d’impact peuvent être entièrement préservés, de même que des ondulations. Mais sur d’autres
pièces, tous les stigmates permettant la détermination de la direction et du sens de débitage ont été
enlevés par les opérations postérieures.
De façon générale, l’axe de débitage, quand il est possible de le déterminer, correspond à l’axe
morphologique de la pièce. Dans l’ensemble étudié, et lorsque le sens du débitage est définissable, la
partie distale correspond toujours à l’extrémité où a été aménagée l’UTF arrondie.
Plusieurs pièces portent, sur leur face supérieure, des négatifs d’enlèvements antérieurs au débitage
de cet éclat support. Etant donné l’importance des opérations de façonnage qu’ont subit ces pièces, ils
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n’est pas possible de définir clairement les méthodes qui sont à l’origine du débitage de ces éclat
(d’autant que n’ont pas été retrouvés, dans le site, les éclats d’initialisation et les nucléus correspondant
à cette phase de la production). Il s’agit souvent de négatifs d’enlèvements très plans.
Ces négatifs, lorsqu’ils sont présents, peuvent avoir une relation importante avec le type de support
final, et ce malgré le caractère précoce, au cours la chaîne opératoire, de la mise en place de ces
caractéristiques.
Pour les pièces à profil symétrique :
- de section trapézoïdale simple : la face plane centrale, parallèle à la face inférieure, est toujours
antérieure au débitage.
- de section double : la partie plane de la portion trapèze est aussi généralement antérieure au
débitage.
- de section triangulaire (simple ou portion de section double) : la nervure centrale caractéristique
est créée par deux enlèvements d’obliquité opposée, formant avec la face inférieure un angle
d’environ 25 à 40°.
- de section semi-ellipsoïdale (simple ou portion de section double) : ces enlèvements antérieurs
au débitage, lorsqu’ils sont présents, n´ont pas une importance aussi déterminante.
Pièces épaisses à profil en demi-poire :
- l’unique artefact à section trapézoïdale (16H N14 09), a, comme pour les autres pièces de même
section, sa surface centrale plane formée par un enlèvement antérieur au débitage.
- toutes les autres pièces ne présentent sur leur surface aucun négatif antérieur ou qu’un négatif
d’extension très limitée, généralement au niveau le plus épais de la pièce.
- Façonnage du support
Les enlèvements de façonnage des volumes sont centripètes. La technique employée est majoritairement
la percussion tangentielle au percuteur tendre. La percussion interne au percuteur dur pouvant néanmoins
être rencontrée sur plusieurs pièces.
Pour les pièces à section trapézoïdale, ces enlèvements sont généralement sub-parallèles, faits selon
un unique rang, relativement court, qui aménagent le plan de coupe des différentes UTF réparties sur le
pourtour de la pièce (ces enlèvements sont ensuite complétés par d’autres, bien plus petits (retouches)
qui aménagent le plan de bec). Le reste de la face supérieure est occupé par la surface plane centrale.
Les négatifs résultant de ces enlèvements sont de section variable et forment avec la face inférieure
des angles mesurant généralement entre 50 et 70°.
Pour les autres pièces, une première séparation en fonction du profil doit être faite.
Pour les pièces à profil symétrique :
- de section triangulaire, l’aménagement du volume est relativement similaire à celui observé sur
les pièces à section trapézoïdale, les enlèvements pouvant toutefois être de morphologie subparallèle ou écailleuse, parfois relativement envahissants.
- de section semi-ellipsoïdale : Etant donné que ces pièces sont celles pour lesquelles les
enlèvements antérieurs au débitage ont le moins d’importance en ce qui concerne la mise en
place du volume actuel, le travail de façonnage est logiquement plus élaboré que pour les autres
pièces. Deux grandes catégories d’enlèvements peuvent être distinguées :
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. une première série d’enlèvements, limitée à la partie centrale des pièces. Les angles formés
avec la face inférieure sont relativement réduits (25 à 45°);
. une série d’enlèvements postérieure d’angle généralement bien plus important (50 à 70°), qui
met en place les plans de coupe des UTF de la pièce. Ces enlèvements, de morphologie subparallèle ou écailleuse, s’étendent généralement sur deux rangs ou plus.
Pour les pièces épaisses à profil en demi-poire :
- de section triangulaire : une unique série couvrante d’enlèvements très étendus qui se croisent
au centre de la pièce, dessinant une nervure centrale.
- de section semi-ellipsoïdale : deux séries d’enlèvements dont l’organisation est comparable à
celle expliquée plus haut pour les autres pièces de même section.
Lien support/UTF d’extrémité arrondie
Ces liens sont de nature relativement variable :
- certains sont exclusifs : toutes les UTF d´extrémité arrondies du groupe B, et seulement elles, ont
été réalisées sur les pièces dont la section était uniquement trapézoïdale.
- d’autres sont plus relatifs : les pièces à section double ont systématiquement accueilli des UTF
du groupe A.1, celles à section uniquement semi-ellispsoïdale ou triangulaire, des UTF du groupe
A.
- d’autres sont inexistants : un profil et une épaisseur particuliers ne semblent pas conditionner un
type précis d’UTF.
UTF d’extrémité opposée
Cinq catégories d’UTF nettement définies peuvent être observées sur les extrémités opposées à celles
qui accueillent les UTF décrites précédemment.
UTF irrégulières aux arêtes saillantes, souvent abruptes et denticulées (type a)
Cette catégorie d´UTF d´extrémité opposées est la plus représentée au sein de l´échantillon analysé (la
moitié des pièces ayant une extrémité proximale préservée). L´ensemble est caractérisé par un à trois
grands enlèvements se développant sur toute la largeur de la pièce. Ceux-ci sont relativement abrupts
(angle majoritairement supérieur à 60°), obtenus par percussion dure, le point d’impact étant bien en
arrière par rapport au bord du nucléus (percussion interne). Ces enlèvements sont généralement
complétés par quelques autres, d’extension moindre. Ces UTF cassent généralement la symétrie de la
pièce. Les arêtes sont nettement saillantes, rarement adoucies par des enlèvements fins. Leur caractère
denticulé est fréquent, mais pas systématique.
Cet aménagement du plan de coupe peut se faire suivant un ou deux plans :
I) Dans le cas d´un seul plan, celui-ci est perpendiculaire à l´axe longitudinal de la pièce (Tableau
7 I.a) ou oblique par rapport à ce même axe (Tableau 6 I.b). Un à trois segments peuvent être
distingués au niveau du plan de bec.
I.a : segments généralement de délinéation droite ou convexe, parfois denticulée, de surfaces
plane/plane et d´angle 60 à 70°.
I.b : segments de délinéation concave ou droite, de surface plane/concave ou plane/convexe et
d´angle 60 à 70°.
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II) Dans le cas de deux plans (Tableau 7 II), ceux-ci sont obliques et symétriques par rapport à l´axe
longitudinal de la pièce. Ils sont séparés par une nervure bien marquée. Les deux segments définis
par chacun des plans sont de délinéation concave ou droite denticulée et d´angle 50 à 70°.
La répartition de ces UTF sur les pièces étudiées n´est pas sans liens avec les caractéristiques de
leurs supports et des UTF d´extrémité arrondies que l´on peut y observer. Les UTF d´extrémité opposée
de type a(I.a) et a(II) sont toutes réparties sur des pièces épaisses (à profil en demi-poire), et
réciproquement. Les UTF d´extrémité opposée sont présentes uniquement sur les pièces présentant
une UTF d´extrémité arrondie du groupe A.1.a.

Talon ou pan abrupt (type b)
Il s’agit d’une extrémité abrupte (angle e” 90°), correspondant au talon de l’éclat-support ou résultant
d’une cassure survenue avant le façonnage de la pièce ou d’un négatif d’enlèvement antérieur au
débitage. Les parties latérales, saillantes, de ces pans abrupts peuvent êtres adoucies par de petits
enlèvements de retouche. Ces UTF ne peuvent pas être considérées comme transformatives.
Autre front arrondi (type c)
De même que pour les UTF définies au début de cette analyse, les UTF opposées de ce groupe se
définissent par un front arrondi. Les pièces rentrant dans cette catégorie présentent donc deux extrémités
comparables, mais dont l´une est toujours plus régulière. Cette catégorie est récurrente sur les pièces à
section trapézoïdale.
Nombreux micro-enlèvements réfléchis sur plusieurs rangs (type d)
Contrairement à la catégorie précédente, il ne s´agit pas d´une partie transformative. Celle-ci résulte
d´une multitude d´enlèvements millimétriques réfléchis se développant sur plusieurs rangs. L´angle que
forme chacun de leur négatif avec la face inférieure est d´environ 90°, et l´angle résultant de l´ensemble
est nettement obtus. Cette UTF est présente uniquement sur la pièce 16H N16 23b (mais elle est
également visible sur une petite partie de l´extrémité opposée de la pièce 12N N15 09, l´UTF de cette
pièce ayant ensuite été transformée en UTF de type a).
Partie supérieure de talon aménagée (type e)
Une seule pièce est concernée par cette UTF (14H N16 08). Il s´agit d une pièce pour laquelle le talon
de l´éclat-support est encore présent. Cependant, contrairement aux UTF opposées de type b, ce talon
ne forme pas un pan abrupt. L´angle que celui fait avec la face inférieure est de 70°. La partie supérieure
est aménagée par des enlèvements plans réfléchis, qui régularisent un fil très réduit (à peine plus d´un
cm) à partir du dièdre que le talon forme avec cette partie supérieure. Cette UTF est comparable, mais
de dimension moindre toutefois, à celle décrite sur une pièce du même site déjà étudiée dans un article
récemment publié (Fogaça, 2006).
UTF latérales
Sur chaque côté, on peut compter une à trois UTF latérales. Les surfaces inférieures de celles-ci sont
planes, et sur le plan sagittal (i.e. vu de profil), le fil de chaque UTF est presque toujours droit. Ainsi,
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quand la face inférieure d´un support est composée de plusieurs plans, un changement de plan implique
presque systématiquement un changement d´UTF. De même que nous avions remarqué une relation
forte entre éclat-support et volume produit, on peut noter, à partir de cette observation, un fort lien entre
éclat-support et organisation des UTF confectionnées (cf. ci-dessous : « La conception bifaciale des
instruments dits unifaciaux »).
Les caractéristiques des UTF présentes sur les côtés de la pièce sont très liées, du fait même de la
structure allongée des limaces, aux caractéristiques des supports sur lesquels elles sont aménagées
(angles, surfaces, délinéation...).
Pièces à profil en demi-poire (5 pièces)
Les côtés de ces pièces comptent une (5 côtés) à deux (5 côtés) UTF (Tableau 8). Les surfaces
supérieures de plan de coupe planes sont les plus nombreuses (10 sur 15). Quand on a deux UTF sur un
même côté, celle située en partie proximale a toujours une surface de plan de coupe plane, celle située
en partie distale ayant une surface de plan de coupe convexe ou plane. Les délinéations sont
essentiellement droites, rarement denticulées (1 seul cas). Les angles de plan de coupe, comme ceux
de plan de bec, sont compris entre 50 et 80°, mais la plupart varient de 60 à 65°.
Autres pièces
- section simple trapézoïdale (4 pièces) : Pour ces pièces, 1 (3 côtés), 2 (4 côtés) ou 3 (1 côtés)
UTF latérales peuvent être définies sur chaque côté (Tableau 8). Les surfaces de plan de coupe
sont essentiellement convexes (8 sur 14), mais peuvent aussi être planes (5). La délinéation de
ces parties est souvent convexe (10). Ceci est à mettre en rapport avec le fait que c´est dans cette
catégorie de support que les bords latéraux sont le plus souvent de délinéation convexe. Les
angles sont compris entre 50 et 70° (surtout 60/65°).
- section triangulaire (ou trapézoïdale-triangulaire) (3 pièces) : La plupart des côtés de cette
catégorie comportent 2 UTF (4 côtés), seule la pièce 16H N16 23b présente une UTF sur chacun
de ses côtés (Tableau 8). Les plans de coupe peuvent aussi bien être plans que convexes. La
délinéation est essentiellement droite (8), jamais denticulée. Ce caractère rectiligne des UTF est
à associer à celui des bords des supports. De façon générale, les angles sont légèrement plus
petits que pour les pièces des autres catégories : plans de coupe de 40 à 60° (surtout 55/60°) et
plans de bec de 50 à 70°.
- section semi-ellpsoïdale (ou trapézoïdale-semi-ellpsoïdale) (4 pièces) : C´est pour cette catégorie
de support que les UTF latérales sont les plus nombreuses : aucun côté n´en présente qu´une
seule, mais sept en présentent deux et un en présente trois (Tableau 8). A l´exception de la pièce
14H N16 02, qui se détache très nettement de cet ensemble par son volume et par l´ensemble des
UTF aménagées sur son pourtour, les pièces de cette catégorie présentent des caractéristiques
très similaires. Les volumes de ces instruments peuvent être séparés en deux parties distinctes :
une moitié proximale de section trapézoïdale et une moitié distale de section semi-ellipsoïdale.
Cette séparation correspond à des différences au niveau des UTF latérales :
- Moitiés proximales : les surfaces de plan de coupe peuvent être planes ou concaves (3 de
chaque). La délinéation est toujours droite et, dans la moitié des cas, denticulée ou microdenticulée. Les angles de plan de coupe sont compris entre 65 et 75° et ceux de plan de
bec, entre 50 et 70°.
- Moitiés distales : les surfaces de plan de coupe sont, ici, très majoritairement convexes (5)
et la délinéation toujours droite. Les angles de plan de coupe sont légèrement inférieurs à
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ceux des moitiés proximales : 60/65°, mais les angles de plan de bec varient dans la même
fourchette de 50 à 70°.
Première synthèse
L´ analyse détaillée de cet échantillon relativement réduit de limaces, sélectionnées à partir d´un critère
précis concernant leur extrémité, permet de définir trois catégories d´artefacts :
·
un premier ensemble de pièces pour lesquelles la totalité des éléments qui les composent
apparaissent comme étroitement liés. Il peut être considéré comme un véritable techno-type, défini par
un nombre important de critères techniques (productionnels comme fonctionnels). Cet ensemble
comporte quatre pièces (16H N17 04, 16H N15 5A, 18H N16 03 et 18H N17 02), qui partagent les
caractéristiques suivantes :
- un volume peu épais de profil symétrique et de section simple trapézoïdale. Les bords sont
parallèles, de délinéation convexe au moins sur un côté. La partie centrale de la face supérieure
est relativement étendue. Elle est plane et parallèle à la face inférieure. Celle-ci résulte d´un
enlèvement clairement antérieur au débitage de l´éclat support. Les bords de l´ensemble de la
pièce ont, eux, été aménagés après ce débitage, par un rang (localement deux) de retouches peu
étendues subparallèles.
- une UTF d´extrémité arrondie dont le volume est celui d´un quart de sphère « tronqué » par la
face plane centrale (groupe B), également aménagée par retouches subparallèle relativement
courtes. Sa largeur est comprise entre 2 et 3,2 cm et les angles des plans de coupe valent 60 à
65°, ceux des plans de bec 65 à 70° (exception de la pièce 18H N17 02, dont les angles, bien plus
petits, valent respectivement 40 et 45°).
- une UTF d´extrémité opposée également arrondie, comparable à cette dernière, mais dont le
volume est moins régulier et les angles plus grands (à l´exception de 16H N15 5A, dont le talon a
été préservé).
- des UTF latérales de délinéation essentiellement convexe, jamais denticulée, et de surface
supérieure convexe ou plane. Les angles mesurent de 50 à 70°.
·
deux ensembles dont chacun comprend également des pièces ayant en commun de nombreuses
caractéristiques, mais pour lesquels une relative variabilité interne peut néanmoins être notée.
- Le premier concerne six pièces (12H N15 09, 14H N17 06, 14H N17 08, 12H N16 08, 16H N16
23a et 12H N19 03). Celles-ci partagent les caractères suivants :
. une UTF d´extrémité arrondie en quart de sphère dont le volume est régulier (groupe A.1),
aménagée par de longues retouches couvrantes en éventail et candélabre obtenues par une
percussion tangentielle au percuteur tendre. Sa largeur est comprise entre 1,8 et 3 cm et les
angles des plans de coupe á varient entre 40 et 50°, ceux des plans de coupe â entre 45 et 60°,
ceux des plan de bec 60 à 65° (exception de la pièce 12H N16 08, aux angles plus petits :
respectivement 30, 45 et 45°).
. un volume peu épais à profil symétrique dont les deux bords sont parallèles, de délinéation droite.
. éventuellement une UTF d´extrémité opposée de type a(I.b) (caractère récurrent mais pas
systématique).
La variabilité de l´ensemble porte sur :
. la section du volume de la pièce, qui peut être simple ou double, semi-ellipsoïdale ou trapézoïdale
ainsi que la schéma de production de ces supports (importance de la phase antérieure au débitage de
l´éclat-support pour les pièces à section triangulaire, façonnage presque total de la face supérieure
pour les pièces à section semi-ellipsoïdale).
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. les UTF latérales, qui, bien que de délinéation très majoritairement droite sont relativement variables :
elles peuvent être denticulées ou non, les surfaces des plans de coupe sont planes, concaves ou convexes
et les angles s´étalent de 40 à 75° (plans de coupes) et de 50 à 70°.
- Le second ensemble est constitué de cinq pièces (18H N17 03, 18I N17 11, 14H N16 11, 12H
N16 07, 16H N14 09). Il est caractérisé par :
. un support épais, dont le profil est en demi-poire et les côtés parallèles de délinéation droite (exception
de 14H N16 11). La face supérieure de ce volume particulier est obtenue presque entièrement par
façonnage au moyen de grands enlèvements.
. une UTF d´extrémité opposée toujours de type a (a(I.a) ou a(II)).
. des UTF latérales essentiellement de délinéation droite et de surface supérieure de plan de coupe
plane. Des angles variant entre 50 et 80° (surtout 60/65°).
Mais une relative variabilité de l´ensemble peut être notée en ce qui concerne :
. la section du support, qui bien que majoritairement triangulaire, peut également être trapézoïdale ou
semi-ellipsoïdale.
. les UTF d´extrémité arrondies, puisque toutes les catégories y sont représentées (groupes A.1, A.2 et
B).
· pour une dernière catégorie de pièces, enfin, aucun regroupement ne peut être fait de façon globale.
Chaque élément de ces pièces pris un à un peut être rapproché à des éléments d´autres pièces, mais
l´organisation générale de ces éléments au sein des pièces appartenant à cette catégorie fait de chacune
d´elles des pièces uniques (cas de 14H N16 02, 14H N07 03 et 16H N16 23b).

LA CONCEPTION BIFACIALE DES INSTRUMENTS DITS UNIFACIAUX
Comme nous l’avons défini antérieurement, le corps actif d’un instrument correspond à une structure
volumétrique. Il est formé par l’intersection de surfaces qui définissent des plan de coupe et de bec.
Ainsi, les caractéristiques des faces inférieures des supports sont aussi importantes que celles des
faces opposées, elles, toujours modifiées par façonnage ou retouche. On peut affirmer que la distribution
des UTF transformatives est conditionnée non seulement par les configurations morpho-techniques de
la face supérieure, mais également par la variabilité topographique de la face inférieure (Fogaça, 2006).
Quelques exemples sont représentés sur les planches E, F, G et H.
La variabilité topographique de la face inférieure de ces supports s’organise selon trois possibilités
(Figure 9) :
- La face inférieure est totalement plane : l’objet, vu de profil, ne présente aucun segment oblique ;
- La face inférieure est plane dans les parties proximale et mésiale, mais possède un plan oblique
à son extrémité distale ;
- La face inférieure présente au moins trois plans obliques.
A partir de l’observation des faces inférieures des instruments analysés, on peut percevoir que ces
variations sont déterminantes pour la distribution des UTF transformatives. Chaque segment de bord
droit des plans qui forment la face inférieure du support permet la confection d’une seul UTF
transformative. La distribution de ces UTF est alors déterminée par une conception bifaciale du support
que l’on peut synthétiser par l’association de ses faces : une face supérieure, méthodiquement travaillée
par des opérations de façonnage et/ou de retouche, et une face supérieure qui obéit à des normes
géométriques préconçues : plane ; bi-plane (avec extrémité distale oblique) ; composée d’au moins
trois plans (individualisation des parties proximales, mésiales et distales).
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Comme nous le signalions antérieurement, il nous manque, dans la collection étudiée, les éléments liés
aux premières phases des chaînes opératoires. Face à une telle situation, seules les faces non travaillées
des instruments peuvent être informatives sur la question. Cela nous indique l’adoption de deux tactiques
principales :
- L’éclat-support est préparé de telle sorte que l’on préserve son extrémité proximale (bulbe et
talon). Le support débité possède déjà les caractéristiques topographiques (face inférieure) et les
critères techno-morphologiques (face supérieure) requises ;
- Un grand éclat est réduit jusqu’à l’obtention des caractéristiques topographiques et les critères
techno-morphologiques attendus.
Il existe donc un facteur déterminant dans la conception de ces instruments : la prédétermination des
faces inférieures des supports. Celui-ci est pourtant ignoré dans la grande majorité des analyses, occulté
au profit du travail intense sur la face supérieure des instruments dits unifaciaux. Tant que l’on ne disposera
pas de données directes sur les phases initiales de la production, on ne pourrait pas affirmer s’il existe
une méthode prédominante de débitage des nucléus permettant d’obtenir une telle variabilité de supports ;
si la stratégie consiste à recherche uniquement, à partir de grand éclats, une combinaison face inférieure/
face supérieure adéquate ; ou si ces deux possibilités coexistent. On constate néanmoins une
correspondance nette entre les plans qui composent les faces inférieures des instruments et la distribution
des UTF transformatives (Fogaça, 2006). Chaque tranchant correspond à une segment droit du bord
de l’éclat support. Sur un seul segment droit, un ou plusieurs UTF peuvent être confectionnées, mais une
même UTF ne se distribue jamais sur deux segments obliques27

Quatre études de cas
Nous présentons ci-dessous quatre pièces pour lesquelles nous analysons en détail la relation « plans
de la face inférieure » / « distribution des UTF sur la face supérieure ». Il s’agit de pièces dont la
conception volumétrique, les dimensions, la morphologie ou les caractéristiques du support original
sont relativement variables.
1) Pièce 12H N8 2 (Planche I) : la face inférieure de cet objet est composée de cinq plans obliques (les
lignes tracées indiquent les changements de plan)28. Dans l’extrémité distale, il existe un plan peut
étendu auquel correspond l’UTF A. Cette dernière résulte de deux enlèvements longs et parallèles. Sur
le bord droit du plan adjacent se distingue l’UTF B, confectionnée de manière assez distincte. Cette
UTF est issue d’une première séquence d’enlèvements parallèles et étroits suivie de retouches
subparallèles profondes. Toujours sur le même bord, un nouveau plan est associé à l’UTF C. Sa confection
résulte de trois séquences nettes. Un premier enlèvement à produit un grand négatif concave peut
accentué. Puis une séquence d’enlèvements larges et plus courts, intentionnellement réfléchis, a provoqué
la modification de l’angle du plan de coupe. Enfin, de courtes retouches ont éliminé les irrégularités du
fil au niveau des nervures séparant les négatifs antérieurs. Dans la partie mésio-proximale, un quatrième
plan a reçu l’UTF D. Celle-ci présente un plan de coupe convexe, obtenu par plusieurs séquences
chaque fois plus courtes, sans réfléchissement et au tranchant régularisé par des retouches submillimétriques. Dans le même plan proximal, deux UTF ont été confectionnées. L’UTF E est obtenue par
des enlèvements très abrupts et envahissants, sans retouche terminale. L’UTF F présente, elle, un plan
de coupe convexe résultant de séquences d’enlèvement en type « candélabre ». L’UTF G, dans le plan
suivant (le même que pour l’UTF D, sur le bord opposé), se distingue par une séquence particulière de
retouches courtes et abruptes, mais le plan de coupe est le même que l’UTF F. Le long bord du plan
suivant (opposé à l’UTF C) est uniquement réservé à l’UTF H. Celle-ci résulte de trois séquences

FUMDHAMentos VII - Emílio Fogaça, Antoine Lourdeau

319

d’enlèvement qui définissent un plan de coupe plan. L’UTF I, pour finir, résulte d’une séquence en système
en « candélabre » qui crée un plan de coupe convexe.
2) Pièce 14H N15 7 (Planche J) : sa face inférieure est composée par deux plans. Le plus étendu
occupe toutes les parties proximales et mésiales du support. Un changement de plan a lieu à l’extrémité
distale, où l’UTF A, bien particulière, a été mise en place. Celle-ci délimite un front ogival symétrique
dont la pointe est peu prononcée, formée par de longs enlèvements parallèles et convergents. Le reste
de la topographie étant homogène, les autres UTF se distribuent en fonction des longueurs et délinéations
recherchées. Apparemment assez similaires, elles résultent pourtant de méthodes distinctes. L’UTF B
est conséquence d’une série d’enlèvements en « candélabre » qui débute par une séquence
d’enlèvements envahissants et s’achève par une ultime série de retouches sub-parallèles. Le tranchant
est de délinéation convexe et le plan de coupe de surface convexe également. L’UTF C est, elle,
composée d’une première séquence d’enlèvements envahissants suivie par une séquence bien plus
courte. Son plan de coupe est relativement abrupt. Il est plus probable de l’interpréter comme une UTF
préhensive dans la mesure où les angles mis em place sont inaptes à la transformation de la matière.
Enfin, l’UTF D suit de nouveau un système de confection en « candélabre », similaire l’UTF B, opposée.
3) Pièce 14H N9 i (Planche K) : la face inférieure de la pièce est composée de trois plans obliques. Sur le
plan distal, une extrémité arrondi a été confectionnée, créée en partie par la courbure d’un grand enlèvement
de type coche complétée par quelques retouches longues. Sur le bord droit du plan suivant, l’UTF B correspond
à un corps actif convexe, bien régulier, résultant d’une séquence en « candélabre » nette. Sur le plan extrême
opposé, deux UTF ont été installées. L’UTF C correspond à une extrémité arrondie convexe typique, créée
par de longs enlèvements parallèles et convergents. Sur le bord gauche, celle-ci est suivie par la courte UTF
D, formée par deux séquences d’enlèvements dont la dernière produit un plan de coupe concave. L’UTF E,
dans le même plan mais opposé à l’UTF B, résulte d’une seule séquence d’enlèvements relativement longs
et subparallèles qui définissent un plan de coupe plan.
4) Pièce 18H N15 6 (Planche L) : cette pièce se distingue de l’ensemble des objets étudiés par sont
épaisseur très réduite, qui lui confère un aspect « laminaire ». Des stigmates encore partiellement
préservés dans la partie proximale (comme l’amorce de la protubérance bulbaire) indique que le support
original était un peu plus large. Ses proportions atypiques résultent soit de processus de restructuration
de la matrice (Fogaça, 2001), soit d’une réduction intentionnelle du support dès le début de la chaîne
opératoire. La face inférieure est composée par quatre plans. Le plan distal a été investi pour la confection
d’une extrémité typiquement « en éventail ». Sur le bord droit du plan suivant, l’UTF B se caractérise par
une première séquence d’enlèvements envahissants qui configurent un plan de coupe plan, suivie par
plusieurs séries de courtes retouches qui créent un plan de bec concave. L’UTF C configure un bord un
peu plus abrupt que le précédent. Dans ce cas, on observe un première séquence d’enlèvements en
« candélabres » suivie d’une séquence de retouches courtes et parallèles définissant un plan de coupe
plan. La courte UTF D, à l’extrémité proximale du bord droit, diffère de la précédente par l’absence
d’une première séquence en « candélabre » et par la présence de plusieurs séries de retouches courtes,
situation similaire à celle de l’UTF B. A l’extrémité proximale de la pièce, où sont préservés, sur la face
inférieure, des stigmates de percussion, quelques enlèvements abrupts caractérisent l’UTF E. Au vu
des caractères de la face inférieure de la zone, cette UTF peut difficilement être considérée comme
transformative. Nous préférons la considérer comme résultante de l’élimination du talon et des autres
éléments de l’extrémité proximale. Sur le bord gauche, l’UTF F se singularise par la séquence
d’enlèvements envahissants et réfléchis qui forme un plan de coupe concave. Elle est suivie d’enlèvements
plus courts et plus profonds qui configurent un plan de bec également concave. L’ensemble obéit au
schéma en « candélabre ». Le segment du bord suivant, mésio-distal, est associé à une importante

FUMDHAMentos VII - Emílio Fogaça, Antoine Lourdeau

320

surface plane de la face inférieure qui forme un long tranchant droit. Dans ce secteur, deux UTF distinctes
et contiguës ont été confectionnées. L’UTF G présente une première séquence d’enlèvements
envahissants et un séquence de retouches courtes et profondes. On remarque ici une combinaison de
plan de coupe plan et de plan de bec concave. L’UTF H diffère le la précédente car la séquence finale
de retouches n’a pas laissé de négatifs profonds et présente des enlèvements sub-parallèles. L’ensemble
forme des plans de coupe et de bec plans.

UNE APPROCHE EVOLUTIVE DES INSTRUMENTS PLANO-CONVEXES
Pour aborder le problème de l’existence (ou non) d’un processus évolutif qui puisse être à l’origine du
concept de « matrice pour l’installation de plusieurs instruments », il faut prendre en considération deux
aspects complémentaires :
1- Le système de production ayant permis l’obtention des artefacts : phases de la ou des chaînes
opératoires qui conditionnent l’efficacité opérationnelle de ces objets ;
2- Les conditions établies pour l’utilisation des artefacts : la compréhension structurale des éléments
qui permettent une action transformative conforme aux schémas d’utilisation prévu lors de la
fabrication.
Nous pouvons distinguer principalement deux chaînes opératoires originales29:
·
Débitage de l’éclat-support à Façonnage du volume global du support à Façonnage et retouche
des plans de coupe et de bec (confection des UTF)
·
Débitage de l’éclat-support à Façonnage et retouche des plans de coupe et de bec (confection
des UTF)
Elles diffèrent par la présence ou non d’une phase d’aménagement de l’éclat-support en un module
volumétrique déterminé. Le fait que cette phase ait lieu ou non est lié à la prédétermination de l’éclatsupport, mais on ne perçoit aucune relation exclusive entre les caractéristiques originales des supports
et modules volumétriques obtenus par le façonnage. La seule exception à ce manque d’association
systématique éclat-support particulier /module volumétrique particulier est constituée par les supports
présentant d’amples surfaces planes sur la face supérieure, dont le volume est toujours assimilable à un
prisme trapézoïdal30.
Quelle que soit la stratégie pour l’obtention du support, l’objectif de cette phase consiste dans la
matérialisation d’une conception bifaciale (relation entre topographie de la face inférieure et volume de
l’objet), soit par la prédétermination totale de l’éclat-support ou par le choix d’un support naturelle qui
conviendra également en tant que matrice pour la confection des diverses UTF (dans ce cas, il n’y a pas
de phase de façonnage du volume global), soit par l’obtention d’un éclat support bien plus grand et plus
volumineux que la matrice recherchée. Les éclats-supports sont toujours obtenus par percussion interne
à percuteur dur.
La phase de façonnage des supports, quant à elle, répond à l’un ou l’autre des objectifs suivants :
la construction d’un volume global homogène. Par exemple, les pièces à section trapézoïdale
et UTF d’extrémité arrondie du groupe B (Planche A, pièces 18H N17 02 et 18H N16 03) ;
la construction d’un volume obtenu par addition d’au moins deux modules volumétriques.
Par exemple, les pièces à UTF d’extrémité arrondie du groupe A dont le volume correspond à
l’association d’un module trapézoïdal en partie proximale à un module triangulaire pour la moitié
distale (Planche B, pièces 14H N17 06, 18I N17 11 et 18H N17 03). A partir de la lecture des
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stigmates des négatifs des instruments et de l’examen des déchets de taille, on peut établir que la
réduction des grands éclats-supports jusqu’à l’obtention de la matrice est faite par percussion
interne au percuteur dur, excepté pour les pièces à volume semi-ellipsoïdal, dont le travail de
façonnage de la matrice est réalisé dès le début à la percussion tendre. Le façonnage des UTF
peut être mené tant au percuteur dur qu’au percuteur tendre. Le choix d’un technique plutôt que
l’autre est relativement lié au type de module volumétrique désiré. Par exemple, les matrices semiellipsoïdales sont toujours produites par percussion tangentielle à percuteur tendre.
La phase finale correspond à la fonctionnalisation des matrices dans le but de les rendre « opérationnelles
dans le champ fonctionnel » (Boëda, 1997). L’objectif consiste dans l’adéquation des plans de coupe et
de bec des différentes UTF qui structurent, de façon synergique, l’objet multiple. Cette phase est
déterminante pour la concrétisation du schéma d’utilisation de l’objet. Quelques relations exclusives
entre UTF et supports ont déjà été décrites. Deux méthodes principales pour la mise en place de ces
UTF ont été distinguées au cours de l’analyse (retouches sub-parallèles et retouches en candélabre).
Les techniques de confection varient en fonction d’objectifs prédéterminés (type de surface des négatifs
résultant, angles formés avec la face inférieure, obtention de contre-bulbes plus ou moins prononcés,
réfléchissements répétés…)
Les chaînes opératoires sont convergentes, dans la mesure où elles sont régies par un même concept
principal : la création d’une matrice polyvalente conçue bifacialement.
Un second aspect se rapporte au schéma de fonctionnement de ces objets. Ils sont conçus pour
fonctionner dans des conditions déterminées, selon des gestes précis et en relation à des « milieux »
définis (matières travaillées).
Evidemment, puisque l’on ne peut pas observer ces objets en action, on ne peut que déduire, à partir
des caractéristiques techno-morphologiques, des hypothèses plausibles sur le ou les schémas d’utilisation
en jeu31. On peut souligner les aspects suivants et leurs implications :
- Des UTF transformatives d’extrémité sont associées à des UTF latérales sur une même matrice
à alors que le fonctionnement des premières peut dépendre d’un geste axial, en relation au
mouvement de flexion/extension du bras et du poing fermé avec la paume de la main vers le bas
(comme on utiliserait un rabot), le fonctionnement des UTF latérales peut dépendre d’un geste
latéral perpandiculaire ou parallèle (comme on utiliserait respectivement un peigne et un couteau) ;
- Des UTF transformatives bien distinctes peuvent être rencontrées sur une même matrice
correspondant à un module volumétrique unique à certains modules permettent des gestes différents
(mouvement, direction…) ;
- Un même type d’UTF transformative peut être rencontré sur des matrices aux modules
volumétriques distincts à certaines UTF peuvent être polyvalentes et liées à des schémas d’utilisation
différents. Elles peuvent aussi répondre à des fonctions différentes. La variabilité volumétrique
peut imposer, entre autres, des formes de préhension distinctes et différentes applications de la
force cinétique.
- A l’exception des tranchants denticulés et micro-denticulées, toutes les UTF présentent des
caractéristiques morphologiques et techniques inaptes pour couper ou perforer. Les cas d’angles de
plan de coupe et/ou de bec inférieurs à 50° sont très rares à les instruments mis en place sur ces
matrices répondent à une gamme de fonctions bien définies. Il convient de reconnaître les UTF
transformatives d’autres catégories de supports qui composent l’industrie, surtout les éclats peu épais.
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Les faits considérés au cours de cette analyse ne permettent pas de définir les objets lithiques comme
des structures complètement abstraites ou complètement concrètes. Il existe des relations nécessaires,
telles qu’entre :
- les UTF d’extrémité arrondies et les gestes axiaux32 ;
- les matrices peu épaisses de module volumétrique semi-ellipsoïdal et les UTF étendues et
homogènes qui occupent d’importantes parties des périmètres des objets ;
- l’opposition longitudinale entre UTF d’extrémité arrondies et UTF d’extrémité opposées irrégulières
aux arêtes saillantes, souvent abruptes et denticulées (type a).
D’autre part, d’autres éléments plaident pour une structure abstraite :
- Des indices de plusieurs stratégies d’obtention des supports : soit le débitage d’un éclat
opérationnel presque tel quel (Fogaça, 2006), soit l’obtention d’un éclat plus grand et volumineux
que le support ensuite travaillé jusqu’à être opérationnel, soit la simple collecte de supports bruts
de taille :
- La variabilité dans la prédétermination des supports. Actuellement, cette variabilité peut seulement
être inférée des caractéristiques originales des supports identifiées par l’analyse diacritique des
négatifs des pièces ;
- Les caractéristiques déterminées d’UTF latérales (principalement localisation et longueur), qui
présentent une grande variabilité.
En prenant en compte l’absence, dans les aires fouillées et sondées de l’abri GO-JA-01, de données
relatives aux méthodes de débitage, il ne nous est pas encore possible de définir une lignée évolutive
propre au système de production des supports.
On peut affirmer avec certitude que la disparition de la phase Paranaíba (et phases équivalentes dans
les autres régions) n’exprime par la fin d’une lignée évolutive, puisque nous ne connaissons aucun
ensemble instrumental qui correspond à un état concret postérieur aux objets de la transition Pléistocène/
Holocène Tout semble indiquer que la disparition soudaine des outils plano-convexes est à mettre en
relation avec l’apparition de nouvelles lignées techniques pendant l’Holocène (Mello, 2005)
Un élément significatif du point de vue évolutif doit être souligné : le concept de matrice polyvalente
conçue de façon bifaciale. Cet élément permet suggère fortement une histoire évolutive des instruments
plano-convexes. Il ne s’agit pas d’un concept simple, dont la matérialisation mobiliserait peu d’éléments.
On peut percevoir, au contraire, d’étroites relations entre support (débitage) / fonctionnalisation (façonnage
et retouche) / schémas d’utilisation (préhension et gestuelle). Nous privilégions donc l’hypothèse selon
laquelle ces matrices correspondent à un moment intermédiaire d’une lignée originale d’objets
techniques.
Son ascendance est nécessairement pléistocène. Seules des industries du Pléistocène peuvent
témoigner du début de cette lignée. Il nous revient de les rechercher, en commençant par des questions
simples : quelles caractéristiques techniques présentent les supports robustes et épais découverts dans
ces industries anciennes ? Comment sont-ils produits ? Pour quel usage (comment sont-ils
confectionnés) ? Dans quelles circonstances surgit le façonnage unifacial ? Le caractère polyvalent
des matrices apparaît-il de façon progressive ou soudainement (provient-il de la réunion progressive
d’instruments indentifiables de façon isolée) ?
Seulement pour commencer…
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Notes
1
Recherche financée par le CNPq – Brésil.
2
Lesma signifie limace en portugais. Des définitions classiques de ces pièces peuvent être trouvées
dans Bordes (1961) et Brézillon (1977).
3
Schmitz, 1976-77; 1984; Schmitz et al., 1989; Hurt et Blasi, 1969; Laming-Emperaire, 1979; Prous et
Malta, 1991.
4
Cité par Mendonça de Souza, Simonsen et Passos Oliveira (1983-84).
5
Toujours représentés tant par des instruments retouchés que par des déchets de taille. Dans quelques
régions, de grands ateliers lithiques de surface ont également été repérés, à proximité des sites d’abri
(Simonsen, 1975; Mendonça de Souza et al., 1977; Schmitz et al., 1986; 1996).
6
Schmitz, 1981; Schmitz et al., 1977; 1989; Laming-Emperaire, 1979; Prous et Malta, 1991.
7
Schmitz et al., 1977; 1986; Simonsen, 1975; Mendonça de Souza et al., 1977; Prous et Malta, 1991.
8
Mendonça de Souza et al., 1977; Schmitz et al., 1977; 1986.
9
Schmitz, 1976-77; 1981; 1984; Schmitz et al., 1977; 1986; 1989; Simonsen, 1975; Mendonça deSouza
et al., 1977; 1983-84.
10
Schmitz et al., 1996.
11
Walter, 1958; Hurt et Blasi, 1969, Laming-Emperaire, 1979; Prous et Malta, 1991.
12
Walter, 1958; Hurt et Blasi, 1969; Schmitz et al., 1986; 1989; 1996.
13
Laming-Emperaire, 1979; Prous et Malta, 1991.
14

Les sites à ciel ouvert connus sont presque sans exception des sites de surface.

15

Pour certains auteurs, le fait que les sites présentant des industries anciennes «plano-convexes» se localisent
dans les zones de cerradoet que la présence de pointes de projectile dans les abris, même rares, ne soient
pas significative dans l’ensemble de la production (puisque pour une chasse diversifiée dans le cerradode
telles armes ne seraient pas nécessaires) est presque devenu un acte de foi (Barbosa, 1992).
16

Les recherches y ont été réalisées entre 1975 et 1999 (Schmitz et al., 1989 ; 2004), sous la direction
de P. I. Schmitz, au cours d’un partenariat entre l’Instituto Anchietano de Pesquisas – UNISINOS et
l’Instituto Goiano de Pré-história e Antropologia – UCG.
17
“Dados cronológicos e sobre as espessuras dos sedimentos se restringem somente à fase da
ocupação humana, sendo essencialmente holocênicos” (Bittencourt, 2004, p. 267).
18
“Se o artesanato, a cada novo bloco de pedra, pode se deparar com um novo problema técnico,
cada novo bloco de pedra não produzirá em refluxo um novo artesanato” (Fogaça, 2003a).
19
Pour les nombreux cas où l’on ne parvient pas à cette meilleure adéquation forme/fonction, l’auteur se
réfère alors à la notion de « tendance partielle ».
20
Une légère rotation est également possible lors des mouvements d’opposition au pouce, d’amplitude
décroissante de l’index à l’auriculaire.
21
Le mouvement d’opposition permet de coller la pulpe du pouce à la pulpe d’un autre doigt, comme
lorsque l’on tient une feuille de papier ou une pièce de monnaie (Kapandji, 2002). La contre-opposition
est, naturellement, le mouvement opposé, selon lequel la main revient à une position de repos, les
doigts légèrement écartés.
22
Les exemples que nous présentons dans cette partie ont déjà été exposés dans Fogaça, 2006.
23
La scie dite «passe-partout» peut s’introduire dans les rainures profondes et scier des surfaces
relativement courtes dans la mesure où sa lame est nettement moins large.
24
Sensu Gardin, 1979.
25
La faucille à dents, peut-être pour éviter cette perte, n’a jamais complètement disparu. Son usage est
attesté dans plusieurs régions méditerranéennes jusqu’au début du XXesiècle. Elle est encore utilisée
aujourd’hui en Afrique et en Asie, surtout pour la récolte du riz (Boucard, 2000).
27
Cela correspondrait à tenter de faire fonctionner un couteau ou une scie dont la lame est pliée en son
milieu.
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28

La description sera menée selon le sens des aiguilles d’une montre, en partant de l’extrémité distale
de la pièce.
29
La reconstitution des chaînes opératoires se base sur l’analyse diacritique des instruments eux-mêmes,
sur l’identification des déchets de taille propres aux différentes phases effectuées dans l’aire fouillée, et
sur les remontages mentaux possibles.
30
Pour une partie de ces pièces, il faut d’ailleurs évoquer également la possibilité de la simple récupération
de plaquettes tombées de la paroi de l’abri pour la confection de ces objets, lorsque les supports naturels
présentent déjà les caractéristiques techno-morphologiques requises.
31
Une analyse tracéologique peut renforcer (ou non) ces hypothèses.
32
Nous ne considérons par que les UTF d’extrémité arrondies étaient utilisées comme parties actives
de herminette, par percussion lancée, car nous ne disposons d’aucun élément attestant d’un
emmanchement des pièces. Une analyse à venir des fractures de ces matrices et des altérations
(lustres, abrasions…) pourra contribuer à une meilleure compréhension de la question.
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Figura 1
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Figura 2
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Figura 3: Característica morfológica geral das UTFs extremas das peças escolhidas para o estudo
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Figura 4: Distinção volumétrica das UTFs extremas arredondadas
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Figura 5: Distinção volumétrica das UTFs extremas arredondadas do grupo A

Figura 6: Convenção para medição dos ângulo de plano de corte das UTFs extremas arredondadas do grupo A.1.

antes da debitagem da lasca-suporte. Na maioria dos casos (Quadro 5), a parte central da UTF, não
atingida pelas retiradas de confecção, é bem plana, paralela (ou quase) à face inferior da lasca-suporte.
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Figura 7: Retoque 'em leque' (A) e retoque 'em candelabro' (B)

Figura 8: Retoque subparalelo.

Figura 9: Variabilidade topográfica das faces inferiores: plana, bi-plana/com extremidade distal oblíqua e com
vários planos.
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Camada
B sup.
B inf.
C
D
D
F
G
H
J
M
Q

Datação
925±60
6690±90
7395±80
7250±95
7420±80
8915±115
8805±100
9020±70
9060±65
9510±60
10580±115

Fase crono-tipológica
Jataí
Serranópolis
Serranópolis
Serranópolis
Serranópolis
Serranópolis
Serranópolis
Serranópolis
Paranaíba
Paranaíba
Paranaíba

N° de ref.
SI-3690
SI-3691
SI-3692
SI-3693
SI-3694
SI-3695
SI-3696
SI-3697
SI-3698
SI-3700
SI-3699

Quadro 1 : Datações obtidas no sítio GO-JA-01 (cf. Schmitz et al., 2004)

14H N17 06
12H N15 09
16H N16 23a
12H N19 03
12H N16 07
14H N16 08
18H N17 03
12H N16 08
18I N17 11
14H N07 03

Largura
(cm)
2,4
2,8
3,0
3,0
3,2
1,8
3,8
2,4
3,0
1,9

PCα
45°
50°
40°
45°
45°
45°
50°
30°
30°
35°

Ângul os
PCβ
60°
60°
50°
45°
60°
55°
65°
45°
40°
40°

PB
60°
60°
60°
65°
70°
65°
50°
45°
45°
60°

Superfícies
(inf./sup.)
Pl. / Cv x
Pl. / Cv x
Pl. / Cv x
Pl. / Cv x
Pl. / Cv x
Pl. / Cv x
Pl. / Cv x
Ccv / Cv x
Ccv / Cv x
Pl. / Cv x

a

a’
b

Quadro 2 : Características gerais do volume das UTFs do grupo A.1 (Superfícies: inf. =
superfície inferior ; sup. = superfície superior ; Pl. = plana ; Cvx = convexa ; Ccv = côncava)

16H N16 23b
14H N16 02
14H N16 11

Largura
(cm)
2,9
3,3
3,6

Ângul os
PC
55 a 70°
65 a 75°
60 a 90°

PB
60°
70°
70°

Quadro 3 : Características gerais do volume das UTFs do grupo A.2
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16H N17 04
16H N15 5A
18H N16 03
16H N14 09
18H N17 02

Largura
(cm)
3,2
2,2
2,0
3,3
2,8

Ângulos
PC
PB
65°
65°
60°
70°
65°
70°
65°
65°
40°
45°

a

Quadro 4 : Características gerais do volume das UTFs do grupo B

N° peça

a
Grupo A.1
a’
b

Grupo A.2

a
Grupo B

14H N17 06
12H N15 09
16H N16 23a
12H N19 03
12H N16 07
14H N16 08
18H N17 03
12H N16 08
18I N17 11
14H N07 03
16H N16 23b
14H N16 02
14H N16 11
16H N17 04
16H N15 5A
18H N16 03
16H N14 09
18H N17 02

Características
anteriores à
debitagem
nervura
nervura
outro
outro
outro
nervura
superf. plana
superf. plana
superf. plana
superf. plana
superf. plana

Métodos de
confecção

Técnica de
confecção

leque/cand.
leque/cand.
leque/cand.
leque/cand.
leque/cand.
subparalelo
leque/cand.
leque/cand.
leque/cand.
leque/cand.
subparalelo
leque/cand.
subparalelo
subparalelo
subparalelo
subparalelo
subparalelo
subparalelo

macia/tang.
macia/tang.
macia/tang.
macia/tang.
mista
macia/tang.
macia/tang.
macia/tang.
macia/tang.
mista
dura/interna
dura/interna
dura/interna
macia/tang.
macia/tang.
macia/tang.
mista
macia/tang.

Quadro 5 : Relação entre volumes e esquemas de confecção das UTFs extremas arredondadas
(Método: leque/cand. = retoque em leque e em candelabro; Técnica: macia/tang. = percutor macio e ponto de impacto perto da borda do núcleo (percussão tangencial), dura/interna = percutor
duro e ponto de impacto distante da borda do núcleo (percussão interna))
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SUPORTE
N° peça

UTF ext.
arr.

L

E

14H N17 06

8,1

3,2

2,0

ll

12H N15 09

11,4

3,6

2,2

ll

7,8

3,5

1,6

ll

-

-

-

9,1

4,1

3,3

ll

9,5

2,9

1,9

ll

7,5

3,8

3,5

ll

8,2

3,7

1,5

()

18I N17 11

7,9

3,5

2,6

ll

14H N07 03

-

-

-

16H N16 23b

7,0

3,1

1,6

(l

10,7

4,0

2,9

ll

14H N16 11

6,9

4,4

3,7

()

16H N17 04

6,9

3,4

1,2

()

8,9

4,4

1,3

(l

7,8

3,4

1,4

()

16H N14 09

8,2

4,8

3,2

ll

18H N17 02

9,6

4,1

1,4

l)

a

16H N16 23a
12H N19 03
12H N16 07

Secção

Perfil

Bordas
laterais

C

-

-

A.1
14H N16 08
a’
18H N17 03
12H N16 08
b

14H N16 02

A.2

a

16H N15 5A
18H N16 03

B

-

-

-

-

Quadro 6 : Características gerais dos suportes, em relação com os grupos de UTFs
extremas arredondadas.

Legenda
Secção :

Perfil :
trapezoidal

simétrico

triangular

meia-pêra

semi-elipsoidal
dobra trapezoidal
– semi-elipsoidal
dobra trapezoidal
– triangular

Bordas :

ll
()
l)

reta-reta
convexa-convexa
reta-convexa
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N° peça
14H N17 06
12H N15 09
16H N16 23a
12H N19 03
12H N16 07
14H N16 08
18H N17 03
12H N16 08
18I N17 11
14H N07 03
16H N16 23b
14H N16 02
14H N16 11
16H N17 04
16H N15 5A
18H N16 03
16H N14 09
18H N17 02

UTF ext. arr.

a
A.1
a’
b

A.2

a
B

UTF ext. oposta
a (I.b)
a (I.b)
a (I.b)
a (I.a)
e
a (I.a)
b
a (II)
d
c
a (I.a)
c
b
c
a (II)
c

Quadro 7 : Categorias de UTFs extremas opostas em função das UTFs extremas
arredondadas
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12H N16 07

18H N17 03
18I N17 11

14H N16 11
16H N14 09

16H N17 04
16H N15 5A

18H N16 03

18H N17 02

16H N16 23a

16H N16 23b
12H N16 08

14H N16 02

14H N17 06

12H N15 09

14H N16 08

N°
UTF

Lateral

Localização

Delineamento

1
2
5
6
2
4
2
4
5
2
4
2
3
5´
5´´
2´
4
2
3
6
7
2
3
5
2
3
4
6
7
2´
2´´
4
5
2
5
2
3
6
7
2
3
5
6
7
2
3
5
6
2
3
5
6
2
3
5
6

dir.
dir.
esq.
esq.
dir.
esq.
dir.
esq.
esq.
dir.
esq.
dir.
dir.
esq.
esq.
dir.
esq.
dir.
dir.
esq.
esq.
dir.
dir.
esq.
dir.
dir.
dir.
esq.
esq.
dir.
dir.
esq.
esq.
dir.
esq.
dir.
dir.
esq.
esq.
dir.
dir.
esq.
esq.
esq.
dir.
dir.
esq.
esq.
dir.
dir.
esq.
esq.
dir.
dir.
esq.
esq.

dist.
prox.
prox.
dist.
mes.
mes.
mes.
prox.
dist.
mes.
mes.
dist.
prox.
prox.
dist.
mes.
mes.
dist.
prox.
prox.
dist.
dist.
prox.
mes.
dist.
mes.
prox.
prox.
dist.
dist.
prox.
prox.
dist.
mes.
mes.
dist.
prox.
prox.
dist.
dist.
prox.
prox.
mes.
dist.
dist.
prox.
prox.
dist.
dist.
mes.
prox.
dist.
dist.
prox.
prox.
dist.

ret
ret
cvx
ret. dent.
cvx
ret
ret
ret
ret
cvx
cvx
ret
ccv. dent.
ret
ret
cvx
cvx
ret. mic.dent.
cvx
cvx
ccv
cvx
cvx
cvx
cvx
ret
cvx
cvx
ret
ret
ret
ret
ret
cvx
cvx
ret
ret
ret
ret
ret
ret
ret
cvx
ccv
ret
ret. dent.
ret
ret
ret. dent.
ret. dent.
ret
ret
ret
ret. mic.dent.
ret
ret

Plano de corte
Plano de bico
Superf.
Superf.
Ângulo sup. Ângulo
sup.
cvx
60
Cvx
65
pl
65
pl
60/80
pl
70
pl
70
pl
80
pl
60/80
pl
65
pl
65
pl
50
pl
50
pl
60
pl
65
pl
65
pl
65
cvx
45
pl
50
cvx
65
ccv
60
pl
60
pl
60/70
pl
65
ccv
65
ccv
70
ccv
65
pl
65
pl
65
cvx
65
pl
65
cvx
60
pl
60
cvx
55
pl
60
pl
65
pl
60/70
ccv
55
ccv
50
pl
50
pl
65
pl
50/55
pl
60/65
cx
60
pl
65
cvx
50/55
cvx
65
pl
60
pl
65
cvx
55
pl
60
pl
60
pl
65
cvx
65
pl
65
cvx
65
pl
65/90
cvx
55
cvx
65
pl
55
pl
65
pl
55
ccv
65
cvx
55
pl
55/70
cvx
60
cvx
65
cvx
60
pl
55
pl
65
pl
60
cvx
40/45
pl
50
cvx
60
cvx
70/90
pl
45
pl
60/90
pl
45
pl
60
pl
60
pl
65
cvx
70
ccv
50
ccv
75
ccv
70
cvx
75
cvx
>90
pl
75
ccv
70
cvx
65
pl
70
pl
70
pl
60
pl
65
pl
65
cvx
60
cvx
65
cvx
60
ccv
55
ccv
70
pl
70
ccv
70
ccv
50
cvx
60
pl
50
pl
60
pl
65
ccv
75
pl
60/80
pl
60
pl
65
cvx
65
pl
65

Quadro 8 : Principais características das UTFs laterais (Lateral: dir. = direita, esq. = esquerda ;
Localização: prox. = parte proximal, mes. = parte mesial, dist. = parte distal ; Delineamento: ret. =
reto, cvx = convexo, ccv = côncavo, dent. = denticulada, mic.dent. = micro-denticulada ; Superfícies:
pl. = plana, cvx = convexa, ccv = côncava)
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Cm

18H N17 02

18H N16 03

14H N16 02
Prancha A: amostra de objetos unifaciais apresentando UTF extrema arredondada.
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12H N15 09

Cm

14H N17 06

18I N17 11

18H N17 3

Prancha B: amostra de objetos unifaciais apresentando UTF extrema arredondada (cont.).

FUMDHAMentos VII - Emílio Fogaça, Antoine Lourdeau

338

FUMDHAMentos VII - Emílio Fogaça, Antoine Lourdeau

339

UTF 3

UTF 2

14H N16 02

UTF 4

UTF 1

UTF 4

UTF 3

UTF 2

Prancha C: identificação das Unidades Tecno-Funcionais (UTFs).

UTF 5

UTF 6

UTF 7

UTF 5

18H N17 02

UTF 6

UTF 7

UTF 1

UTF 4

18H N16 03

UTF 5

UTF 1

UTF 3

UTF 2

Legenda
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18I N17 11

UTF 3

UTF 2

UTF 4

Prancha D: identificação das Unidades Tecno-Funcionais (UTFs).

UTF 4

UTF 5

UTF 1

UTF 3

UTF 2

UTF 4

12H N15 09

UTF 5

UTF 6

UTF 1

UTF 4

UTF 1

14H N17 06

UTF 2

UTF 3

UTF 2

14H N17 06

UTF 3

UTF 5

UTF 6

UTF 1

Legenda

A

A

I

I
B

B

H

H
C

C

G

G
D

D
F

F

E

E

Prancha I: peça 12H N8 2. Análise da relação entre as faces do objeto - distribuição de UTFs em função dos diferentes
planos que compõem a face inferior (sem escala).
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A

A

D

D
B

B

C

C

Prancha J: peça 14H N15 17. Análise da relação entre as faces do objeto - distribuição de UTFs em função dos diferentes
planos que compõem a face inferior (sem escala).

Referências bibliográficas/Bibliographie

A

A

E

E
B

B
D

D

C

C

Prancha K: peça 14H N9 i. Análise da relação entre as faces do objeto - distribuição de UTFs em função dos diferentes
planos que compõem a face inferior (sem escala).
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A

A

H

B

H

B

G

G

C

C
F

F

D

E

D

E

Prancha L: peça 18H N15 6. Análise da relação entre as faces do objeto - distribuição de UTFs em função dos diferentes planos
que compõem a face inferior (sem escala).
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Abstract
According to the peopling model proposed by Borrero, the exploration, colonization and effective
occupation of Fuego-Patagonia was a slow and complex process, which resulted in ecological and
cultural changes for the first human populations in the southernmost extreme of America. In the
same way, the human peopling of these new ecosystems could have implied a potential source of
diseases and adaptation of health patterns. This presentation focuses on our first steps in the
exploration of the possible impact of Fuego-Patagonia peopling in human health. We study the
resolution of bioarchaeological record (human remains corresponding to 562 individuals) to analyse
this process, taking into account the taphonomic information related to spatial and temporal contexts,
and the paleopathological studies formulated in the last years. In this sense, we analyse, among
other materials, the first paleopathological results from the recent recovered skeleton in “La Arcillosa
2” site in Tierra del Fuego (5200 years BP), one of the earliest complete and articulated in this
region. These results include the analyses of long bone cross-sectional geometry for the
interpretation of lifestyle and nutritional patterns in Southern Patagonia.
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Introducción
A fines de los noventa, Borrero (1999, 2001b) propuso que el poblamiento de Fuego-Patagonia fue un
proceso lento, complejo y de desarrollo no lineal. El modelo considera que cada una de las fases
propuestas (exploración, colonización y ocupación efectiva) no deben ser consideradas como recortes
temporales ni tampoco espaciales. Esto implica por ejemplo que las ocupaciones, extinciones y
reocupaciones pudieron darse simultáneamente en zonas próximas en un momento determinado
(Borrero 2001b). Para la elaboración de este modelo se consideraron las variaciones paleoambientales
ocurridas en la región a lo largo de más de 10.000 años de ocupación humana. Dada su perspectiva
ecológico evolutiva, el modelo de Borrero permite fácilmente incorporar a la discusión el estudio de los
cambios en la salud de las poblaciones como generador de expectativas e información relevante.
Siguiendo este razonamiento, resulta defendible sostener que los cambios paleoambientales y
demográficos habrían representado además un impacto de variable magnitud sobre las condiciones
de salud en las diferentes etapas de dicho proceso. El propósito de este trabajo es analizar la resolución
del registro bioarqueológico para estudiar el impacto del poblamiento y sus fases en la salud de las
poblaciones humanas en Fuego-Patagonia. En este contexto, se presentarán los primeros resultados
paleopatológicos sobre uno de los restos óseos humanos más antiguos hallados en la costa de Tierra
del Fuego, en el sitio La Arcillosa 2 durante el 2003.
Las expectativas propuestas para las primeras etapas del poblamiento carecen actualmente de sustento
empírico proveniente del registro bioarqueológico, debido a los escasos restos óseos humanos que
pueden ser atribuidos a este periodo. Como puede observarse en la tabla 1, donde se muestran los
restos óseos humanos con cronología asociada hallados en Patagonia, no existen muestras
correspondientes al Pleistoceno y Holoceno temprano, es decir a los primeros momentos del
Periodo Temporal
Holoceno Medio

Holoceno Tardío

Holoceno Final

Sitio Arqueológico
Punta Santa Ana
Marazzi 1
La Arcillosa 2
Pali Aike
Lago Sofía
Cerro Sota
Englefield
Palermo Aike
Cabo Vírgenes 17
Fortaleza
Cerro Johnny
Las Mandíbulas
Las Horquetas
Posesión Olimpia 1
Estrecho Trinidad
Bahía Laredo
Punta Delgada
Estancia Morro Chico
Isla Navarino
Puerto Luisa
Bahia Baeriswyl
Sur Isla Gable
Almanza

Cronología
6540 ± 110 AP
5570 ± 400 AP
5205 ± 58 AP
7830 ± 60 AP
3950 ± 60 AP
3380 ± 70 AP
1700 ± 120 AP
1120 ± 30 AP
900 ± 40 AP
630 ± 60 AP
350 ± 90
Moderno
Moderno
Siglo XIX-XX
Siglo XIX-XX
Siglo XIX-XX
Siglo XIX-XX
Siglo XIX-XX
Siglo XIX-XX
Siglo XIX-XX
Siglo XIX-XX
Siglo XIX-XX
Siglo XIX-XX

Tabla 1: Hallazgos de restos oseos humanos arqueologicos de Patagonia Austral con asignación cronologica
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poblamiento. Las posibles causas para la ausencia de registro durante esta etapa ha sido analizada
anteriormente en otros trabajos (Borrero 2001b, Guichón et al 2001a, Guichón et al 2006, Dillehay
2000). Desde hace algunos años se están llevando a cabo estudios acerca de aspectos tafonómicos
de los restos óseos humanos de Patagonia, en general desde perspectivas regionales, la cual busca
comprender la distribución de áreas con diferentes capacidades de captura y preservación de restos
óseos (Borrero 1988, 2001a). Hasta el momento ha sido posible observar una distribución heterogénea
de los hallazgos óseos, que plantean interrogantes acerca de si la escasez de restos humanos en
algunos contextos espacio-temporales concretos se debe a la menor capacidad de preservación ósea
de ciertos ambientes, a las características ecológicas y culturales de las poblaciones humanas, a las
metodologías arqueológicas de exploración, o más probablemente a la combinación de estos factores
(Guichón et al 2006). Por otra parte, estas interpretaciones acerca de la heterogeneidad temporal
podrían estar sesgadas por el bajo porcentaje de restos óseos sobre los que se han realizado análisis
de carbono 14. Según Guichón et al 2006, sólo 25 individuos de los 562 hallados hasta el momento en
el sur de Patagonia tendrían información cronológica. Por lo tanto, restos óseos del holoceno temprano
y medio podrían haber sido hallados y no haber sido reconocidos, pasando a formar parte de las
colecciones de museos con escasa información contextual asociada. De la misma manera, Suby y
Guichón (2004) muestran que un alto porcentaje de los restos hallados en Patagonia Austral no
corresponde a excavaciones arqueológica sistemáticas, por lo que su asignación espacial es dudosa.
Por lo tanto, ¿restos humanos correspondientes al Pleistoceno y Holoceno temprano no han aparecido,
o simplemente han sido recuperados y aun no los hemos podido asignar cronológicamente?
En este contexto, las inferencias paleopatológicas que puedan corresponder a periodos tempranos
del poblamiento, concretamente el pleistoceno tardío y holoceno temprano, deberán provenir, al menos
por el momento, de otro tipo de registros. Los recientes estudios paleoparasitológicos que se están
realizando sobre coprolitos fechados en 10.500 años AP, provenientes del sitio CCP7, ubicado en una
cueva del Parque Nacional Perito Moreno (Santa Cruz, Argentina), son una muestra de ello,
representando una fuente de información valiosa ante la ausencia de restos humanos (Fugassa 2005).
Por otra parte, aun cuando podamos disponer de restos óseos, los análisis paleopatológicos sobre
este tipo de registro para interpretar la salud de las poblaciones humanas en el pasado presenta una
serie de dificultades que incluyen: 1) un número importante de enfermedades agudas e infecciosas
que no dejan registro sobre los restos esqueletales (Ortner 2003); 2) enfermedades diferentes producen
signos esqueletales similares, dificultando el diagnóstico diferencial (Aufderheide y Rodríguez Martín
1998; Campillo 2001; Ortner 2003); 3) las muestras esqueletales pueden estar sesgadas debido a
preservación, procesos tafonómicos y practicas mortuorias diferenciales (Buikstra y Cook 1980; Waldron
1994); y 4) las muestras esqueletales podrían no ser biológicamente representativas de las poblaciones
de las cuales se derivan (Wood et al 1992; Ortner 2003; Wright y Yoder 2003). Ante estos problemas,
se ha planteado que la conjunción de múltiples líneas de evidencia permitiría reducir el error en las
interpretaciones de la salud humana en el pasado (Goodman 1993; Wright y Poder 2003). En este
contexto, la integración de evidencias provenientes del registro óseo, histórico y parasitológico permiten
aumentar nuestras expectativas de la reconstrucción de escenarios biológicos de la salud de las
poblaciones humanas en Patagonia (Guichón et al 2006).
De acuerdo a las características del registro biológico humano de Patagonia Austral, el registro aparece
en general en forma aislada o en sitios representados por números mínimos de pocos individuos, con
algunas excepciones como el sitio Lago Salitroso ubicado al norte de Santa Cruz (Argentina), donde
se han recuperado 79 individuos depositados en chenques correspondientes un lapso temporal entre
2750 y 300 AP (Tessone et al 2005). En este contexto, las colecciones de los museos representan casi
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las únicas fuentes de análisis poblacionales de la salud humana a través del registro óseo. Por lo tanto,
el tratamiento que reciban esas colecciones para el estudio de aspectos paleopatológicos condiciona
los resultados alcanzados. Será necesario establecer ajustes acerca de la clasificación de las muestras
de acuerdo a criterios biológicos y tafonómicos. Hasta el momento, como lo reconoce Guichón (1993),
los estudios acerca de los estilos de vida y salud en Patagonia se han basado en clasificaciones
etnográficas, aún cuando no existen argumentos para asociar las descripciones históricas de los últimos
cuatrocientos años a los algo más de 10.000 años de ocupación en Patagonia (Borrero 2001b). En
este sentido, en los últimos años se han comenzado a estudiar algunos indicadores de salud en muestras
clasificadas a través de criterios biológicos, tal el caso de la composición dietaria evaluada mediante
análisis de isótopos estables (Schinder y Guichón 2003; Guichón 1993).
La amplia diversidad de escenarios ambientales presentes en Patagonia son un sustento para la
heterogeneidad de hallazgos de restos humanos, y la variabilidad de las condiciones de preservación.
En este sentido, el estudio previo de tal variabilidad previamente al estudio de colecciones de restos
humanos para la evaluación de aspectos paleopatológicos resulta clave. En los últimos años se ha
avanzado en la búsqueda de patrones de preservación diferencial asociados a los tipos de enterratorios
y prácticas mortuorias, algunas de las condiciones sedimentológicas de los depósitos, y a las condiciones
de recuperación arqueológica de los restos óseos humanos (Suby 2006). La información tiene en
cuenta además las características de los restos óseos, en particular su densidad mineral ósea y diseño
estructural en la preservación diferencial (Lyman 1984; Suby 2006a). En este sentido, se evaluó la
preservación diferencial de restos humanos arqueológicos de Patagonia Austral, y el efecto de procesos
tafonómicos atricionales a través de la relación entre la frecuencia de partes esqueletales y la densidad
mineral osea (sensu Lyman 1984). Para ello se tomaron los datos de densidad mineral ósea volumétrica
(vBMD) obtenidos por Suby (2006b), y se contrastaron con el porcentaje de supervivencia de elementos
postcraneales de acuerdo a la situación de hallazgo y la matriz sedimentaria en la que se encontraron
los restos. Además se consideró el efecto de la cremación de restos óseos en la preservación diferencial
de elementos. Los porcentajes de supervivencia para cada una de las situaciones consideradas se
muestran en la Tabla 2. Los resultados muestran que en todos los casos los restos humanos hallados
en estratigrafía, es decir aquellos que son recuperados con más del 50% de su estructura enterrada, no
son objeto de procesos tafonómicos atricionales, sin importar la matriz sedimentaria en la cual se
encuentran contenidos (Figura 1 y Tabla 3). Del mismo modo, la supervivencia de los elementos que
fueron expuestos a la acción de procesos de cremación no se relaciona con la densidad mineral ósea.
Por el contrario, los restos superficiales son afectados por procesos atricionales, donde sólo los
elementos con mayor densidad mineral ósea sobreviven y son recuperados (Figura 1 y Tabla 3). En
este sentido, es posible plantear que los restos humanos hallados en superficie y estratigrafía no deberían
ser considerados en forma conjunta para el estudio de aspectos paleopatológicos en Patagonia Austral,
dado que de hacerlo se estaría subestimando la representación de algunos elementos, en particular
del esqueleto axial y por lo tanto, obteniendo menor incidencia de las patologías que afectan los
segmentos óseos que integran esa porción de la anatomía.
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Preservacion Diferencial de Restos Oseos Humanos
Arena
Concheros
Arcilla
Elemento
postcraneal

vBMD

Estrat.
(n=6)

Sup
(n=5)

Esternón

0,209

9/9/75

0/0/0

Escápula

0,221

Sacro
Vértebra cervical
Vértebra dorsal
Vértebra lumbar
Astrágalo

18/9/75
0/0/0
12/12/10
0,29
0
1/1/16,7
1/0,14/2,
4
0,311 63/9/75
96/8/66,
0,399
7
0/0/0
44/8,8/7
0,421
4
0/0/0

Costilla 50%

18/9/75 1/0,5/8,3
20/10/83
0,564
,3
2/1/16,7
204/8,5/
0,788
71
0/0/0

Humero 50%

0,986

18/9/75

2/1/16,7

Clavícula 50%

1,001

2/1/16,7

Peroné 50%

1,052

18/9/75
21/10,5/
87

Pelvis acetábulo

1,063

Calcáneo

Radio 50%
Tibia 50%
Cubito 50%
Fémur 50%

0,528

6/3/50
5/2,5/41,
7

18/9/75
17/8,5/7
1,08
1
1/0,5/8,3
20/10/83
,3
1,098
12/6/100
19/9,5/7
1,103
9
0/0/0
24/12/10
1,15
0
9/4,5/75

Estrat.
(n=2)
2/1/30,7
7
4/2/30,7
7
2/2/30,7
7
14/2/30,
77
14/1,17/
18
5/1/15,3
8
13/6,5/1
00
4/2/30,7
7
24/1/15,
38
2/1/15,3
8
2/1/15,3
8
3/1,5/23,
1
4/2/30,7
7
3/1,5/23,
1
3/1,5/23,
1
6/3/46,1
5
4/2/30,7
7

Cremado
s
(n=4)

Sup.
(n=5)

Estrat.
(n=1)

Sup.
(n=1)

0/0/0
1/0,5/14,2
9

1/1/100

0/0/0

1/1/40

2/1/100

1/0,5/50

2/1/40

0/0/0

1/1/100

0/0/0

1/1/40

0/0/0
7/1/100
0/0/0
1/0,08/2,3
8
12/1/100 1/0,08/8,3

1/0,2/8
6/0,5/20

0/0/0

5/1/100

0/0/0

5/1/40

0/0/0

2/1/100

0/0/0

1/0,5/20

0/0/0

2/1/100
22/0,92/
92

0/0/0

1/0,5/20

0/0/0

1/0,04/1,7

2/1/100/

0/0/0

5/2,5/100

0/0/0

2/1/100

0/0/0

0/0/0

0/0/0
5/2,5/71,4
3
1/0,5/14,2
9
3/1,5/42,8
6
1/0,5/14,2
9

2/1/100

0/0/0

1/0,5/20

2/1/100

0/0/0

3/1,5/60

2/1/100

1/0,5/50

5/2,5/100

2/1/100

0/0/0

5/2,5/100

2/1/100

0/0/0

4/2/80

7/3,5/100

2/1/100

2/1/100

5/2,5/100

0/0/0
1/0,5/14,2
9

Tabla 2: Cuantificación (MNE/MAU/%MAU) de restos óseos humanos postcraneales en sitios
arqueológicos de Patagonia Austral, clasificados según situación de hallazgo y características
generales de la matriz sedimentaria. Estrat: restos hallados en estratigrafía. Sup: restos hallados en
superficie. n= número de sitios arqueológicos considerados.

Sitios sup en arena
Sitios sup. En concheros
Sitios estrat en concheros
Sitios estrat en arcilla
Sitios sup. en arcilla
Sitios con restos cremados

n

r

t(N-2)

p-level

17
17
17
17
17
17

0,562
0,601
-0.061
0,115
0.465

2,636
2.91
-0.23
0,449
2.03

0,018
0,0158
0.814
1.0
0,659
0.06

Tabla 3:Correlación de Spearman entre porcentaje de supervivencia de partes esqueletales
postcraneales y vBMD.
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Restos superficiales en sustratos arenosos

Restos estratificados en sustratos arenosos
120
100
100

90
80

80
70
60

60
50

40

%MAU

%MAU

40
30

20

20
0
10
0
0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

-20
0,1

1,3

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

1,1

1,3

VDpQCT

VDpQCT

Restos estratificados en concheros

Restos superficiales en concheros

110

120

100
100
90
80

80

70
60

60
50

40

%MAU

%MAU

40
30

20

20
0
10
0
0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

-20
0,1

1,3

0,3

0,5

VDpQCT

0,7

0,9

VDpQCT

Restos superficiales en sustratos arcillosos

Restos estratificados en Sustratos arcillosos
120

110
100

100
90
80

80

70
60

60

%MAU

LM2

50
40

40

20

30
20

0
10
0
0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

-20
0,1

0,3

0,5

VDpQCT

0,7

0,9

1,1

1,3

VDpQCT

Restos con Cremación antrópica
110
100
90
80
70
60
50

%MAU

40
30
20
10
0
-10
0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

VDpQCT

Figura 1: Correlación de Spearman entre partes esqueletales postcraneales de restos óseos
humanos hallados en sitios arqueológicos de Patagonia Austral y densidad mineral ósea
volumétrica (vBMD o VDpQCT-volumetric density by peripheral quantitative computed
tomography- pQCT).
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La Arcillosa 2. Un caso temprano en Tierra del Fuego.
Durante el año 2003 se recuperó en el norte de Tierra del Fuego (53o34.450´S – 68o2.257´W) , un
esqueleto humano completo, ubicado a aproximadamente 2 Kms al oeste de la costa Atlántica actual
(Salemme et al 2005, Figura 2). El hallazgo de este individuo adquiere particular relevancia debido a la
escasez de restos óseos humanos correspondientes al holoceno medio, tal como ha sido detallado

Figura 2: Lugar de Ubicación del sitio La Arcillosa 2 en Tierra del Fuego (Argentina).

mas arriba. Al mismo tiempo, las buenas condiciones de preservación de los elementos hacen posible
el estudio completo de los materiales a través de un importante numero de líneas de evidencia. Los
restos, correspondientes a un individuo adulto femenino de entre 20 y 24 años de edad a la muerte, se
hallaron bajo un conchero, en un deposito eólico sedimentario de arena, ubicado en un paleoacantilado
correspondiente a la transgresión del Holoceno medio (Figura 3). El fechado radiocarbónico realizado
sobre costillas humanas mostró una edad de 5208±58 años antes del presente, coincidentes con
fechados realizados sobre valvas de Myllitus sp. ubicadas inmediatamente bajo el pie derecho del
individuo (5508±48 AP), según Salemme et al (2005). Los análisis tafonómicos realizados sobre este
hallazgo muestran un alto porcentaje de incidencia de marcas de raíz y alteración química (Santiago
2006ms), aunque se ha mantenido la buena preservación general de los elementos (ver cráneo Figura
4). En la Tabla 4 se muestran las características generales del esqueleto hallado.
Como parte del análisis paleopatológico previsto para estos materiales, se evaluó la presencia de
lesiones óseas clasificadas según su etiología, considerando trastornos traumáticos, degenerativos
articulares, metabólicos o nutricionales, infecciosos y congénitos. En este sentido, se registraron las
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Figura 3:Perfil del sector de excavación de La Arcillosa 2 (Santiago 2006ms).

Tabla 4: Estimación de sexo, edad, talla y masa corporal del esqueleto hallado en La Arcillosa 2

Sexo
Femenino

Edad
1
20-24 años

La Arcillosa 2
Altura
2
153,9 mts (148-157)

Masa corporal
3
57,8

1: Datos obtenidos según el modelo de osificación de la terminación esternal de la cuarta costilla
(Iscan et al. 1984 en Bass 1997), cierres epifisarios, sistema de Todd y Suchey-Brooks para
sínfisis púbica, y morfología de la superficie auricular de la pelvis (en Buikstra y Ubelaker 1994)
2: Según Trotter y Gleser (1952; 1958) con correccion en 1977; en Tarli y Pacciani (1993), para
tibia, fémur y humero.
3: Según McHenry HM. (1992) y Grine FE. et al (1995)

Figura 4: Imagen frontal y lateral izquierda del craneo de La Arcillosa 2.
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lesiones macroscópicas halladas, y se realizaron radiografías digitales y tomografías computadas de
algunos de los huesos largos. Se registraron además la presencia de patologías dentales.
Patologías nutricionales o metabólicas: El análisis macroscópico de los elementos esqueletales permitió
reconocer la ausencia de hiperostosis porótica y criba orbitalia, ambos indicadores no específicos de
anemia, aunque algunas areas con mayor porosidad fueron observadas próximas a la sutura lamboidea
y en el frontal, próximo a la bregma. A su vez, las radiografías realizadas en tibias y radios no reflejan
marcas de detención del crecimiento, o Líneas de Harris (Figura 5c). Los análisis tomográficos no
muestran además procesos de reabsorción de tejido cortical y esponjoso, asociado a trastornos
nutricionales y metabólicos (Figura 5 a y b).
Patologías degenerativas y articulares: Se observaron lesiones articulares en L3-L4, L4-L5 y L5-S1, con
osteofitosis de leve desarrollo sobre el lado derecho, con alturas vertebrales conservadas. También se
identificó la presencia de osteofitos leves en T3-T4, también sobre el lado derecho. Asimismo, se
detectaron lesiones redondeadas, de aproximadamente 1 cm. de diámetro en las metáfisis
posterolaterales femorales, por encima de la fosa intercondílea, atribuibles probablemente a marcas
de acuclillamiento (Figura 6). Los húmeros presentan apertura septal de la fosa del olécranon, de mayor
tamaño en el húmero izquierdo. Ambas cabezas humerales se encuentran muy rotadas en orientación
caudal, y con marcadas inserciones musculares. La fosa acetabular de ambas pelvis presentan aumento
de la porosidad, compatible con osteoartrosis de leve desarrollo de la articulación coxofemoral. Estos
hallazgos suponen una moderada actividad física, con amplios periodos de acuclillamiento, aumento
de carga en la columna vertebral y uso considerable de los miembros superiores.
Patologías congénitas: se registró la presencia de sacralización del cóxis. Aunque es frecuente observar
esta variación normal no sintomática de la columna vertebral, se desconoce su incidencia en las
poblaciones humanas del sur de Patagonia.
Patologías infecciosas y traumáticas: no se encontraron lesiones que puedan atribuirse a estas
etiologías.
Patologías dentales: se contabilizaron 32 dientes erupcionados, todos presentes. No se registraron
pérdidas de piezas dentales antemortem. Se observa un absceso hacia la cara externa del maxilar
inferior, sobre el primer molar inferior derecho, y un marcado desgaste en la cara oclusal de todas las
piezas dentarias. Se identificaron dos caries de escaso tamaño, sobre el tercer molar inferior derecho
y tercer molar superior izquierdo. No se evidencian líneas de hipoplasia del enamel dental, concordando
con la ausencia de otros signos de stress nutricional y metabólico.
Los resultados mencionados concuerdan en general con los presentados para los restos del sitio
arqueológico Punta Santa Ana, fechados en 6540 ± 110 AP, y que corresponden a los restos óseos en
buen estado de conservación más próximos temporalmente a los de La Arcillosa 2 (Ortiz-Troncoso
1975, Constantinescu 1999). En esos materiales se hallaron lesiones similares asociadas con aspectos
de estilo de vida y actividad física (Constantinescu 1999).
Los estudios sobre los restos de La Arcillosa 2 continúan. Durante el 2004 se comenzaron análisis de
ADN sobre muestras de diente en conjunto con la Dra. Erika Hagelberg (Biological Departament,
University of Olso, Norway). Sin embargo, hasta el momento los resultados fueron inconclusivos. En
este sentido cabe señalar que los estudios realizados por Lalueza (1995) sobre una importante muestra
de materiales del Instituto de la Patagonia (Punta Arenas, Chile) encuentran en Tierra del
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Figura 5: Tomografías computadas periféricas cuantitativas de la tibia derecha de La Arcillosa
2 de a) 38% desde el extremo distal y b) 66% desde el extremo distal. C) Radiografias de
ambas tibias.

Figura 6: Marcas bilaterales de acuclillamiento sobre fosa intercondilea.
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Fuego únicamente haplotipos C y D, con mayor predominancia del primero en la región del Canal
Beagle. Sin embargo para el sitio Baño Nuevo en Patagonia Continental otros investigadores
han fechado en aprox. 9000 años la presencia de haplotico “B”. Parte de nuestra agenda de trabajo
incluye el procesamiento de otra muestra para identificar el haplogrupo del individuo de La Arcillosa 2
así como la realización de estudios de morfología geométrica. Por otra parte durante el 2007 se remitirán
muestras para obtener información de delta nitrógeno 15 y delta carbono 13 sobre colageno y apatita
y, para tener una mejor aproximación a la dieta. Las expectativas es que estos resultados se
correspondan con una dieta fundamentalmente terrestre o mixta, en relación con datos previos obtenidos
en la región (Barberena 2002; Guichón et al. 2001b).

Discusión
Las evidencias arqueológicas interpretadas por Borrero (2001b) sitúan el inicio del poblamiento de
esta región austral de América durante fines del Pleistoceno, es decir 13.000 a 14.000 años antes del
presente. Al mismo tiempo, se propone que el poblamiento se habría producido a partir de poblaciones
originarias del norte, dado que las rutas a través de la Antártica, Atlántico y Pacifico sur habrían
representado barreras biogeográficas efectivas (Borrero 1999). Aunque se asume que este
desplazamiento pudo haberse realizado durante periodos climáticos favorables, la exploración y
ocupación de nuevos espacios implican la posibilidad de cambios en la disponibilidad de recursos
alimenticios, además de la accesibilidad al agua y refugio para los exploradores, que afectan directamente
su salud y requieren estrategias adaptativas acordes a la situación. Es posible sostener entonces que
fenómenos de estas características hayan tenido lugar durante el poblamiento de la Patagonia.
Carecemos de evidencias acerca de las patologías presentes en las poblaciones humanas al
momento del poblamiento de Patagonia. Nada permite asumir que las patologías introducidas en
América hayan alcanzado cierta homogeneidad dentro del continente, por lo que no hay evidencias
suficientes para pensar que los patrones de salud y las patologías presentes en Patagonia Austral
podrían ser comparables a los descriptos para América del Norte, América Central y el norte de
América del Sur en momentos precontacto.
El desplazamiento de poblaciones humanas hacia nuevos ecosistemas admite el transporte de aquellas
patologías transmisibles de individuo a individuo, y que no dependieran de condiciones biológicas
ambientales ausentes en el nuevo espacio colonizado. Por el contrario, serían eliminadas las
enfermedades asociadas a vectores sólo presentes en los ambientes y ecosistemas de procedencia.
Cockburn (1971) planteó esta asociación para la expansión de Homo erectus desde África hacia
Eurasia. En escalas más pequeñas, es posible especular cambios similares durante las primeras etapas
de explotación en Fuego-Patagonia. Desconocemos las patologías que podrían haber formado parte
de la vida de los primeros exploradores, pero podemos especular el tipo de disrupciones en la salud
que habría significado el ingreso a los ecosistemas patagónicos.
Los primeros grupos humanos en Patagonia, como otros cazadores y recolectores, habrian conformado
grupos con una baja demografía, bajas densidades poblacionales distribuidos en amplios espacios de
tierra, y con comportamientos de alta movilidad (Borrero 2001b). Análisis actuales sobre situaciones
demográficas similares permitieron inferir la baja probabilidad de desarrollo de enfermedades
infecciosas de alta virulencia (Cockburn 1967; Black 1975), al igual que las enfermedades respiratorias
agudas (Popkin 1994), debido a que declinan rápidamente en comunidades aisladas y de baja densidad
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poblacional. En todo caso, la presencia de este tipo de enfermedades habría eliminado rápidamente
por contagio a pequeños grupos poblacionales. Bajo estas condiciones demográficas, modificaciones
ecológicas de escasa magnitud suponen importantes efectos sobre la morbilidad y mortalidad (Wirsing
1985), donde desde un punto de vista evolutivo, durante las primeras fases exploratorias las
probabilidades de extinción podrian haber sido elevadas. Por el contrario, parecen más probables
enfermedades con largos periodos de latencia y baja virulencia (Kliks 1983), así como endoparásitos
patógenos como Salmonella (Cockburn 1971) y ectoparásitos tales como piojos capilares y corporales,
todos ellos asociados a los primeros Homo.
Durante el Pleistoceno tardío y Holoceno temprano los ecosistemas patagónicos incluían especies
diferentes a las existentes en regiones ubicadas más al norte. Algunas de esas especies, actualmente
extintas, corresponden a la megafauna patagónica (e.g. milodones, mastodontes y macrauchenia) y
mamíferos herbívoros y carnívoros de variables tamaño (dos especies de camélidos, pantera patagónica,
tigre diente de sable, entre otros). Algunas de estas especies habrían formado parte de la dieta de las
poblaciones humanas. A su vez, la colonización de ambientes costeros significó el contacto y consumo
de especies marinas, incluyendo aves (Cruz 2003), pinnipedos y otros mamíferos marinos (Muñoz
2002), y moluscos. En este sentido, la integración a la dieta de nuevas especies podría haber traido
aparejado un nuevo potencial de contagio de enfermedades ante las cuales no se esperan respuestas
inmunitarias adecuadas. Las investigaciones futuras deberán orientarse a aumentar el conocimiento
acerca de las enfermedades potencialmente transmitidas por el consumo y coabitación de espacios
con estas especies. En este sentido, el estudio de restos parasitológicos, que se han comenzado a
realizar tanto en coprolitos de fauna de diversos periodos temporales como a partir de coprolitos y
sedimentos asociados a restos humanos (Fugassa 2006), genera expectativas alentadoras respecto
de los posibles hallazgos de relaciones zoonóticas vinculadas a la dieta y actividades de caza.
Si bien es posible la transmisión de enfermedades a las poblaciones humanas por contacto y consumo
con nuevas especies, la diversidad de recursos alimenticios pudo ser menor en las fases de exploración
de la Patagonia, dominada por ecosistemas de baja productividad. En este contexto, serían esperable
episodios de malnutrición y enfermedades metabólicas (Harrison et al 1991). Podemos conjeturar
además la presencia de signos óseos que acompañan la amplia movilidad esperable para esta
instancia, dado que el periodo de exploración se asocia al reconocimiento del espacio. Los restos
óseos que pudieran pertenecer a estas fases deberían entonces mostrar importantes inserciones
musculares y mayor robustez ósea. Hasta el momento son escasos los estudios paleopatológicos en
Fuego-Patagonia que consideren estos aspectos, incluyendo la evaluación de actividad física a través
de estudios de la robustez ósea y aspectos biomecánicos (Larsen 1997, Ruff 2000), y que representa
una linea de evidencia complementaria a las desarrolladas previamente.
En resumen, parece razonable imaginar en las primeras fases de exploración, poblaciones humanas
que lentamente avanzan sobre nuevos territorios de baja productividad, suponiendo no sólo nuevas
posibilidades de alimentación y recursos, sino nuevos riesgos de morbilidad y mortalidad. Esos riesgos
estarán probablemente asociados al consumo de especies antes no explotadas, la menor diversidad
de alimentos y nutrientes, y las condiciones ambientales diferenciales respecto de los lugares de
procedencia. Estas hipótesis requieren todavia el desarrollo de datos empiricos que permitan su
discusión. En este sentido, el registro biologico humano de Fuego-Patagonia presenta algunas
particularidades que deberan ser tenidas en cuenta al momento de avanzar en el analisis paleopatólogico
de las poblaciones humanas que la habitaron en el pasado.
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El hallazgo del sitio La Arcillosa 2 constituye un aporte más a la discusión de la ocupación humana del
Sur de Patagonia. Esperamos que el análisis sistemático de los restos humanos y la evaluación de las
características del registro bioarqueológico en relación con su resolución espacio-temporal, colabore
con la interpretación e integración de la información relacionada con la salud de las poblaciones humanas
en el Sur de Sudamérica.
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Early holocene lithic projectile
points from the Amazon
Klaus Hilbert1

FUMDHAMentos VII - Klaus Hilbert

364

Abstract
The main purpose of this paper is to discuss briefly models about early peopling of the Amazon and
the use of bifacial points as diagnostic artifacts to define pre-ceramic archaeological cultures.

Key-words: early Holocene hunter-gatherer, Amazon, projectile points.
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Until some years ago, material evidence related to the late Pleistocene and early Holocene huntergatherer societies were limited to few lithic projectile points: eight were found in the lower and middle
Tapajós River, (Katzer 1909:39; Simões, 1976:5-6; Hilbert, 1986:3125, MPEG, 1986:115, 117; Prous,
1991:431; Roosevelt, 1996:373); two originated from the Xingú River (Coudreau, 1977:68); two from
the Cotijuba island in the proximities of Belém, the capital of Pará State located at the mouth of the
Amazon; and one from a site near Manaus the capital of the Amazonas State. Except for the specimen
found in context at the Dona Stella site and dated 8,000 B.P., which was found in 2003 by researches
from the University of the State of São Paulo (USP) during a project directed by Eduardo Goes Neves,
all the projectile points presented here were donated in the 1950s and 1960s to the archaeological
collection of the Museu Paraense Emílio Goeldi.
Besides these points mentioned above, others are known from British Guiana. Evans and Meggers
(1960:21) published four examples and mentioned others that belong to the collection of the Museum of
British Guiana. One projectile point is known from the Ireng River and three from the Cuyuni, province of
Essequibo. The archaeological context of all these points is unknown. They were found by local residents
and donated to the museums, which kept them from disappearing in some obscure private collection.
There have been a number of explanations for the reduced number of Amazonian archaeological sites
with pre-ceramic occupations. Some scholars blame the dense vegetation of the tropical forest, which
makes systematic field research difficult, and the lack of adequate raw material for the manufacture of
flaked artifacts (Evans and Meggers, 1960:21; Simões, 1976:2). Others refer to the low archaeological
visibility of hunter-gather camp-sites and the use of tools made of wood or bone, which rapidly
disintegrates because of the tropical climatic conditions (Hilbert, 1968:255). Still others suggest that the
archaeological sites located in the flood plain were eroded or covered underneath the fluvial deposits,
which makes them inaccessible for any research (Prous, 1991:430). But, agreeing with Roosevelt
(1996:375) the principal motive for the limited number of known sites is the lack of research and scientific
attention until recent years. The vast majority of the archaeological sites, mainly those from the flood
plains of the Amazon River and its tributaries (várzea), are habitation sites of ceramic cultures that always
attracted the attention of researchers. The knowledge of the lithic industry, however, is reduced to artistic
and ritual objects or polished artifacts, such as spindles or ax blades. Evidences for a late Pleistocene
or early Holocene occupation are comparatively rare.
One very interesting account about projectile points is known from the Brazilian naturalist Alexandre
Rodrigues Ferreira. He found, during his studies at the Rio Negro in 1783 in São Felipe (Içana) near the
Uaupés River, some projectile points, which he attributed to an ancient population. Unfortunately most of
his archaeological and ethnographic collection disappeared during the occupation of Portugal in the
Napoleonic war (Wassén, 1970), so we are unsure whether Ferreira observed lithic bifacial points or
some stone flakes, frequently used by the indigenous population of the area as projectile points (Ferreira,
1885:188). The observations made by Ferreira and his interpretations; however, show that he made a
direct connection between ancient and actual societies suggesting a historical and cultural continuity in
the process of the peopling of the Amazon.
In contrast to Figueira, the French explorer Henri Coudreau (1977:68) reported finding a big bifacial
point in his accounts of an expedition to the Xingú River in 1896. He didn’t connect this find to any
prehistoric or contemporary group from the Amazon, but he did interpret his artifact as an exotic
element that originated from the southern part of the continent, suggesting a southern migration
route for the peopling of the Amazon.
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The German geologist Friedrich Katzer (1909:39) presented, in an ethnographic publication, three bifacial
points without a stem, together with polished axe blades from the Cupary river, in lower Tapajós River.
He donated these artifacts to the ethnographic collection of the Museu Paraense Emílio Goeldi in Belém,
identifying them as being from the Mundurukú tribe. Katzer didn’t even take into consideration the possibility
that these points could be from a prehistoric period. On the contrary, he made a direct affiliation between
archaeological material culture and the ethnic group who occupied the area at the time of his stay.
Although Katzer was doing geological research, he did not consider that the Amazonian groups could
have been living in the region for a long period.
Mário Simões (1976) pubished two bifacial points from the middle Tapajós River. Despite the lack of
material evidence, the wide dispersion of the sites, the visible differences in form and shape of these
artifacts and the complete absence of an archaeological context, Simões uses these tools as diagnostic
types, defining archaeological cultures and chronologies. But without an exact knowledge of the
archaeological contexts and the conditions under which these artifacts were found, those points only
document the existence of a category of lithic instruments and not necessarily the actual presence of a
specific hunter-gatherer group such as Paleoindian.
To prove an early Holocene peopling of the Amazon, new research strategies must be applied. The
hunter-gather sites must be found and systematically excavated. But the search for open-air sites in the
tropical forest is a difficult task. The difficulty in studying the camp-sites of early Holocene hunter-gather
societies inside the tropical Amazon induced many researchers to look for rock shelters and caves as
potential paleoindian sites (Prous, 1991:430). This is certainly a promising strategy since the conditions
of preservation are better and the visibility greater. The majority of sites dated in the late Pleistocene and
early Holocene period are cave-sites such as the “Abrigo do Sol” with a C 14 date of 14,700±195 B. P.,
“Gruta do Gavião” at the “Serra do Carajás” with a date of 8,140±130 B. P., and the “Caverna da Pedra
Pintada” located in the Monte Alegre region with dates around 11,145±135 B. P.
The archaeological site of “Abrigo do Sol” (MT-GU-1), located along the eastern slopes of the
“Chapada do Parisis” near the Guaporé River, State of Mato Grosso, was excavated by Eurico
Miller in 1977 (Miller, 1987:41). As part of the PROPA project (Paleoindian Project), Miller observed
two different geo-stratigraphic units. The first unit, until a depth of 4.3 meters, is formed by a sandy,
light gray soil with a few small fragments of sandstone. In the upper part of this unit, potsherds and
lithic artifacts made from basalt and sandstone were found. One C 14 date of 7,970±75 B. P. (Si3475) was taken from this level. The second stratigraphic unit was excavated until a depth of 8
meters, without reaching the bed rock of the rock shelter. In the transition of the two stratigraphic
units, Miller observed a paleosoil that was dated between 8,930±100 B. P. (Si 3736) and 10,600±130
B. P. (N-3223). From the segment right below this paleosoil, between 5.4 and 5.5 meters, Miller
recovered from a gray colored sandy sediment, two charcoal samples, which were dated to 11,800±
B. P. (N-3226) and 12,300±95 B. P. (Si-3477). Two more charcoal samples date the transition
layers of this grayish soil to light gray sediment between 14,470±450 B. P. (Si-3738) and 14,700±195
B. P. (N-2359). The lithic artifacts found in this second stratigraphic unit were made from local basalt
and a metamorphic quartzite. Artifacts in basalt represent the majority of this industry. Less frequent
are specimens made in quartz and chalcedony. Retouched instruments are extremely rare but the
identified tools consist of simple scrapers, flakes with use-marks, and hammer stones.
The “Gruta do Gavião” site was discovered in the mid 1980s during the archaeological rescue-project of
the “Serra do Carajás” directed by researchers of the Museu Paraense Emílio Goeldi (Lopes, 1985;
Lopes et al, 1985; Simões, 1986; Hilbert 1989; Magalhães, 1989, 1993, 1994). Two geo-stratigraphic
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units, corresponding to two different occupation periods, were differentiated. The first, which extend
down to approximately 10 centimeters, contained potsherds on the surface and flaked lithic material in
the context of fire places, which provided the samples for one C14 date of 2,900±90 B. P. The second
unit extended to about 35 centimeters in depth and had a large quantity of flaked material and an
associated C 14 date of 8,140±130 B. P. Among the ceramic artifacts, small global-shaped cooking
pots dominate and are decorated with simple linear incisions along the rim. The lithic industry of the
preceramic unit is based on hyaline quartz crystals, amethyst, and citrine. The crystals were exclusively
flaked in the bipolar technique. Among the few retouched instruments, end- and lateral-scrapers are
dominant. No bifacial projectile points or other bifacial instruments were found. Besides the lithic and
ceramic artifacts, organic material was observed in the top layers of the second stratigraphic unit that
included charred animal bones, bark, leaves and seeds, which reveal important aspects of the huntergatherers of the “Serra do Carajás” and their habits of food-processing (Imasio, 1994).
The cave and rock shelters in the sandstone complex of Monte Alegre have been known since the 19th
century (Wallace, 1889; Hartt 1898; Katzer, 1903, Consens, 1989). As part of her Lower Amazon research
project, Ana Roosevelt (1996) excavated part of the “Pedra Pintada” cave. She defined four geoarchaeological units, divided into twenty different geo-stratigraphic layers. The first unit, within 65
centimeters, belongs to a sequence of three occupations that contained ceramic. The most recent
occupation is related to the “Incised-punctated” cultural horizon. The second correspond to the Aroxí
culture of the formative cultural period, which is dated between 3,230 and 4,000 B. P. Along with the
ceramic fragments, Roosevelt found evidence of manioc cultivation. The oldest occupation with ceramic
evidence is dated by C14 to 7,500 B.P. and by thermoluminescence to 4,710±375 B. P. and corresponds
to the local Paituna culture. The vessels are globular in shape, sand tempered, and decorated with
simple incisions and deep punctations.
The next unit has a depth of 30 centimeters and was archaeologically sterile. The units attributed to
a paleoindian occupation is divided into two layers: the first is characterized by a grayish sand,
between 5 and 20 centimeters thick, and the other, inferior layer is composed of blackish sand,
measuring between 10 and 25 centimeters. Four different paleoindian periods were defined, based
on typological and technical criteria of the lithic material. The dominant raw material (about 30,000
fragments) used by the paleoindian knapper is chalcedony and quartz. Among the few instruments
found in this unit, ten show bifacial modification and fourteen artifacts show unifacial retouch. The C
14 dates oscillate between 11,145±135 B. P. (GX17413) and 10,000±60 B. P. (GX19539CAMS).
The rock paintings that cover part of the cave are attributed to the paleoindian occupation called by
the researchers as “Monte Alegre culture.”
The last geo-stratigraphic unit starts at about 50 centimeters and is composed of sand and rocks, which
fell from the roof of the cave. In this last unit no archaeological evidence was found.
With more than fifty C 14 dates and several detailed analyses of the organic material, Roosevelt presents
a large quantity of data and for the first time it is possible to reconstruct, in a more detailed manner, a
paleoindian culture of the Amazon.
The following is a description of the bifacial projectile points found in the Amazon area.
Point 1: It is a long triangular point made of a dark green quartzite with a small tapered shoulder.
The tip and the small stem have broken off. The blade edges show a continuous, regular and alternated
retouched sequence. The façonnage flaking scars are relatively big, and rarely go beyond the center of
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the artifact. In cross section, this flaking technique gives the point a massive oval shape. The stem was
shaped by two profound notches without secondary retouch. This artifact was found, together with point
number 2, and donated to the archaeological collection of The Museu Paraense Emílio Goeldi in 1977.This
point was found at the “Fazenda do Arruda” at the Cotijuba Island. (Length: 71mm, width: 28mm, thickness:
11mm, weight: 22g.).
Point 2: The long triangular bifacial point was made of a dark brown flint with grey blots, probably
caused by secondary fire. The point is fractured at the tip, at the stem and on one barb. The edges show
a regular reciprocal retouch on both the ventral and dorsal side. The façonnage flaking is random and
surpasses the medial portion of the surface. Just like on the point number 1, deep notches form the small
pointed stem. A slight inside curving of the edges might be the result of resharpening of the point while it
was hafted. This artifact was found together with the specimen number 1 at the “Fazenda do Arruda” at
the Cotijuba Island near the town of Belém. (Length: 61mm, width: 34mm, thickness: 9mm, weight: 16g.).
Point 3: A small bifacial artifact made of brown flint, classified as projectile point in the collection of
the Museu Paraense Emílio Goeldi. This artifact was found on a beach of the Tapajós River near the
town of Santarém.
Point 4: This huge bifacial stemmed point was made of flint. The surface was eroded by water and
there has been some color change. The stem is comparatively short with regular lateral retouches and is
fluted on both sides. The façonnage flaking is collateral and involving. The cross section is without a
medial ridge. The lateral edge shows a slight irregular retouch, composed of short scars on both surfaces.
Henri Coudreau found this point in 1896, together with other objects inside an abandoned habitation of
the Jurúna Indians on the Xingú River near the rapids of “Cachoeira Comprida”. The dark coloration
indicates that it was submerged in water for a long time. It is quite possible that the Jurúna found this
point inside the river but left it behind, together with some other wooden sculptures and “toys”. (Length:
174mm, width: 58mm, thickness: 10mm).
Point 5: The large triangular point without stem was made out of dark brown flint. The surface is
eroded and a deep patina can be observed. The base of the point is concave with invasive façonnage
flakes, like fluting flakes on both sides, and small basal trimming flakes. The lateral modifications are
carefully made. A sequence of an alternate retouch technique creates a slight undulation along the edge
of the blade, which makes the artifact more effective. The point was found during gold mining activities in
the “Gruta da Filomena” near the town of São Felix on the Xingú River and donated to the collection of
the Museu Paraense Emílio Goeldi in 1985. (Length: 66mm, width: 38mm, thickness: 6mm, weight:
15g.).
Point 6: This triangular stemmed point was manufactured in a light brown flint. The stem is relatively
small and carefully retouched, the barbs are slightly pointed and inversely tapered and in line with the
edge blade, which are carefully finished with a regular retouch. The façonnage flakes are random and
invasive crossing over to the other edge. The stem is separated from the shoulder by a short and abrupt
notching. This artifact was found in the gravel of a cassiterite (tinstone) mining, located on the Tucano
River, one of the tributary rivers of the Tapajós. A group of geologists, who worked for the “Instituto de
Desenvolvimento Econômico e social do Pará” bought this point from a local miner in 1967 and donated
it to the Museu Paraense Emílio Goeldi. (Length: 86mm, width: 40mm, thickness: 7mm, weight: 19g).
Point 7: This bifacial triangular stemmed point was made in hyaline quartz. Regular and well
controlled modifications form a short and pointed stem and large symmetric inversely tapered barbs.
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The façonnage flaking are irregular, transposing the central portion of the artifact’s surface, while the
lateral retouches form an alternate sequence between the ventral and dorsal faces. These final retouches
are short and abrupt. Father Francisco Angélico Milliert donated this beautiful point to the Museu Paraense
Emílio Goeldi in 1958. According to his account, the artifact was found on the left margin of the Tapajós
River, on a beach near the “Chacorão” rapids. (Length: 64mm, width: 48mm, thickness: 10mm, weight:
26g).
Point 8: The leaf-shaped point was made in milky colored quartz. The bifacial façonnage flaking is
quite irregular as is the lateral retouching. The manufacturing traces show little control of the gesture
during the flaking process. The final retouch occurred mainly on the ventral surface, while the dorsal
surface was modified with a series of short and abrupt negatives. In this manner the blade edge has an
irregular and unfinished aspect, which can influence the function of this point, suggesting that it might
have been used for cutting. This artifact was found, together with the point number 9, by the end of the
1950s on the Mission of the Carurú River, tributary of the Tapajós River. The Franciscan monk Alberto
Kruse, head of the mission, donated this point to Peter Paul Hilbert (Length: 60mm, width: 35mm,
thickness: 12mm, weight: 21g).
Point 9: This leaf shaped point, manufactured from a brown flint, has a regular lateral retouch
predominantly orientated on the ventral face of the artifact, while the basal trimming flakes, on the contrary,
are orientated on the dorsal face. Some of the hinges and fractures on the central portion of the artifact
show signs of polish, probably to facilitate hafting. The short and irregular negatives on the blade edge
are possible sign of a resharpening. This artifact was found, together with the specimen number 8, near
the end of the 1950s in the mission of the Cururú River, tributary of the Tapajós River by the Franciscan
monk Alberto Kruse. (Length: 50mm, width: 26mm, thickness: 8mm, weight: 9g).

Final considerations
The archaeological data presented here demonstrates the little that is known about the peopling of
the Amazon region. We have less than twenty projectile points for the whole Amazonian region, all
but one without any archaeological context. The points are of different forms, shapes and sizes, and
are found in diverse places between the flood plains (várzea), Ferra Firme and the Planalto Central
of Brazil. Only during the last fifteen years have we been able to add some important new data
obtained from systematic excavations in caves and rock shelters. We mentioned the “Abrigo do
Sol” from the state of Mato Grosso, the “Gruta do Gavião” located at the Serra do Carajás and the
cave of “Pedra Pintada near Monte Alegre in the State of Pará. Unfortunately, the data we have at
our disposal are from preliminary notes and research reports only.
Despite the limited evidence, Simões (1976) suggests, based only on projectile points, an early peopling
of the Amazon by a paleoindian culture. Roosevelt (1996) supports this model by using these artifacts as
diagnostic types and correlating them chronologically with the crude bifacial artifacts she has found at
“Pedra Pintada”. She constructs, in this way, a new archaeological context for these scattered points.
But these points show a large techno-typological diversity and great spatial distribution. These points
could belong to any number of other archaeological cultural contexts from other regions. In regards to the
lithic material of the “Pedra Pintada” cave presented by Roosevelt (1996:378), our impression is that the
artifacts show a greater similarity to the lithic industry from the Itaparica cultural tradition, known from the
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Central Brazil area, than to any of the bifacial industries shown here and known from other regions of
central and south Brazil. (Schmitz, 1987a, 1987b; Prous, 1991).
We believe that the lack of a systematic research of the early peopling of the Amazon area is evident.
The reanalysis and the publication of already excavated material cultures and stratigraphic data from
sites such as the “Gruta do Gavião” or “Abrigo do Sol” rock shelters could contribute to a more solid
discussion about the early peopling if the Amazon.
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Localization of the archaeological sites:
1. Cachoeira do Chacorão, rio Tapajós (PA), MPEG, cat.: 1273.
2. Gruta do Caçaba, garimpo Maloquinha, rio Tapajós (PA), MPEG, cat.: 1491
3. Carreira Comprida, rio Xingú (PA), MPEG, cat.: 5548.
4. Garimpo do Cica, São Félix do Xingú (PA), cat.: 2479.
5. Missão do rio Cururú, rio Tapajós (PA), (Hilbert, 1986, p. 3125).
6. Praia de Santarém (PA), MPEG, cat.: 1490.
7. Fazenda do Arruda, Ilha de Cotijuba (PA), MPEG, cat.: 1901.
8. Fazenda do Arruda, Ilha de Cotijuba (PA), MPEG, cat.: 1902.
9. Caverna da Pedra Pintada, Monte Alegre (PA), (Roosevelt, 1996).
10. Ireng River, Rupununi District, Guiana, (Evans; Meggers, 1960).
11. Cuyuni River, Mazuruni District, Guiana, (Evans; Meggers, 1960).
12. Abrigo do Sol (MT-GU-1), (Miller, 1987).
13. Gruta do Gavião (PA-AT-69), (Simões, 1986; Hilbert, 1989; Magalhães, 1993).
14. Missão do rio Cururú, rio Tapajós (PA), (Hilbert, 1986, p. 3125).
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Pedra Furada : uma revisão

Niéde Guidon1
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Em 1978, a equipe da Missão Arqueológica do Piauí, começou uma escavação, finalizada em 1988.
A primeira parte da escavação foi realizada por Niéde Guidon. A partir de 1986, as campanhas foram
dirigidas por Fabio Parenti, que realizou o estudo dos dados. Os resultados foram publicados, em
2003 (PARENTI F., 2003. Le gisement quaternaire de la Pedra Furada (Piaui, Bresil). Stratigraphie,
chhronologie, evolution culturelle, Paris, Ed. Recherches sur les civilisations).
Desde que foram publicados os primeiros artigos e comunicações (GUIDON, N. & DELIBRIAS, G.,
1986, “Carbon-14 dates point to man in the Americas 32.000 years ago.” Nature , vol. 321, n° 6072,1925 june, pp. 769-771 ), relatando os resultados de datações C-14, julgadas muito antigas para a
América do Sul, o sítio Pedra Furada originou controvérsias, às vezes mais passionais que científicas
(D.J. MELTZER, J.M. ADOVASIO, T. D. DILLEHAY, 1996, “Uma visão do Boqueirão da Pedra Furada”.
FUMDHAMENTOS, v. 1, número 1, pp 347-377)
Vinte e oito anos depois do início das escavações na Pedra Furada, o momento é propício para
rever resultados, no contexto das pesquisas que prosseguiram no sítio e, das
descobertas realizadas em outros sítios da região. Os dados hoje disponíveis permitem propor
novas explicações sobre o povoamento do continente americano, solidamente demonstradas e
realizar uma síntese da situação atual do conhecimento.
Os aspectos questionados pelos defensores do povoamento recente do continente americano, de
origem asiática e pelo estreito de Behring foram analisados e devidamente refutados por:
- PESSIS. A.-M. & GUIDON. N., 1996. Leviandade ou falsidade? Uma resposta a Meltzer, Adovasio
& Dillehay. Falsehood or untruth? A reply to Meltzer, Adovasio & Dillehay. FUMDHAMENTOS,
v.1,n.1, p. 379-394;
- PARENTI, F, MERCIER,N, VALLADAS, H., 1990. The Oldest Hearths of Pedra Furada, Brasil:
Current Research in the Pleistocene, Vol 7: 36-38 Orono, Maine.
- ARAÚJO. A, FERREIRA. L.F, CONFALONIERI. U, CHAME, M. 1988. Hookworms and the
peopling of America. Cadernos de Saúde Pública. RJ., 2 (4): 226-233.
- ARAÚJO. A, FERREIRA. L.F. , 1995. Paleoparasitologia e o povoamento das Américas Paleoparasitology and the peopling of the Americas. FUMDHAMENTOS: v.1, n. 1, p. 105-111.
- SANTOS, G.M., BIRD, M.I., PARENTI, F., FIFIELD, L.K., GUIDON, N., HAUSLADEN, P.A., 2003.
A revised chronology of the lowest occupation layer of Pedra Furada Rock Shelter, Piauí, Brazil:
the Pleistocene peopling of the Americas. Quaternary Science Review 22 (2003) 2303-2310.
- VALLADAS, H., MERCIER, N., MICHAB, M., JORON, J.L., REYSS, J.L., GUIDON, N., 2003. TL
age-estimates of burnt quartz pebbles from the Toca do Boqueirão da Pedra Furada (Piauí,
Northeastern Brazil). Quaternary Science Review 22 (2003) 1257-1263.
- FELICE, G.D.2002. A controvérsia sobre o sítio arqueológico Toca do Boqueirão da Pedra
Furada, Piauí-Brasil. FUMDHAMENTOS II, Fundação Museu do Homem Americano. 143-178.
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A afirmação de que as fogueiras estruturadas, descobertas no sítio da Pedra Furada, não eram
estruturas realizadas pelo Homem, mas simplesmente o resultado de fogos naturais de floresta,
foi anulada pelos resultados de uma série de sondagens, feitas ao longo da descida do sítio da
Pedra Furada até o vale, subindo a seguir pela margem oposta. Fogos de floresta teriam deixado
carvões e marcas em toda a área, mas somente foram achadas fogueiras perto da parede do abrigo,
sob a proteção da parte inclinada da falésia e no fundo do vale, perto da antiga margem do rio que
correu no local até cerca de 10.000 - 9.0000 anos BP.
Um fogo natural, se tivesse atingido o abrigo, teria esquentado todos os seixos de quartzo e quartzito
que estivessem nesse momento sobre o solo. A análise TL de todos os seixos recolhidos nos níveis
mais profundos, demonstrou que somente tinham sido aquecidos os que haviam sido descobertos
formando parte das estruturas de fogueira.
Os pesquisadores que, em razão do atual clima semi-árido, afirmaram que os fogos naturais deveriam
ser freqüentes na pré-história local, não levaram em consideração as mudanças climáticas que
afetaram a região. As pesquisas demonstraram que, até cerca de 10.000 anos BP, o clima local era
tropical úmido; o setor norte da região estava coberto pela Floresta Amazônica e o setor sul fazia
parte da Mata Atlântica, dois biomas úmidos. Até hoje, espécies animais e vegetais originárias dos
dois biomas, existem no Parque Nacional Serra da Capivara.
As observações levantadas sobre a qualidade e a natureza das peças líticas que, segundo alguns
colegas, seriam simplesmente o resultado de choques e fraturas naturais, foram também avaliadas.
Considerando que os resultados das análises feitas pelos pesquisadores europeus da equipe
haviam sido questionados, o Prof. Robson Bonnichsen, da Texas A & M University, realizou uma
série de análises das mais antigas peças líticas da Pedra Furada, utilizando o microscópio
eletrônico. Em dezembro de 2004 enviou seu primeiro relatório, com as fotografias e suas
conclusões. Tinha também programado escavar o setor do sítio Pedra Furada ainda intocado e
reservado para fornecer novos dados para a procura de eventuais respostas. O projeto previsto
para janeiro de 2005, foi truncado em conseqüência de seu falecimento.
Em paralelo com nossos trabalhos complementares sobre os resultados das escavações na Pedra
Furada, houve descobertas no Chile e no México, gerando novos dados que devem ser levados em
consideração, em relação ao povoamento da América do Sul, (Adovasio, J.M. & D.R. Pedler. Monte
Verde and the antiquity of humankind in the Americas Chilean Field Yields New Clues to Peopling of
Americas, New York Times, August 1998.; Dillehay, Tom D. (1989). Monte Verde: A Late Pleistocene
Settlement in Chile. Volume I: Palaeoenvironment and Site Context. Smithsonian Press.) , México
(Human footprints in the Valsequillo Basin, Mexico: implications for the peopling of the Americas. Huddart,
D., Gonzalez, S., Bennett, M.R.and Gonzalez-Huesca, A. Quaternary Science Reviews 25, 201-22,
online 28th November 2005. ; A review of environmental change in the basin of Mexico (40,000-10,000
BP): implications for early humans. Huddart, D, Gonzalez, S. In Jimenez-Lopez, J.C, Gonzalez, S,
Pompa y Padilla, J.A. and Ortiz Pedraza, F. eds. Early men in the Americas and the implications on the
peopling of the Basin of Mexico. INAH Scientific Series, Mexico D.F. in press; Early humans in Mexico:
new chronological data. Huddart, D., Gonzalez, S, Jimenez-Lopez, J.C., Hedges, R., Pompa y Padilla,
J.A. In Jiminez-Lopez, J.C., Gonzalez, S., Pompa y Padilla, J.A. and Ortiz Pedraza, F. eds. Early men in
the Americas and their implications on the peopling of the Basin of Mexico, INAH Scientific Series,
Mexico D.F. in press), e na Carolina do Sul ( Goodyear, Albert C. and others “Archaeology of the
Pleistocene-Holocene Transition in Eastern North America.” Quaternary International, Vol. 49/50, pp.
151-166. INQUA/Elsevier Science Ltd.1998. ; “The Early Holocene Occupation of the Southeastern
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United States: A Geoarchaeological Summary. In Ice Age Peoples of North America, edited by R.
Bonnichsen and K. Turnmire, pp. 432-481. Oregon State University Press.1999 ; Goodyear and K.
Steffy “Evidence of a Clovis Occupation at the Topper Site, 38AL23, Allendale County, South Carolina.
Current Research in the Pleistocene Vol. 20:23-25. 2003; “Evidence of Pre-Clovis Sites in the Eastern
United States. In Paleoamerican Origins: Beyond Clovis. edited by R. Bonnichsen et al. Texas A&M
University Press (in press). 2004.),
Há 110.000 – 100.000 anos o planeta estava em plena época glacial, o nível do mar estava cerca de
-120 m abaixo do nível atual. Esta glaciação terminará em torno de há 20.000 anos. Sobre o
continente, ao norte da América do Norte, sobretudo no Canadá, as geleiras eram imensas. Com o
mar mais baixo, o número de ilhas entre a costa euro-africana e a costa sul-americana, era bem
maior. As correntes marítimas favorecem a passagem para oeste, para o Caribe e para o litoral norte
do Brasil.
Se, há milhões de anos, algumas espécies de primatas passaram da África para o Brasil (Mario
Alberto Cozzuol, Richard Kay, PUCRS Informação numero 130 – Jul-Ago / 2006), segundo os
pesquisadores, navegando sobre troncos de árvore, como afirmar que Homo sapiens não teria
também atravessado o Atlântico, utilizando balsas? O povoamento da Ilha das Flores prova,
definitivamente, que Homo navega há mais de 840.000 anos.
Como explicar a distribuição de traços culturais na América, a diferença entre o desenvolvimento
cultural da América Latina e da América ao norte da Baixa Califórnia, o fato dos sítios mais antigos
estarem ou no litoral atlântico ou mais ao sul, no Chile, se considerarmos verdadeira a teoria da
passagem tardia por Behring? Não teria havido passagens pelas ilhas, que em épocas glaciais eram
numerosas entre a costa australiana e a costa da Baixa Califórnia e o México?

Face aos dados existentes eis um cenário que pode ser proposto:
Há 150.000 – 110.000 anos os primeiros homens passaram das ilhas e da costa africana
para a América. Essa passagem se faz para o Caribe e para a costa norte do Brasil, com um
ponto de chegada próximo ao atual rio Parnaíba, então um rio muito grande;
Esses primeiros imigrantes se estabelecem e, no decorrer dos milênios, alguns grupos
seguem a costa, outros se separam e entram para o continente;
No nordeste do Brasil alguns grupos seguem a costa e chegam à Amazônia, outros seguem
o rio Parnaíba e entram em um de seus principais afluentes, o rio Piauí, que corria na grande
depressão da planície periférica do São Francisco;
A região era coberta pela floresta tropical úmida, tinha fauna rica e variada,com as espécies
da megafauna do Pleistoceno, mas também com cavalos, lhamas, uma importante fauna de
tamanho médio. Ao lado da planície, a imensa cuesta oferecia milhares de abrigos sob rocha,
a montanha com fauna e flora diferentes, mas também ricas;
Uma vez estabelecidos na região, se desenvolvem e, sem dúvida, ao fio dos milênios,
pequenos grupos se separam e continuam a viagem para o sul, leste e oeste;
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Mas é necessário pensar que grupos asiáticos vieram pelo mar e chegaram ao Pacífico
sul, ao Chile, por exemplo, outros à América Central;
E, quando a glaciação terminou, o clima se torna mais cálido, e os homens que já estavam
na Baixa Califórnia começaram a migrar para o norte. Outros que viviam na Ásia puderam começar
a atravessar Behring e se encontraram com os homens que vinham do sul.

Este cenário é impossível? Porque?

Ver outras ilustrações página 392
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Pedra Furada : une mise au point
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En 1978, l’équipe de la Mission française du Piauí a commencé une fouille qui ne se terminerait qu’en
1988. Fabio Parenti, qui a dirigé les campagnes depuis 1986, s’est chargé de l’étude de toutes les
données, qui lui ont permis de rédiger une thèse de doctorat, publiée en 2003 (Le gisement quaternaire
de la Pedra Furada (Piauí, Brésil). Stratigraphie, chronologie, évolution culturelle, Paris, Ed. Recherches
sur les civilisations).
Depuis les premières publications (GUIDON, N. & DELIBRIAS, G., 1986. Carbon-14 dates point to man
in the Americas 32.000 years ago. Nature, vol. 321, n° 6072,19-25 june, 769-771) faisant état de datations
C-14, jugées assez reculées pour l’Amérique, Pedra Furada a soulevé des discussions, trop souvent
plus passionnées que scientifiques.
Vingt-huit ans après qu’une truelle eut gratté pour la première fois le sol du grand abri de la Pedra
Furada, il est temps de faire une mise au point définitive sur le sujet. Pendant ces années, d’autres sites
et découvertes se sont ajoutés aux données qui permettent, aujourd’hui, d’envisager une hypothèse
solidement fondée sur le peuplement du continent américain.
Les points que critiquent les tenants du peuplement récent, d’origine asiatique, par la voie de Behring,
ont été analysés et dûment réfutés :
- PESSIS. A.-M. & GUIDON. N., 1996. Leviandade ou falsidade? Uma resposta a Meltzer, Adovasio
& Dillehay. Falsehood or untruth? A reply to Meltzer, Adovasio & Dillehay. FUMDHAMENTOS,
v.1,n.1, p. 379-394;
- PARENTI, F, MERCIER,N, VALLADAS, H., 1990. The Oldest Hearths of Pedra Furada, Brasil:
Current Research in the Pleistocene, Vol 7: 36-38 Orono, Maine.
- ARAÚJO. A, FERREIRA. L.F, CONFALONIERI. U, CHAME, M. 1988. Hookworms and the
peopling of America. Cadernos de Saúde Pública. RJ., 2 (4): 226-233.
- ARAÚJO. A, FERREIRA. L.F. , 1995. Paleoparasitologia e o povoamento das Américas Paleoparasitology and the peopling of the Americas. FUMDHAMENTOS: v.1, n. 1, p. 105-111.
- SANTOS, G.M., BIRD, M.I., PARENTI, F., FIFIELD, L.K., GUIDON, N., HAUSLADEN, P.A., 2003.
A revised chronology of the lowest occupation layer of Pedra Furada Rock Shelter, Piauí, Brazil: the
Pleistocene peopling of the Americas. Quaternary Science Review 22 (2003) 2303-2310.
- VALLADAS, H., MERCIER, N., MICHAB, M., JORON, J.L., REYSS, J.L., GUIDON, N., 2003. TL
age-estimates of burnt quartz pebbles from the Toca do Boqueirão da Pedra Furada (Piauí,
Northeastern Brazil). Quaternary Science Review 22 (2003) 1257-1263.
- FELICE, G.D.2002. A controvérsia sobre o sítio arqueológico Toca do Boqueirão da Pedra
Furada, Piauí-Brasil. FUMDHAMENTOS II, Fundação Museu do Homem Americano. 143-178.
Ainsi, l’affirmation selon laquelle les foyers datés n’étaient pas des structures dues à l’homme, mais
résultaient simplement d’un feu de forêt, a-t-elle été réduite à néant par une série de sondages pratiqués
le long de la descente de la Pedra Furada, jusqu’à la vallée, remontant ensuite les versants opposés. Un
feu de forêt aurait laissé des traces partout; or, nous n’avons trouvé de foyers qu’à proximité de la paroi
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de l’abri, protégée par la partie inclinée de la falaise, et au fond de la vallée, près de l’ancienne berge du
fleuve qui a coulé jusqu’à environ 10.000-9.000 ans BP.
Un feu de forêt, parvenu à l’abri, aurait chauffé également tous les galets de quartz et de quartzite qui
auraient jonché le sol, mais l’analyse TL du réchauffement de tous les galets ramassés dans les plus
profonds niveaux a démontré que seuls ceux qui avaient été utilisés comme structure de foyer avaient
été chauffés.
La critique portant sur la qualité des vestiges lithiques qui, selon certains collègues, ne seraient que
des cassures naturelles, a aussi été vérifiée. L’analyse faite par les membres européens de l’équipe
ayant donc été réfutée, nous avons pris contact avec le Pr. Robson Bonnichsen, alors à la Texas A & M
University, qui nous a offert de faire analyser, au microscope électronique de cette université, les plus
anciennes pièces lithiques de la Pedra Furada. En décembre 2004, il nous a envoyé son premier rapport,
avec des photos et ses observations. Il avait programmé la fouille de ce qui subsiste de la Pedra Furada,
pour janvier 2005. Malheureusement, il est mort le 24 décembre 2004. En présentant ces données,
nous rendons hommage au Pr. Bonnichsen. Selon lui, les plus anciens vestiges lithiques de la Pedra
Furada, datés par TL de 100.000 ans, ont été fabriqués et utilisés par l’homme.
Parallèlement à nos travaux sur les résultats de la Pedra Furada, des découvertes au Chili, au Mexique,
sur la côte atlantique des États-Unis, constituent de nouvelles données qui doivent être prises en compte.
Nous avons alors entrepris des recherches bibliographiques sur tous les problèmes pouvant avoir un
lien avec le peuplement de l’Amérique. Peut-être Platon pourrait-il être le premier auteur cité, puisqu’il
mentionne un continent au-delà des Colonnes d’Hercule!
Il y a 110.000-100.000 ans la terre connaissait une époque glaciaire, la mer à environ 120 m au-dessous
du niveau actuel. Cette glaciation se termine aux environs de 20.000 ans. Au nord de l’Amérique du
Nord, surtout au Canada, les zones glaciaires étaient immenses. Le niveau da la mer étant plus bas
qu’actuellement, le nombre d’îles entre les côtes euro-africaine et américaine était plus important. Les
courants favorisent le passage vers le Caribe et vers le littoral septentrional du Brésil.
Voici des millions d’années, des singes sont passés d’Afrique vers le Brésil, voguant, selon les
chercheurs, sur des troncs d’arbres. Pourquoi l’homme n’ aurait-il pas fait de même sur des radeaux?
Récemment, des Africains, qui naviguaient vers l’Europe, ont fait naufrage et sont parvenus, à la nage,
sur la côte nord-est du Brésil.
Comment expliquer la distribution des traits culturels en Amérique, si nous tenons pour vraie la théorie
du passage tardif par Behring? L’Amérique du Sud possède un art rupestre varié, de nombreux sites,
des milliers de figures. Sur tout le territoire brésilien nous trouvons des sites préhistoriques. Il y a des
industries dont la technique est très semblable à celle du paléolithique moyen d’Europe, présentant
même des éclats de type levalloisien, à formes prédéterminées. Le silex étant rare, la majorité des
pièces semble fruste, mais des chefs-d’œuvre en quartz et quartzite démontrent que les hommes
dominaient parfaitement la technique de taille. Quels sont les sites d’art rupestre au nord de la région de
la Basse-Californie? Quelles sont les industries lithiques dans ces régions?
L’industrie céramique en Amérique du Sud et centrale a atteint des sommets techniques et décoratifs.
Pour ne citer qu’un cas,quels exemples au nord des États-Unis et au Canada peuvent se comparer aux
vases des cultures amazoniennes?
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Les maisons des Indiens d’Amazonie sont des chefs-d’œuvre d’architecture, avec lumière zénithale, le
pied droit très haut. Les villages des Gê sont vastes, leurs maisons hautes, fraîches. La pénombre en
éloigne les insectes. Les Indiens du nord de l’Amérique du Nord utilisaient le teepee, que nous avons
tous vu dans les westerns.
Les grands empires, inca, aztèque et maya, sont encore localisés dans la zone chaude du continent, à
la limite des glaciations. Sans doute, à l’époque, n‘y avait-il plus de glaciation, mais ces empires se
sont appuyés sur des cultures plus anciennes, qui existaient il y a longtemps dans ces régions et,
comme dans le reste du monde, ont évolué vers le pouvoir central, les villes, les empires.
Nous avons donc, jusqu’au niveau du méridien 35 N, un monde qui se développait tandis que, au nord,
dominaient les glaces.
Voici le scénario qui pourrait être proposé :
Il y a 150.000-110.000 ans, les premiers hommes passent des îles et de la côte africaine
vers l’Amérique. Ce passage a dû se faire vers le Caribe et la côte nord du Brésil, jusqu’aux
environs de l’embouchure de l’actuel Parnaiba, alors très grand fleuve.
Ces premiers immigrants s’établissent et, peu à peu, les groupes se séparent, pénètrent sur
le continent, vers l’ouest, le nord, le sud.
Au nord-est du Brésil, des groupes suivent la côte et arrivent en Amazonie, d’autres suivent
le Parnaiba et rencontrent un très grand affluent, le rio Piauí, qui coulait dans l’immense plaine de
la dépression du fleuve São Francisco. Recouverte par une forêt tropicale humide, avec des îlots
de prairie, la région abritait une faune riche et variée, constituée des espèces de la paléofaune du
quaternaire, mais aussi de chevaux, lamas et de toute une faune de taille moyenne. À côté, une
immense cuesta, aux milliers d’abris sous roche, la montagne avec faune et flore différentes, mais
aussi riches.
Une fois établis dans la région, ils se développent et, sans doute, au cours des millénaires,
de petits groupes dissidents se séparent et continuent le voyage vers le sud, l’est et l’ouest.
Mais il faut aussi imaginer que des groupes asiatiques ont pris la mer et sont arrivés par le
Pacifique sud, au Chili, par exemple.
Et quand la glaciation touche à sa fin, le climat se réchauffe, les hommes qui étaient déjà en
Basse-Californie ont pu commencer à migrer vers le nord. D’autres, qui vivaient en Asie, ont
commencé à traverser Behring et se sont retrouvés avec les Américains qui venaient du sud.

Ce scénario est impossible? Pourquoi?

Voir d’autres illustratations page 392
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Pedra Furada : A Revision
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In 1978 the team of the Archaeological Mission of Piauí started excavating, ending in 1988. The first part
of the digging was realized by Niède Guidon.
From 1986 on the campaign was headed by Fabio Parenti who did the data analysis. The results were
published in 2003. ( PARENTI, F., 2003. Le gisement quaternaire de la Pedra Furada (Piauí, Brésil).
Stratigraphie, chronologie, évolution culturelle, Paris, Ed. Recherches sur les civilisations).
Since the publication of the first articles and reports, (GUIDON, N. & DELIBRIAS, G., 1986, “Carbon-14
dates point to man in the Americas 32.000 years ago,” Nature, vol. 321, no. 6072, June 19-25, pp. 769771) producing the results of Carbon-14-dating which was judged very old for South America, the Pedra
Furada site has led to a heavy controversy, sometimes more passionate than scientific. (D.J. MELTZER,
J.M. ADOVASIO, T.D. DILLEHAY, 1996, “ Uma visão do Boqueirão da Pedra Furada”.
FUMDHAMENTOS, v. 1, número 1, pp 347 – 377).
Twenty-eight years after beginning excavations at Pedra Furada time has come to review the results
within the context of the research which has continued at the site and of discoveries made at other sites
of the region. The information today available permits to propose new explications, thoroughly backed
up, as to the peopling of the American continent and to form a synthesis of the present level of knowledge.
Those aspects which were questioned by the defenders of a recent peopling of the American continent,
being of Asian origin and undertaken via Behring Strait, were analysed and duly refuted by:
- PESSIS. A.-M. & GUIDON. N., 1996. Leviandade ou falsidade? Uma resposta a Meltzer, Adovasio
& Dillehay. Falsehood or untruth? A reply to Meltzer, Adovasio & Dillehay. FUMDHAMENTOS,
v.1,n.1, p. 379-394;
- PARENTI, F, MERCIER,N, VALLADAS, H., 1990. The Oldest Hearths of Pedra Furada, Brasil:
Current Research in the Pleistocene, Vol 7: 36-38 Orono, Maine.
- ARAÚJO. A, FERREIRA. L.F, CONFALONIERI. U, CHAME, M. 1988. Hookworms and the
peopling of America. Cadernos de Saúde Pública. RJ., 2 (4): 226-233.
- ARAÚJO. A, FERREIRA. L.F. , 1995. Paleoparasitologia e o povoamento das Américas Paleoparasitology and the peopling of the Americas. FUMDHAMENTOS: v.1, n. 1, p. 105-111.
- SANTOS, G.M., BIRD, M.I., PARENTI, F., FIFIELD, L.K., GUIDON, N., HAUSLADEN, P.A., 2003.
A revised chronology of the lowest occupation layer of Pedra Furada Rock Shelter, Piauí, Brazil: the
Pleistocene peopling of the Americas. Quaternary Science Review 22 (2003) 2303-2310.
- VALLADAS, H., MERCIER, N., MICHAB, M., JORON, J.L., REYSS, J.L., GUIDON, N., 2003. TL
age-estimates of burnt quartz pebbles from the Toca do Boqueirão da Pedra Furada (Piauí,
Northeastern Brazil). Quaternary Science Review 22 (2003) 1257-1263.
- FELICE, G.D.2002. A controvérsia sobre o sítio arqueológico Toca do Boqueirão da Pedra
Furada, Piauí-Brasil. FUMDHAMENTOS II, Fundação Museu do Homem Americano. 143-178.
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The affirmation that the hearths discovered at Pedra Furada were not man-made but simply a consequence
of natural forest fires, was annulled by the results of a series of test pits which were performed at Pedra
Furada all the way down to the valley and then up again on the opposite side. Had there been forest fires
those would have left charcoal and other traces all over the area but fire remains were only encountered near
the wall of the shelter, protected by the overhanging part of the cliff and at the bottom of the valley, near the
ancient bank of the river which ran there until approx. 10.000 – 9.000 years BP.
If a natural fire had reached the shelter, it would have heated all the quartz and quartzite pebbles which at
that moment had been on the ground. The TL analysis of all pebbles collected on the deepest levels
demonstrated that only those had been hot that were discovered to be part of the hearth.
Those scientists who, given the present semi-arid climate, asserted that forest fires must have
occurred frequently in the local pre-history, did not consider the climatic changes which took place
in the area. Research has shown that, until approx. 10.000 years BP the local climate was tropicalhumid; the northern sector was covered by the Amazon rain forest and the southern sector was part
of the Atlantic rain forest, both humid biomes. Until today, plant and animal species which originated
in these biomes, still exist at Serra da Capivara National Park.
Also evaluated were observations from some colleagues as to the quality and nature of the lithic samples.
It was alleged that these simply were the results of shocks and fractures produced by nature. Considering
that the results of the analyses made by European researchers of our team were questioned, Prof.
Robson Bonnichsen, of Texas A & M University, realized a series of analyses on the most ancient stone
samples available at Pedra Furada using the electronic microscope. In December 2004 he sent his first
report, with photographs and his conclusions. He had also planned to dig in that sector of Pedra Furada
which has been left untouched and so would deliver new data in search of answers. This project, scheduled
for January 2005, was cancelled as a consequence of his passing away.
Parallel to our own additional research of the excavations at Pedra Furada, discoveries were made in Chile
and Mexixo, supplying new data which must be taken into account in relation to the peopling of South America.
(ADOVASIO, J. M. & PEDLER, D. R., Monte Verde and the antiquity of humankind in the Americas, Chilean
Field Yields New Clues to Peopling of Americas, New York Times, August 1998; Dillehay, Tom D. (1989).
Monte Verde: A Late Pleistocene Settlement in Chile, Vol. I: Palaeoenvironment and Site Context. Smithsonian
Press), Mexico (Human footprints in the Valsequillo Basin, Mexico:implications for the peopling of the Americas,
Huddart, D., Gonzalez, S., Bennett, M. R., and Gonzalez-Huesca, A., Quaternary Science Review 25, 201–
22, online 28th November, 2005; A review of environmental change in the Basin of Mexico (40.000 – 10.000
BP): implications for early humans. Huddart, D., Gonzalez, S., In Jimenez-Lopez, J. C., Gonzalez, S., Pompa
y Padilla, J. A., and Ortiz Pedraza, F., eds. Early men in the Americas and the implications on the peopling of
the Basin of Mexico, INAH Scientific Series, Mexico, D. F. in press; Early humans in Mexico: new chronological
data. Huddart, D., Gonzalez, S., Jimenez-Lopez, J. C., Hedges, R., Pompa y Padilla, J. A., and Ortiz Pedraza,
F. eds. Early men in the Americas and their implications on the peopling of the Basin of Mexico, INAH Scientific
Series, Mexico, D. F. in press) and in Carolina do Sul, (Goodyear, Albert C., and others “Archaeology of the
Pleistocene-Holocene Transition in Eastern North America”. Quaternary International, vol. 49/50, pp 151166. INQUA/Elsevier Science Ltd. 1998.; The Early Holocene Occupation of the Southeastern United States:
A Geoarchaeological Summary. In: Ice Age Peoples of North America, ed. by R. Bonnichsen and K. Turnmire,
pp 432-481, Oregon State University Press, 1999.; Goodyear and K. Steffy “Evidence of a Clovis Occupation
at the Topper Site”, 38 AL 23, Allendale County, South Carolina, in Current Research in the Pleistocene vol.
20; 23-25. 2003.; “Evidence of Pre-Clovis Sites in the Eastern United States”. In: Paleoamerican Origins:
Beyond Clovis, ed.by R. Bonnichsen et al. Texas A & M University Press (in press).
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110.000 – 100.000 years ago our planet was at full ice age stage and the sea level was approx. 120 m
below the present level. This glaciation ended approx. 20.000 years ago. On the continent, to the north of
North America, especially in Canada, huge glaciers rose. With the sea level so much lower, the number
of islands between the Euro-African and the South-American coast increased a lot. The maritime currents
favoured a passage to the east, to the Carribean and the northern coast of Brazil.
If, according to scientists, millions of years ago some species of primates crossed from Africa to Brazil
on top of tree trunks, (Mario Alberto Cozzuol, Richard Kay, PUCRS Informação numero 130 – Jul.Ago /
2006) there is no way of denying that Homo sapiens has done this, too, using rafts. The peopling of
Flores Island proves definitely that Homo has navigated for more than 840.000 years.
How can we explain the distribution of cultural features in America, the difference between the cultural
development of Latin America and America north of Baja California, the fact of much older sites distributed
either along the Atlantic coast or more to the south, in Chile, if we consider true the theory of a much later
passage via Behring? Could there not have been crossings among the islands which during the glacial
period were numerous between the Australian coast and the Baja California or Mexican coast?
In view of the existing data the following scenario could be suggested:
- 150.000 – 110.000 years ago the first humans come via the islands from the African coast to
America. They cross to the Carribean and to the northern coast of Brazil, with a landing place near
by the present Parnaíba River, then a big river.
- These first immigrants settle there and over the next thousand years some groups follow the coast
line, others separate and advance to the interior of the continent.
- In Northeastern Brazil some groups wander along the coast line and arrive at the Amazon, others
follow the Parnaíba River and then enter one of its tributaries, the Piauí River which runs through the
big depression of the peripherical plain of the São Francisco River.
- The region was covered by a tropical-humid forest, with a rich and varied fauna, the species
being Pleistocene mega-fauna, but there were also horses and llama, an important middle size
fauna. Next to the plain, the vast “cuesta” presented thousands of rock shelters, the mountains with
a different fauna and flora, equally important.
- Once people settle down in the area, there are without doubt, over the next thousand years, small
groups that separate and travel south, east and west.
- We also have to consider that groups from Asia came by the sea and arrived at the South Pacific,
Chile, e.g., others at Central America.
- Then, when the glacial period ended, the climate became warmer and those people who were
already in the Baja California area began to migrate north. Others, living in Asia, could start crossing
Behring Strait and met with those who came from the south.
Is this such an impossible scenario? Why?

FUMDHAMentos VII - Niède Guidon

391

Fotos
Pictures
Photos
R. Bonnichsen

FUMDHAMentos VII - Niède Guidon

392

Toca do Boqueirão da Pedra Furada - 17359 - Esc. LESTE SUL Nível - F32 Data - 10/05/88

Figure 1. The dorsal side of
a split cobble. Box indicates
area of magnification in the
following images.

Figure 2. The ventral side
of the split cobble.
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Figure 3. Lacquer-like polish from the
red box in Figure 1 at 100x. Note
reformed silica adhering to the edge
possibly deposited on the edge from
tool use.

Figure 4. Close-up of
edge illustrated in Figure
3 shown here at 200x.

Figure 5. The reformed silica along
the edge shown here at 500x.
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Toca do Boqueirão da Pedra Furada - 18326 - Esc. LESTE SUL Nível - 12 (F2) Data - 16/06/88

Figure 1. A flaked cobble with flake scars on the “dorsal” side. The red box indicates the area
magnified in subsequent images.

Figure 2. The opposite side of the cobble. The blue box indicates the area magnified in
subsequent images
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Figure 3. The area enclosed by the red box in Figure 1 at 100x. Note fine striae on
surface called “linear indicators” suggests tool movement in two directions.

Figure 4. Close-up of the central area of Figure 3 at 200x illustrating multidirectional tool use.
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Figure 5. The area in the blue box in Figure 2 at 100x showing linear indicators near the edge in
perpendicular groups (yellow arrows). Note the areas of abrasive polish (red arrows).

Figure 6. The upper area of Figure 6, magnified at 200x, indicates tool use smoothed
the texture of the rock surface.
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Toca do Boqueirão da Pedra Furada - 18352 - Esc. LESTE SUL Nível - 12 (F3) Data - 17/06/88

Figure 1. Dorsal view of a
flaked cobble.

Figure 2. Ventral side of
flaked cobble. The colored
boxes enclose magnified
areas of the tool’s edge in
the following images.
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Figure 3. Polished and abraded
surfaces with linear indicators
(100x) from the red boxed area in
Figure 2.

Figure 4. Close-up (200x) of the
central area of Figure 3.

Figure 5. The lower right portion of
Figure 4 at 500x. Note the linear
tracks of plastically reformed silica
indicating tool movement in two
directions.
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Figure 6. The blue boxed area
in Figure 2 shown here at
200x. Note linear tracks
indicating tool movement in
two directions.

Figure 7. Right center portion of
Figure 6 at 500x. Note silica
build-up from implement use
along the arris.

Figure 8. The same area but slightly
in from the tool edge also at 500x.
Repeated tool use has resulted in
deep coarse scratches overlaying
and oblique to the finer ones.
Material is clearly being gouged from
a previously smoothed surface.
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Toca do Boqueirão da Pedra Furada - 18547 - Setor E.L.T.L Nível - 14 (F2) Data - 28/06/88

Figure 1. Dorsal side of flake exhibiting use-wear characteristics. Box denotes
the area seen in the subsequent micro-images.

Figure 2. Ventral side of flake. Box indicates area seen in the
following images and corresponds to the box on the dorsal side in Figure 1.
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Figure 3. Flake tool with
rounded and polished edge
shown here at 40x.

Figure 4. Dorsal aspect of the
edge shown here at 100x. Note
that directional indicators, which
indicate tool movement direction,
are generally oblique to the edge

Figure 5. Close-up of the
directional indicators in the
upper left quadrant of Figure 4
shown here at 200 x
FUMDHAMentos VII - Niède Guidon

402

Figure 6. Close-up of tool edge in red box on ventral edge that has been
smoothed and “lacquered” by silica gels deposited during tool use at 500x.
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Cronologia da Tradição Arqueológica
Tupiguarani
Ângelo Alves Corrêa1
Danielle Gomes Samia2
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Resumo

Visamos apresentar aqui os resultados já obtidos de um levantamento de datas publicadas para
sítios da tradição Tupiguarani. O objetivo de tal esforço de pesquisas não se limita em apenas
possibilitar o conhecimento cronológico dos vestígios relacionadas a cerâmica policroma fora da
bacia amazônica. Mas possibilitar aplicarmos o mesmo pensamento de Brochado no que se refere
a discernir, por correlações entre as datas, possíveis vetores de movimentação das populações
produtoras deste tipo de cerâmica. Além disso, já fica claro que este levantamento nos possibilita
uma compreensão abrangente do estado em que se encontram as pesquisas relacionadas a esta
tradição. Evidenciando as extremas diferenças das pesquisas em diferentes regiões e estados
brasileiros. Até o momento temos um corpus de mais de 220 datas, que em sua maioria se
relacionam as regiões sul, sudeste e centro-oeste, faltando dados concernentes ao nordeste e
norte do país. Assim, procuramos aqui discutir os fatores referentes tanto a natureza das datações,
quanto o grau do conhecimento que podemos delas obter.

The Tupiguarani archeological tradition chronology
Our aim here is to present the already obtained results of a survey on dates published for sites of
the Tupiguarani tradition. The target of such research effort is not limited to just making possible the
chronological knowledge of vestiges related to the polychrome pottery outside the Amazon basin,
but to make it possible for us to apply the same thinking of Brochado with regard to discerning, by
means of correlations between dates, possible vectors of population movements that produce such
kind of pottery. Besides that, it is already clear that this survey allows us to have a comprehensive
understanding of the state in which such researches concerning that tradition are found. Making
evident the extreme differences between researches in different Brazilian regions and states. So
far, we have had a corpus of more than 220 dates, which, in their majority, are related to the Southern,
Southeastern and Midwestern regions, there being a shortage of data concerning the country’s
North and Northeast. Therefore, here we try to discuss the factors concerning both the nature of
dating and the degree of knowledge that we can acquire from them.
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Tradição Arqueológica e artefatos
Durante décadas a arqueologia brasileira vem sendo assombrada pelo termo “tradição”, popularizado
e fixado no Brasil durante as profícuas atuações “pronapianas”. Durante muito tempo se discutiu os
resultados do PRONAPA, sobretudo no que se refere ao estabelecimento de tradições e fases, mas
atualmente nenhuma tradição vem sendo tão discutida quanto a Tupiguarani. Talvez este sucesso com
os arqueólogos nacionais, seja motivado pela ampla disseminação dos vestígios que poderiam ser
incluídos como pertencente a esta, ou talvez pelo fato de que onde aparentemente ela é mais recorrente,
seja o local com maior concentração de arqueólogos. Deixando de lado o motivo dessa popularidade,
o que podemos afirmar com certeza é que, tem ampliado cada vez mais o número de trabalhos que se
dedicam ao estudo dos vestígios desta tradição. De forma muito profícua a nosso ver, já que a pesquisa
vem tomando um caráter de regionalismo que muito tem contribuído para melhor entender as
particularidades “disto” que genericamente é denominado Tupiguarani.
Entendemos aqui tradição Tupiguarani segundo o que foi proposto pelo PRONAPA:
“Após as considerações de possíveis alternativas, não obstante suas conotações lingüísticas, foi
decidido rotular como Tupiguarani (escrito numa só palavra) esta tradição ceramista tardia amplamente
difundida, considerando já ter sido o termo consagrado pela bibliografia e também a informação Etnohistórica estabeleceu correlações entre as evidencias Arqueológicas e os falantes de línguas Tupi e
Guarani ao longo de quase todo território brasileiro” (PRONAPA, 1969).
Definição que foi explicada por Brochado da seguinte forma:
“La alfareria de la tradición Tupiguarani, en el momento de los primeros contactos con
los europeos, fue encontrada exclusivamente entre grupos indígenas de la familia
linguistica Tupi-guarani, a pesar de que de ninguna manera todos los que hablavan
Tupi o Guarani poseíam cerámica. Continuó después siendo producida y utilizada por
algunos de estos grupos, com diversas variantes, desde el siglo XVI hasta el inicio del
siglo XX. Por este motivo fue adoptada la designación Tupiguarani, escrita sin guión,
para distinguir a la tradición alfarera de la família linguistica, cuya denominación se
escribe separada por un guión Tupi-guarani.” (BROCHADO,1973:9)
Como as demais tradições definidas neste período, se buscou por meio de tipologias estabelecer
características perceptíveis no registro arqueológico que possibilitassem seu enquadramento
classificatório. Assim ficou estabelecido que a tradição Tupiguarani fosse atribuída a sítios
superficiais com cerâmica apresentando pintura policroma (vermelho e ou preto sobre engobo
branco ou vermelho), e técnicas plásticas de acabamento preponderando o alisado, o corrugado,
o ungulado, escovado, além de superfícies apenas engobadas. Seriam característicos ainda
enterramentos secundários em urnas, machados de pedra polida, tembetás, lascas, talhadores e
abrasadores (CHMYS, 1976; SOUZA, 1997; PRONAPA, 1969; BROCHADO, 1981).
Assim, pelas definições acima poderíamos enquadrar todos os sítios com tais características como
pertencentes à tradição Tupiguarani. Inicialmente se correlacionava diretamente a uma filiação a família
lingüístico Tupi-guarani aos produtores de tal cultura material. Mas por ser extremamente difícil comprovar
que os vestígios enquadrados nesta tradição teriam sido produzidos por grupos falantes do tupi-guarani
(inclusive devido ao fato de diversos grupos históricos da família Tupi-guarani não produzirem cerâmica
ou fazerem com outras características) (PROUS, 1992; 2006), já há décadas se constroem críticas a
sua utilização, e diversos núcleos de pesquisas e pesquisadores se abdicam do uso do termo. Sem
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dúvida alguma, é inegável a íntima ligação entre esta tradição e a família lingüística Tupi-guarani (NOELLI,
8:1996), mas de modo algum podemos afirmar com toda certeza que os artefatos encontrados por
todo o longo período de existência desta tradição e o vastíssimo território tenham sido produzidos
apenas por falantes desta língua. Cada vez mais os pesquisadores tem admitido o uso do termo sem
o hífen para caracterizar um tipo de registro arqueológico (ou seja, um conjunto de artefatos e
sítios)amplamente difundido espacial e temporalmente. Inclusive, recentes trabalhos têm apontado para
a possibilidade de grupos após longos contatos com produtores de artefatos Tupiguarani tenham
adotado sua manufatura (Prous, 1992; Santos 1991 apud Métraux).
Apesar de reconhecemos que nossas classificações modernas deixam muitos detalhes importantes
escaparem a ponto de abrir precedentes a falhas interpretativas, ao adotarmos o termo Tupiguarani
assumimos sua filiação a um grupo humano que tem uma história, que consideramos de grande
importância para o entendimento do passado de nosso território.

Histórico de uma origem
Tão antigas são as dúvidas, trabalhos e pesquisas referentes ao povoamento Tupi que é possível
traçar uma cronologia, pois desde o século XIX já se buscava explicar as origens e caminhos que
dessem conta da vasta dispersão territorial deste grupo pelo nosso país.
Ao longo de mais de um século e meio de argumentações e contra-argumentações podemos afirmar
que em todos os trabalhos preponderam dois pontos em comum: existência de um centro de origem e
diferentes rotas de disseminação destas populações (NOELLI, 8:1996). Mas o consenso parou por ai,
já que, se multiplicaram ao longo dos trabalhos os possíveis centros e rotas, numa multiplicidade bem
pouco embasada em dados reais e concretos.
Martius é o primeiro, ainda em 1838, a propor um centro de origem dos Tupi, que estaria entre o
Paraguai e o sul da Bolívia (Noelli, 11:1996), sua propagação seria um movimento recente, antecedendo
em poucos anos a descoberta do Brasil. Na esteira dos trabalhos de Martius, Orbigny sugere com
base em estudos lingüísticos e de antropometria um centro entre o Paraguai e o Brasil já no ano de
1839. Em 1886 vemos pela primeira vez as origens Tupi sendo inserida em contexto amazônico por
Karl von den Steinen ao propor as cabeceiras do rio Xingu como terra natal. Apesar da teoria que se
seguiu ter sido proposta por um dos componentes de uma expedição de Steinen, Paul Ehrenreich
discorda do anterior e com base em princípios da lingüística propõe com centro dispersor a região
com a maior concentração de grupos Tupi, ou seja, onde hoje fica o Paraguai.
As teorias que se seguem tomaram por base estes quatro trabalhos iniciais e poucos modificaram
suas apreciações sobre o tema (Noelli 12:1996). Assim teremos Schimidt em 1913 sugerindo as
cabeceiras do rio Amazonas. Freitas, em 1914, propõe uma área circunscrita entre as nascentes do
rio Madeira, Beni, Araguaia e o lago Titicaca. Garcia, em 1922, localizada como sendo nas nascentes
dos rios Paraguai e Paraná. E Fritz Krause, aponta para a mesopotâmia entre os rios Napo e o Juruá.
Mas até este momento, ou seja, segunda década do século XX os trabalhos tem pouco embasamento
empírico, ou pelo menos, não deixam claro no que se apoiaram para suas proposições. Mas é com os
trabalhos de Alfred Métraux que teremos pela primeira vez uma proposição mais concisa em sua
teorização. Metraux realizou um grande levantamento sobre elementos da cultura material e sua
tecnologia, assim como levantou hipóteses sobre as rotas de migração. Tendo este arcabouço de
conhecimentos sobre os grupos e se utilizando de métodos comparativos, este autor propõe em 1928
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que local de origem desta população não poderia ficar longe da Amazônia, e com toda certeza apenas
poderia estar na margem direita do rio Amazonas:
“Nenhuma tribo Tupi-Guarani de importância na época pré-histórica estaria
estabelecida sobre a margem esquerda do Amazonas e que a ocupação de sua costa
seria feita tardiamente, nos forçando portanto a colocar o centro de dispersão das
tribos desta raça dentro da área limitada ao norte pelo Amazonas, ao sul pelo Paraguai,
a leste pelo Tocantins e a oeste pelo Madeira.”(Métraux, 1928, apud Noelli, 13:1996).
Não obstante que os trabalhos arqueológicos vão contra os resultados de Metraux, ele ainda possui
grande influência, sobretudo, nos trabalhos de antropólogos. Com toda certeza sua pesquisa é dentre
as teorias a que ganhou mais fôlego e foi mais recorrentemente citada.
Seguindo a mesma metodologia de Metraux, Susnik (1975) propõem as planícies colombianas como
origem. A partir daí surgem vários trabalhos de lingüistas que sugerem diversas regiões como centro
dispersor, mas nenhum deles se afastando muito do já havia sido propostos por Martius, Von der
Steinen e Ehrenreich. Ou seja, os métodos da lingüística sempre levaram para resultado entre o Paraguai
e o sul da bacia amazônica, variando os rios, mas sempre conservando uma ligação com estes.
Nos primórdios da arqueologia nacional, ainda no século XIX, já temos algumas referencias a trabalhos
visando reconhecer, sobretudo as possíveis ligações entre as cerâmicas dos Guaranis e Tupinambás
com as da Amazônia (Noelli 15:1996). Durante os primeiros cinqüenta anos do século XX temos forte
influência tanto de Martius quanto de Metraux. Mas é apenas depois da Segunda Guerra Mundial, com
o implemento de novas metodologias de pesquisas e com os resultados das pesquisas de campo que
teremos propostas teóricas sobre o assunto com bases arqueológicas. Já na década de 50 com os
trabalhos de Meghin, na Argentina, Laming e Emperaire, no Paraná, e Meggers e Evans, notava-se
que algumas cerâmicas arqueológicas se assemelhavam com as referidas pelos primeiros europeus
colonizadores. Assim como, notou-se que eram as únicas que apresentavam similaridades com as
cerâmicas da bacia amazônica no território meridional e leste do país (Prous, 372:1992), sobretudo no
que concerne a policromia da pintura. Sob o olhar guiado pelo difusionismo este quadro sem dúvidas
se apresentou como um índice de origem amazônica, ou dos povos que migraram levando a técnica ou
somente da técnica que poderia ter se difundido por esta área tão extensa.
Com o início do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA) em 1965, veremos que
se deixaram de lado as informações históricas e lingüísticas para se valorizar puramente os dados
arqueológicos que estavam sendo coletados e processados. No âmbito do projeto temos um crescente
número de sítios sendo descobertos e estudados por meio de tipologias que visavam a elaboração de
seqüências culturais que possibilitassem entender processos de difusão, migração e influências
diversas. Ao contrário do que se pensa não foram os pronapistas que deram o nome de Tupiguarani a
este conjunto artefatual, pois já era correntemente utilizado, com o PRONAPA temos sim uma justificativa
para seu uso e o enraizamento do termo que substituiu os termos etnográficos já centenariamente
empregados: Guarani e Tupinambá (Noelli 15:1996).
Dos resultados do PRONAPA temos o trabalho de Meggers em 1972 no qual defende como ponto de
origem da cerâmica Tupiguarani a base dos Andes no atual território da Bolívia, mas logo em seguida
em 1973 já propõe outro ponto, na bacia amazônica a leste do rio Madeira, ao considerar ser a localidade
de maior concentração de famílias lingüísticas do troco Tupi. Seguindo esta segunda proposição de
Meggers temos Pedro I. Schmitz já na década de 80 reiterando esta localidade como centro dispersor.
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Com os numerosos trabalhos já na década de 70 são elaboradas tentativas de síntese por J. P. Brochado
(Prous, 372:1992), ao interpretar mais de meia dezenas de datas com as referidas localizações
geográficas dos sítios, este autor propõem, assim como Metraux, as bacias dos Tapajós ou do Xingu.
Mas nos que se refere às teorias arqueológicas, nenhum modelo foi tão difundido e perdurou como o
publicado em The Upper Amazon em 1970 de Donald Lathrap, onde o autor buscou traçar a história
cultural amazônica e considera a Amazônia Central como o ponto de origem das cerâmicas policromas.
Nesta obra foi delineada uma correlação entre a cerâmica policroma amazônica com as populações
falantes do Tupi, onde em seu “modelo cardíaco” teriam sido pressões populacionais no centro
amazônico, área onde teria se desenvolvido a agricultura e o sedentarismo, que levou as migrações
populacionais em um movimento de colonização dos principais afluentes do rio Amazonas
(Heckenberger et ali., 70:1998). Assim o centro Tupi também seria o centro da bacia amazônica, ou
seja, a confluência entre o Rio Amazonas e o Madeira.
O motivo da grande influencia que este modelo teve na arqueologia dos sítios Tupiguarani se expressa
no trabalho de seu aluno Brochado (1984), que abandonando “os pressupostos do PRONAPA, adotou
e ampliou as hipóteses de Lathrap” (Noelli, 17:1996).
Pela primeira vez já na década de 1990 Ondemar Dias (1995) com base nas datações mais antigas
no sudeste que em outras partes do país, se deslocou o centro de origem Tupi para uma região diferente
daquelas já propostas no século XIX. Este autor sugeriu o Sudeste brasileiro como centro de origem
dos Tupi em uma área entre o Paranapanema e Guaratiba, é importante mencionar que em seu trabalho
não foram tomadas em consideração informações da área amazônica (Noelli 17:1996)(Tabela).

Hipóteses dos centros de origem Tupi
Data
Centro de Origem

Autor
Karl F. Ph. Von
Martius
D’Orbigy
Karl Von Den Steinen
Paul Ehrenreich
Wilhelm Schimidt
Affonso A. de Freitas
Rodolfo Garcia
Fritz Krause

1838

Entre o Paraguai e o sul da Bolívia

1839
1886
1891
1913
1914
1922
1925

Alfred Métraux

1928

Branislava Susnik
Betty Meggers
Betty Meggers &
Clifford Evans
Pedro I. Schmitz

1975
1972

Entre o Paraguai e o Brasil
Cabeceira do rio Xingu
Paraguai
Cabeceira do rio Amazonas
Entre os rios Madeira, Beni, Araguaia e o Lago Titicaca
Nascentes dos rios Paraguai e Paraná
Entre os rios Napo e o Juruá
Limitada ao norte pelo rio Amazonas, ao sul pelo rio Paraguai,
a leste pelo rio Tocantins e a oeste pelo rio Madeira.
Planícies Colombianas
Base dos Andes no atual território da Bolívia

1973

A leste do rio Madeira

1985

A leste do rio Madeira
Limitada ao norte pelo rio Amazonas, ao sul pelo rio Paraguai,
a leste pelo rio Tocantins e a oeste pelo rio Madeira.
Amazônia Central; entre os rios Amazonas e o Madeira.
Amazônia Central
Sudeste brasileiro; entre os rios Paranapanema e Guaratiba.
Amazônia Central
Fora da Amazônia Central

José P. Brochado

1973

Donald Lathrap
José P. Brochado
Ondemar Dias
Francisco Noelli
Hechenberger et ali

1970
1984
1993
1996
1998

Tabela: Hipóteses dos centros de origem Tupi
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Rotas
Mesmo que ainda não resolvido o problema do centro de origem desta tradição arqueológica, que tem
fomentado tantos estudos e resultados contraditórios, podemos afirmar que os povos responsáveis
pela produção desta cultura material não ficou de modo algum apenas em sua terra natal. Para os
primeiros pensadores com Metraux, eles teriam promovido um processo de migração recente, não
muito mais recuados dos idos de 1500 quando aqui aportaram os europeus. Mas, cada vez mais tem
se admitido grande antiguidade para o inicio desse processo de disseminação. Sobretudo quando se
considera a vastidão das áreas atingidas indo,
“desde as Missões e o rio da Prata, ao sul, até o Nordeste, com algumas ocorrências
ainda mal conhecidas no sul da Amazônia. A leste, ocupam toda a faixa litorânea,
desde o Rio Grande do Sul até o Maranhão. A oeste, aparecem (no rio da Prata) no
Paraguai e nas terras baixas da Bolívia.” (Prous, 97:2006).
Devido a esta vasta ocupação do território sul-americano e, sobretudo no Brasil, podem ser
tranqüilamente classificados com “panbrasileira”, como já bem dito por Prous (374:1992).
Mas tão, ou mais, controverso que o centro de origem são as possíveis rotas de disseminação
desta tradição pelo território que atualmente se encontram seus vestígios. As discrepâncias já
começam pelo uso mesmo do termo que qualifica os movimentos de dispersão como migração, já
que autores como Noelli (10:1996) discordam que tal mobilidade possa ser assim qualificada. Já
que migração seria um termo empregado para nomear movimentos de saída de uma localidade
para outra, abandonando a região de origem. Este tipo de movimentação teria sido promovido
pelas populações Tupi apenas em momentos de pressão exercidos por outros povos e, sobretudo
durante o período de colonização européia. Mas aparentemente os movimentos que levaram a
disseminação da cerâmica Tupiguarani teriam outras razões, tais como, “crescimento demográfico,
diversas modalidades sócio-políticas de fracionamento de aldeias, manejo agroflorestal, etc”(Noelli,
10:1996). Pesquisas tem apontado para um não abandono dos territórios conquistados pelos Tupis,
mesmo com as expansões para outras regiões, pois haveria um lento processo de conquista,
manejo e usufruto. Portanto, para Noelli, o termo que melhor seria empregado para denominar os
movimentos de disseminação dessa cultura seria expansão, já que se refere ao um ato de conquista
de novas terras sem abandonar as anteriores.
O modelo de expansão parece realmente melhor explicar o amplo território de domínio dessa tradição,
já que diversos sítios em áreas distantes apresentam um largo horizonte cronológico com datas
aproximadas, refutando a idéia de que os povos estavam em uma marcha sem se instalarem
definitivamente nas terras que chegavam. Assim, ao falarmos dos percursos a partir do centro de
origem até as regiões povoadas por povos Tupi no momento da colonização, ou dos sítios arqueológicos
com cerâmica Tupiguarani atualmente encontrados, nos referiremos como rotas de expansão.
Até o desenvolvimento da arqueologia científica no Brasil na segunda metade do século XX, temos o
estabelecimento de rotas com base apenas em dados históricos, mas que representam na verdade
um movimento pós-contato e com grande influência da colonização européia. Somente do cruzamento
de dados arqueológicos como a localização e datações dos sítios se começou a traçar possíveis rotas
de expansão ocorridas no período pré-contato (Noelli, 18:1996).
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A partido das teorias sobre a localização do centro de dispersão dos povos Tupi temos firmado dois
grupos essenciais de rotas que foram por eles utilizados. Um primeiro grupo aponta para rotas de sul
para norte e o segundo de uma expansão radial (Noelli, 19:1996). Assim aqueles pesquisadores que
como Martius acreditavam num centro de origem próximo as cabeceiras do rio Paraguai, pensavam
em rotas que teriam ido de para o sul e depois se dirigindo para norte. Ehrenreich propõe um modelo
radial, que posteriormente é fundido por Metraux com o modelo sul-norte, sendo que tal movimento
teria sido promovido pela costa atlântica. Na primeira síntese de Brochado (1973) ele também vai
concordar Metraux, tendo por base as datações arqueológicas.
Mais uma vez é Lathrap (1970) que em sua obra traz inovações neste tema, já que ao realizar o
cruzamento de informações lingüísticas, etnográficas e primordialmente arqueológicas se utilizou da
idéia de expansão radial em seu modelo cardíaco influenciando diversos trabalhos de arqueólogos.
Seu aluno Brochado em sua tese (1984) adota seu modelo e amplia as noções apoiado na lingüística,
sobretudo com base em Rodrigues (1964) e Lemle (1971) que apontavam para divisões na língua.
Para Brochado as divisões que afetaram a língua também poderiam ter produzido modificações na
cultura material, desta forma teriam surgidos as diferenças entre a cultura material dos Guarani a oeste
e os Tupinambá a leste. Resultando ai dois movimentos de “migração”, um no sentido norte sul promovido
pelo ramo que originaria os Guarani, subindo primeiramente os afluentes do Amazonas (MadeiraGuaporé) e depois se disseminando pela bacia do Paraná-Paraguai. Um segundo ramo teria seguido
para leste pelo Amazonas até a foz e então se dirigindo para sul acompanhando a costa, que se
caracterizou no ramo Tupinambá. Este modelo com base essencialmente em dados arqueológicos e
lingüísticos, foi e continua sendo o mais aceito por aqueles que estudam rotas de expansão para os
povos produtores de cerâmicas Tupiguarani.
O modelo sobre o centro de origem Tupi e de suas rotas de expansão apresentado por Lathrap, Brochado
e destilado por Noelli estariam baseados em duas premissas: primeiramente consideram que existe
uma correlação entre as cerâmicas policromas amazônicas e os falantes de línguas Tupi, em segundo
lugar que as cerâmicas com pintura policroma seriam mais antigas na Amazônia do que em qualquer
outro lugar (Heckenberger, 71:1998). Tais argumentos foram, entretanto construídos de modo hipotético,
não tendo em sua elaboração dados arqueológicos concretos da região amazônica apontado como
centro dispersor. Os dados arqueológicos utilizados por Brochado no que se referem aos sítios da
tradição Tupiguarani e suas datações estavam todos fora do contexto amazônico e nenhum dos três
pesquisadores efetivamente promoveu pesquisas sistemáticas na Amazônia Central para verificarem
seus postulados. O que houve por parte destes pesquisadores foi o aceite de resultados de escavações
de outros arqueólogos na região, em sítios com graves problemas e perturbações e métodos de
escavação atualmente superados (Heckenberger et ali, 72:1998).
Trabalhos recentes na Amazônia Central estão trazendo a luz de nosso tempo evidências de que a
tradição policroma amazônica não é muito mais antiga nesta área central do que nos demais pontos
da bacia amazônica (Heckenberger et ali, 75:1998). A proposta destes trabalhos atuais é testar os
modelos hipotéticos propostos por Lathrap e Brochado. E os resultados têm demonstrado que as
evidências arqueológicas apontam para conclusões divergentes das até então propostas. Ao que tudo
indica a tradição policroma amazônica pertence a um período tardio, por volta de 900 D.C.
(Heckenberger et ali, 80:1998), com datações em muito superadas pelas antiguidades das cerâmicas
policromas fora da bacia amazônica. Essa já é a principal critica ao modelo de Brochado no início da
década de 90 (Scatamacchia, 1990), já que inúmeras datas no Sul e Sudeste do país eram bem mais
antigas nos que no pressuposto centro de origem amazônico.
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Atualmente se vem propondo que o centro de origem poderia estar sim em contexto amazônico, mas,
mais para oeste e que as rotas de migração deveriam ter se dado pelo interior e somente depois de
atingirem o litoral na região Sudeste os Tupinambá teriam seguido uma direção sul-norte até atingirem
a foz do Amazonas.
Como já bem colocado por diversos autores a comprovação ou refutação das hipóteses se ressentem
de modo geral da carência de pesquisas em nosso pais. Com um território tão vasto e tão poucas
pesquisas, quer por falta de pesquisadores e recursos quase nunca apresentam uma continuidade
satisfatória no esclarecimento dos problemas de pesquisa. Quase tão vasto quanto nosso pais é o
território abraçado pela cerâmica Tupiguarani daí advirem também grande parte dos problemas da
pesquisa. No Sul e Sudeste as pesquisas em sítios desta tradição são vastas, porém poucos os
trabalhos de campo que abordaram de forma sistemática e completa um sítio como um todo. As demais
regiões do país se recente de dados e mesmo são poucos os sítios identificados como pertencentes
a esta classificação cultural, ainda difícil de afirmar se por baixa freqüência destes ou se por carência
de pesquisas e pesquisadores ou mesmo pelo emprego de terminologias diferenciadas de
classificações.

Possibilidade de uma cronologia
As pesquisas em sítios da tradição Tupiguarani, como vimos, ganha grande desenvolvimento entre
a década de 1960 e 70, quando estavam em atividade o PRONAPA e as pesquisas de Pallestrini
em São Paulo. Grandes sínteses são elaboradas durante as décadas de 80 e 90 com os dados
obtidos (Brochado, 1984; Scatamacchia, 1990; Noelli, 1993), e forte olhar crítico as metodologias
empregadas. Nesta primeira década do milênio temos uma nova tomada e fôlego nas pesquisas
destes sítios, até então tínhamos principalmente pesquisas desenvolvidas nos estados do Sul e
Sudeste, mas agora percebemos trabalhos disseminados por todo o território de ocorrência desta
tradição. Outra característica dos trabalhos que atualmente estão em desenvolvimento e seu caráter
regional, não em um sentido de analisar o material sem comparações com outras localidades.
Mas, regional no sentido de buscar características especificas de cada ocorrência que possam
caracterizar cada área dentro do quadro nacional.
Ao pesquisarmos as datas nosso intuito inicial era colaborar com as discussões sobre rotas de
expansão ou centros de origem, no entanto, o que até o momento percebemos é que tal trabalho
nos apresenta um raio X dos dados cronológicos disponíveis sobre a tradição Tupiguarani no
Brasil. Ressaltamos que este não é o resultado final da pesquisa, aqui apresentamos apenas o
que até o momento conseguimos apurar, acreditamos que muitos dados ainda poderão ser
incluídos, enriquecendo o quadro que montamos. Mas já podemos tratar de alguns pontos que
ficam evidentes no conjunto de datas reunidas.
Na intenção de reconhecermos um possível centro de origem nossos olhos se voltam para as datas
mais antigas já registradas a fim de verificarmos suas localidades. Como já apontados por
pesquisadores na década de 1990 (Scatamacchia, 1990; Dias, 1995) as datas mais antigas estão
nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, inviabilizando hipóteses com base em datações arqueológicas
que apontam para regiões ao norte do país como primordiais para esta tradição (Gráfico 1). Inviabilizaria
também o modelo de Brochado (1984) em que haveria uma rota de expansão norte-sul pelo litoral do
nordeste. As datas levantadas colaborariam, portanto, com teorias que apresentem as regiões mais
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ao sul como propagadores da tradição. As rotas de expansão, portanto seriam aquelas que partem do
destes pontos mais meridionais e seguem para norte-nordeste.

DATAÇÕES MAIS ANTIGAS POR ESTADOS BRASILEIROS
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Gráfico 1: Datas mais antigas em cada estado.

Mas logicamente não podemos dizer por meio dos dados levantados que a questão esta resolvida,
pois, neste estágio da pesquisa cronológica nos é impossível traçar rotas de expansão ou mesmo
afirmar que existem áreas com datações mais antigas do que outras. Visto que, a natureza da
amostragem não é compatível para todas as regiões e a discrepância numérica impossibilita
comparações (Gráfico 2 e 3).
Correntemente se acredita que o número de sítios na região Sul, Sudeste e Centro-oeste sejam
realmente superiores do que na Norte e Nordeste, como resultado de um processo de povoamento
mais intenso nos primeiros. Apesar desta consideração somos levados a refletir que existem ainda
muitos dados a se coletar sobre o Norte e Nordeste e que de um modo geral as pesquisas
arqueológicas ainda são muito recentes no país, necessitando de um maior número de escavações
e datações para podermos tecer, com base em dados arqueológicos, centros de origem e rotas.
Para alguns autores atualmente “as reconstituições das origens e dispersões dos Tupi baseadas
em evidencias lingüísticas e etnológicas são mais seguras que as reconstituições baseadas em
evidencias arqueológicas” (Heckenberger et ali, 79:1998).
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Gráfico 2: Número de datações por região brasileira.
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Gráfico 3: Número de datações por estado brasileiro.
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Há diversos problemas em se levar em conta apenas os dados arqueológicos, o primeiro, somente
solucionado a longo prazo, se refere ao baixo número de sítio trabalhados e datados em algumas
regiões. Consoante com este problema, existe a falta de publicação dos resultados das pesquisas e,
sobretudo do quadro de datações, a maioria dos arqueólogos publicam apenas uma ou outra data que
consideram dentro de suas expectativas. Por fim, temos as diferenças de classificação e nominação
dos sítios, muitos pesquisadores recusam a classificação que foi utilizada pelo PRONAPA, o que
muitas vezes impossibilita relacionar as datações obtidas.
Destarte, o que podemos concluir é que temos uma vasta gama de datações para as regiões mais ao
sul do país o que acaba produzindo um desvio de amostragem que se reflete resultando em maior
antiguidade. Com a ampliação das pesquisas, tanto do que já se encontra publicado, como para os
sítios que ainda serão trabalhados, podemos ter novas informações que sejam conflitantes com o
quadro de maior antiguidade do Sul-Sudeste atual.
As áreas apontadas pelos estudos lingüísticos e etnográficos mais recentes como possíveis centros
de origem Tupi, ainda são praticamente desconhecidos pelos arqueólogos. São poucos os arqueólogos
trabalhando em contexto amazônico e áreas periféricas, assim com em alguns estados do Nordeste.
Há possibilidade de que este quadro seja enriquecido com maior agilidade se os dados dos trabalhos
de arqueologia de contrato venham a público e com quadros concisos de datações.
Somente com a ampliação das pesquisas em todo o território nacional e mesmo nos países vizinhos
teremos como elaborar hipóteses mais concisas sobre as questões cronológicas da tradição
Tupiguarani. Mas já podemos vislumbrar o que até o momento já foi possível apurar e apontarmos
as necessidades e prioridades que se apresentam para que possamos futuramente conhecer de
modo mais clara a cronologia dos sítios Tupiguarani e sua contribuição no entendimento do processo
de povoamento do Brasil e da América.
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Resumo
A análise da formação da sociedade americana, passa atualmente pelo significado do povoamento e
despovoamento do território piauiense e, questiona o pensamento dominante na historiografia que
enfatiza a formação dos "primeiros núcleos de povoamento" e "conquista do território", sem levar em
conta a perspectiva dos povos pré-históricos e das populações nativas que habitavam toda a região e
foram extintas pela guerra da colonização. Há o deslocamento do eixo de análise predominante, pois
é importante ter-se em vista três tipos de povoamento: o pré-histórico, o nativo e o colonial, só assim
tem-se a compreensão exata de como se deu a organização social americana. O povoamento colonial das Américas que representou também o despovoamento da população nativa desenrolou-se sob
a égide da destruição de um povo com possíveis origens pré-históricas cujos vestígios arqueológicos
estão na Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, Piauí, Brasil. No lugar delas formou-se uma
outra: exógena, livre e escrava constituída pela mistura do nativo, do negro e do branco colonizador. A
organização nativa é substituída pela sociedade colonial escravista.

Abstrat
The analysis of the formation of the American society, currently passes for the meaning of the povoamento and despovoamento of the state In Piauí territory and, questions the dominant thought in
the history that emphasizes the formation of the "first nuclei of povoamento" and "conquest of the
territory", without taking in account the perspective of the prehistoric peoples and the native
populations that they inhabited all the e region had been extinct for the war of the settling. It has the
displacement of the axle of predominant analysis, therefore it is important to have in sight three types of
povoamento: the prehistoric one, the native and the colonial, thus only has it accurate understanding of
as if it gave the American social organization. The colonial povoamento of Americas that also represented
the despovoamento of the native population was uncurled under égide of the destruction of a people
with possible prehistoric origins whose archaeological vestiges are in the Mountain range of the Capivara,
in Are Raymond Nonato, Piauí, Brazil. In the place of them one another one was formed: exógena,
exempts and slave consisting of the mixture of the native, the black and the colonizador white. The
native organization is substituted by of the slaves colonial society.
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Introdução
A análise do processo histórico de formação ou estruturação da sociedade americana passa atualmente
pelo questionando do pensamento dominante na historiografia - que enfatiza a formação dos “primeiros
núcleos de povoamento”, a “conquista do território” e a idéia de “descobrimento e colonização”, difundido
pelos primeiros pesquisadores para valorizar a história dos “conquistadores” e colonizadores europeus
que invadiram essas terras no início de 1500.
Para se compreender melhor a questão do povoamento das Américas deslocamos o eixo de análise
comum na historiografia para traçar aqui uma explicação tendo como base a perspectiva do
povoamento pré-histórico e o nativo, ou indígena. Na verdade, ao mesmo tempo em que ocorre o
povoamento pelo colonizador, provoca-se o despovoamento, pela guerra da colonização, dos povos
nativos que possivelmente habitavam a região desde os tempos pré-históricos cuja datação
estabelece sua origem em mais de 70 mil anos.
Para isto tem-se em vista nessa análise do povoamento das Américas, a possível relação entre os
povos pré-históricos, habitantes da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, Piauí, e as
populações nativas extintas durante a colonização e que habitavam praticamente toda essa região a
exemplo do que era o povoamento em todo o território americano1.
Para entender melhor essa questão foca-se nesta pesquisa a realidade dos povos que habitavam os
“ sertões de dentro”, mas especificamente nas terras onde é hoje a zona caatinga da região sudeste
do Piauí que provavelmente permaneceram na região até serem extintos em dois séculos de guerra
da colonização em meados do século XVIII a começo do XIX, comandada por desbravadores do
sertão “preadores de índios”. Então é de supor que na época que os colonizadores invadiram as terras
dos nativos, eles já existiam há milhares de anos, desde a pré-história. De caçador-coletores, passaram
para ceramistas-agricultores, como eram os nativos da época da colonização. As populações nativas
viveram comunitariamente em harmonia com a natureza até a chegada dos colonizadores quando se
delineia a sociedade escravista colonial com a formação das famílias de fazendeiros de gado, além
dos os vaqueiros, lavradores, escravos, artesãos e comerciantes.

Povoamento mais antigo das Américas
O sertão-sudeste do Piauí é a região de povoamento mais antigo das Américas, comprovadamente
povoada por povos pré-históricos caçador-coletores e ceramistas-agricultores, entre 70.000 a
2.000 anos a.C. de acordo com as pesquisas arqueológicas da Fundação Museu do Homem
Americano2 (FUMDHAM).
A arte rupestre, restos de carvão de fogueira, utensílios líticos, artefatos de pedra e esqueletos humanos,
analisados pelo Carbono 14, estabelecem as diferentes datações. Essa população ocupou a região
de São Raimundo Nonato e possivelmente, não apenas a Serra da Capivara, mas as Serras das
Confusões, Serra Branca e Serra Talhada. Deixaram numerosos vestígios, encontrados no Parque
Nacional da Serra da Capivara, quando então forma-se um espaço onde os vestígios desaparecem.
O elo de vestígios mais recentes dá-se com a colonização das terras onde é hoje o Piauí (meados do
século XVII a começo do XIX), quando a região era densamente habitada por uma população nativa.
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Em dois séculos de colonização, os nativos são extintos por uma verdadeira guerra, continua e violenta,
comandada por desbravadores do sertão nordestino, paulistas e baianos, “preadores de índios”3. As
terras foram ocupadas para a implantação de uma economia baseada na criação de gado.
Faltam ainda pesquisas e estudos, para estabelecer com mais precisão as possíveis relações entre
esses ceramista-agricultores da tradição Agreste e as populações nativas (índios) dizimadas pelos
colonos brancos com a guerra da colinação entre meados do século XVII e do XIX. O caminho para
preencher essa lacuna, é a arqueologia histórica, em estágio inicial por pesquisadores da Fundham e
da UFPI. A história da colonização dessa região ainda é bastante incipiente, tanto em termos de
historiografia quanto em testemunhos, mal conservados ou mesmo destruídos enquanto ao contrário
as pesquisas arqueológicas fornecem mais dados e informações do que a história que está
intimamente relacionada à arqueologia. As referencias ou vestígios encontraram-se em numerosos
“sítios” na “área arqueológica” da “Serra da Capivara,” como a arte rupestre pintada nos rochedos,
com diferentes estilos, rica e variada, datada em 15 mil anos; restos de fogueira de 48 a 50 mil anos,
carvão e fósseis humanos de 9 mil anos, grande quantidade de restos de objetos de cerâmica de 3 mil
anos, uma infinidade de artefatos de pedra4, utensílios líticos pertencentes a grupos caçadores coletores,
agricultores e ceramistas, em épocas de fauna e flora abundantes 5. Analisados pelo Carbono 14 da
Alemanha e dos Estados Unidos da América, comprovam a existência de uma população pré-histórica
em terras piauienses. Essa população, se não é a mais antiga das Américas, é uma das mais antigas.
São testemunhos de vários povos ou grupos humanos que ocuparam a região de São Raimundo Nonato,
com uma densidade populacional maior que a atual, graças aos recursos hídricos e ao clima favoráveis,
diferentes dos atuais incluídos no “polígono da seca”: só floresce com as chuvas ou com muita água.
As escavações e sondagens de uma equipe interdisciplinar, há mais de trinta na zona arqueológica
da serra da capivara comprovam a existência de vestígios espalham-se em mais de 800 sítios
(catalogados pela equipe da Fumdham) cujas datações se estendem desde as mais antigas com
de 46.000 anos a.C.até aos povos da tradição agreste de idade mais recente 3 a 2000 anos a.C.
Estes ocuparam toda a região. Os povos iam sobrepondo-se em termos culturais, artes e tradição
e no lugar dos ceramistas da tradição nordeste surgem os agricultores que continuaram até o
século XVIII de nossa era, quando então começou a guerra de extinção, com a colonização das
terras do lado esquerdo do rio Parnaíba (Punaré).
A arqueóloga Niède Guidon propõe “como hipótese de trabalho que diversos grupos humanos chegaram
à América, por diferentes vias de acesso, tanto marítima como terrestres”. Existiriam diferentes “origens
e rotas de penetração do homem” e chegaram até o continente pela costa do nordeste brasileiro, há
pelo menos 70 mil anos atrás. “6. As controvérsias da comunidade científica em torno da questão
estabelecem a possibilidade de outras “fontes populacionais” ou “rotas alternativas” e impedem que
haja um consenso em torno do povoamento das Américas7.
A tradicional datação norte-americana sobre o início do povoamento das Américas, diz que uma corrente
migratória por terra saindo do nordeste da Ásia, atravessou o estreito de Bering durante uma glaciação,
entre 35 mil a 12 mil anos atrás, espalhando-se pelo continente americano. Outros estudos dizem que
os primeiros grupos, possivelmente teriam atravessado o oceano em pequenas embarcações, utilizando
os meios próprios para “cruzar os oceanos antes que os “descobridores” tivessem domesticado os
mares’8. Outros: teriam chegado trazidos por correntes marítimas, ou elas seriam autóctones. O Piauí
foi uma das últimas regiões brasileiras a ser colonizada, uma das primeiras a acabar com sua população
nativa e atualmente é considerada a região de povoamento mais antigo das Américas.
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Povoamento nativo e povoamento colonial
O significado do povoamento é uma questão importante que surge para se compreender melhor a
sociedade piauiense do século XVIII para o XIX: a “conquista do território” foi uma verdadeira guerra
de extermínio provocando o despovoamento dos nativos, os habitantes dos sertões quando chegou o
preador, o colonizador, o criador que se arma “até os dentes” contra os nativos que na visão daqueles,
“perturbavam tranqüilidade dos colonos”. Ora, os nativos foram expropriados, vilipendiados,
escravizados, aldeados para que surgisse uma outra sociedade e entram para a história como selvagens
que faziam arruaças, ameaças, correrias, violências?
Nesse sentido, tenciona-se aqui reforçar a discussão sobre o significado de conceitos como “conquista”
“descobrimento” ou “invasão”, para mostrar que o povoamento colonial gerou um despovoamento nativo
e que, portanto, o processo de colonização desenrolou-se sob a égide da destruição de um povo.
O chamado “povoamento do Piauí” pelo colonizador branco representou também o despovoamento
de sua população nativa; com o final da guerra da colonização, o Piauí estava despovoado de nativos.
No lugar deles formou-se uma outra população, exógena, livre e escrava constituída por uma mistura
do nativo, do negro e do branco colonizador, os elementos étnicos predominantes na sociedade
brasileira: a estratificação nativa é substituída pela colonial escravista9.
A idéia de “conquista do território piauiense”, é intensamente usada pela historiografia reproduzindo
que o colonizador europeu inculcou durante séculos, servindo como justificativa à mortandade praticada
contra os nativos, para se apoderarem de suas riquezas e torná-los escravos. A concepção de ocupação
e povoamento perpassa por toda a historiografia brasileira, da mais tradicional a mais moderna, bem
como a idéia de descobrimento, aparecendo como acontecimentos naturais no universo de uma nova
ordem comandada por Portugal, um episódio da expansão ultramarina européia10.
A conquista aqui é vista como invasão das terras. Como tem sido dito atualmente por estudiosos, a
América foi invadida e não descoberta. Esta mesma interpretação pode ser perfeitamente relacionada
ao Piauí. Claro que para o europeu, que chegou aqui com o objetivo de se apossar de tudo, é um ato
de conquista, mas sob o ponto de vista dos nativos, foi uma invasão. A conquista foi sempre mostrada
como um direito do europeu por ter “descoberto” as novas terras. O termo “descobrir” é pleno de um
sentido de dominação que justificou a “conquista” por meio de um brutal sistema de colonização11.
A historiografia piauiense incorporou e reproduz tradicionalmente a idéia de “conquista do território”
descoberta, ocupação e povoamento para explicar a ocupação das terras dos nativos e em geral
focaliza a implantação das fazendas de gado, o comércio, a organização do poder a partir das
famílias latifundiárias, dando pouco destaque à existência de uma população dizimada pela guerra,
sem se dar conta de que esses conceitos valorizam unilateralmente a perspectiva do colonizador,
apagando e até mesmo menosprezando a existência de uma outra população no cenário onde se
desenrolou a história da colonização.
Essa visão foi introduzida pela documentação utilizada por uma geração de escritores-historiadores
que apenas reproduziram-na quase que literalmente, de alguma forma seguindo a tradição da
historiografia brasileira que também difunde a idéia unilateral de conquista do território pelo
colonizador, quase como um direito por ser mais poderoso e rico, impondo-se sobre uma população
de selvagens indígenas12.
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Essa documentação foi utilizada pelos primeiros pesquisadores da história do Piauí aceita como a
mais pura realidade, sem a preocupação de uma leitura critica desses relatos, mapas ou memórias
descritivas feitas por viajantes, e cronistas pessoas alheias ao meio ambiente, de uma região sertaneja
como o Piauí, como os autores de duas obras consideradas básicas: a de Pereira d´Alencastre, escrita
em 1857 e Pereira da Costa, de 1909 vinculadores pioneiros da idéia de conquista e povoamento do
Piauí. Serviram de “inspiração” para outros estudos, de outros pesquisadores. Vale ressaltar, que o
antropólogo Luiz Mott trouxe à cena o que talvez seja o documento manuscrito com mais informações
sobre o Piauí, encontrado no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, onde existe abundante
documentação manuscrita sobre o Piauí, inédita e a espera de pesquisadores piauienses13. O padrehistoriador Cláudio Melo, um dos poucos que teve a chance de fazê-lo realizou um levantamento sobre
o período colonial, mas não teve tempo de publicá-lo, morreu antes em 1998. Há quem afirme, por
exemplo, ser “a região de Jerumenha e Valença, no centro sul do Piauí a de povoamento colonial mais
antiga, cuja conquista se deu na segunda metade do século XVIII, por meio da política de interiorização
da colonização implementada pela Coroa Portuguesa no sentido de impulsionar a expansão do
povoamento e exploração econômica do sertão nordestino impondo a conquista e ocupação do interior,
no apresamento de nativos e conquista de novas terras para instalação dos currais de bovinos, realizada
pelos conquistadores, misto de apresadores de índios e criadores de gado: “... nem todos os
conquistadores proprietários de currais chegaram a ser fazendeiros”, mas mesmo depois da conquista
do território continuaram existindo curraleiros no Piauí, que chegaram em uma primeira fase da
colonização cujo povoamento se efetivou em um segundo momento cauterizado pela “conquista da
terra aos índios e inserção da região no contexto colonial brasileiro”14.
Ou seja, o Piauí para o dominante pensamento historiográfico, foi conquistado e povoado pelos
colonizadores. O povoamento se dá com a colonização. Considera-se povoamento apenas o que se
deu com a colonização, o anterior, primitivo, não é considerado povoamento, é o que então? O que se
entende é que o Piauí é uma construção do regime colonial português no Brasil. Não existe Piauí antes
do povoamento colonial. Ele é fruto de uma ocupação territorial efetivada através da expulsão,
apresamento e a dizimação da população nativa que ocupava o território que viria a ser o Piauí.
Essa visão reforça a concepção de que “a verdadeira ocupação do solo piauiense” realizou-se
com as fazendas de gado dos fazendeiros baianos, seus descobridores e povoadores pioneiros,
no final do século XVII e primeira metade do XIX, período em que se efetivou “a conquista” do
território piauiense. De acordo esta visão, a “verdadeira ocupação” dos sertões piauienses se
deu com a instalação dos currais pelos fazendeiros baianos e paulistas “os primeiros povoadores”
em terras doadas em sesmarias após a expulsão “dos índios que infestavam” essas terras,
reforçando a idéia do povoamento colonial como pioneiro, sem considerar os habitantes nativos.
Ou seja, “o início do povoamento do Piauí” deu-se com a ocupação das terras pelo colonizador e
não com o povoamento dos nativos: “devemos a ocupação do Piauí” aos primeiros povoadores, o
sertanista e os sesmeiros que penetraram o território com seus rebanhos e dominaram o indígena15,
inclusive estabelece o ano de 1674 como o marco inicial da “conquista e descobrimento” atribuída
a Domingos Afonso Sertão e enfatiza que “qualquer estudo sobre a história do Piauí deve iniciarse obrigatoriamente a partir dos currais de criatório”16, considerada a primeira forma de ocupação
do solo. Nesse debate historiográfico aberto sobre o início da penetração do colonizador, existe
outro marco, o ano de 1671, data em que o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho chegou a
esses sertões, estabelecendo-se então uma discussão sobre a prioridade do “descobrimento” do
Piauí, sem levar em conta a existência das populações nativas que habitavam a região.
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Populações nativas
Segundo o historiador piauiense, Odilon Nunes, nos primeiros tempos da colonização os “índios
fervilhavam como formigas nos vales dos rios do Piauí”. No final do século XVIII e começo do XIX,
praticamente não existiam mais17.
As populações nativas que habitavam o Piauí nessa época, faziam parte do grupo dos Tapuia e
também Tupi, que ocupavam indiscriminadamente o litoral e os sertões18. Até a chegada do
colonizador viviam em comunidades, em harmonia com a natureza. As guerras e os rituais
antropofágicos eram recursos utilizados em casos extremos.
Em meados do século XVI, começam as penetrações do homem branco no Piauí, pelo litoral. Outra
vertente de penetração deu-se pela Serra da Ibiapaba, onde surgindo as primeiras fazendas de gado.
Porém a mais importante penetração dá-se em torno dos anos de 1660-70, quando a região torna-se
“alvo de intensa penetração”, principalmente por baianos e paulistas.
Nessa época, a região, ainda não existia juridicamente como capitania ou província do Piauí.
Durante os 200 anos de duração da colonização, era considerada pelo colonizador como terra de
ninguém, mesmo sendo povoada intensamente de nativos. Juridicamente, pertenceu a princípio a
Pernambuco, depois ao Estado do Grão Pará, criado em 1621, depois transformado em Estado
Maranhão, em 1751. Em 1758, é criada por Carta Régia do rei de Portugal, a Capitania de São
José do Piauí, como um aceno para apaziguar a guerra contínua com as populações nativas e os
conflitos de terra entre sesmeiros e posseiros.
É dificultoso quantificar bem como é quase impossível localizar geograficamente com precisão
rigorosa, a população nativa nas terras piauienses19, nessa época. Os poucos dados e estatísticas
existentes são precárias, contraditórios, confusos e imprecisos, devido ao caráter nômade e da
emigração constante em busca de terras férteis e alimentos, como também pela guerra contínua,
que os obrigava a se locomoverem de um lugar para outro. Tem-se apenas uma idéia aproximada,
das tribos e nações sediadas no baixo, médio e delta do rio Parnaíba, nas cabeceiras e vales do
rio Gurguéia, na serra da Ibiapaba, nas cabeceiras do rio Piauí, na foz e cabeceiras do rio Poty,
nos limites com Pernambuco e na região central do Piauí. A nomenclatura, localização e
quantificação variam entre os autores piauienses. 20
Havia no Piauí, quatro etnias - JÊ, CARAIBA, CARIRI, E TUPI entre diversas e numerosas tribos ou
nações como os Tremembés, Jenipapos, Anapurus, Cupinharós, Amanajás, Precatis, Aramis, Alongás,
Aroás, Amoipiras, Guegês, Jaicós, Pimenteiras, Gilbués, Tapecuás, Timbiras21. Essa população
desenvolvia uma agricultura rudimentar, plantava mandioca, milho e batata doce para se alimentar,
além da caça e da pesca, viviam nus e tinham cabelos cumpridos. Os guerreiros pintavam os corpos
com tinta de jenipapo e urucu, enfeitavam-se com penas de arara, tucano e outras plumagens coloridas,
como a maioria das populações nativas brasileiras e americanas, nas épocas de festas e guerras
quando usavam arco, flecha, lanças e chaporras22.Apesar da guerra de extermínio, as tradições, usos
e costumes e cultura, como crendices, festas, dormir em redes, comer beiju de mandioca, tomar banho
de rios, caçar e pescar, permanecem em alguns hábitos alimentares, familiares e uma nomenclatura
de cidades, além do traço mestiço, resultado da mistura entre o nativo e o nativas, a base da etnia
piauiense. Para suprir a falta de mulheres, o colonizador mantinha vivas as mulheres nativas “de pele
macia e rosto gracioso”, para servirem de concubinas e com quem gerou numerosos filhos23.
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As populações nativas permaneceram em segurança até a chegada do colonizador que traz em si o
germe da violência.
No Piauí, durante o período de meados de 1660 até final do século XVIII, numerosos expedições foram
organizadas com a finalidade de expulsar os nativos de suas terras, aprisioná-los para torná-los escravos
nas grandes fazendas de gado e de lavoura, para combater outras aldeias, como guias em penetrações
nas matas ou para expulsá-los das terras férteis e ricas em minérios e madeira. Eram para “fazer
guerra ao gentio bárbaro” com o apoio das autoridades portuguesas, como as lideradas Domingos
Jorge Velho, pelo Ten.Cel. João do Rêgo Castelo Branco.”24 e José Dias da Silva, designado para
“conquistar” os pimenteiras dos vales dos rios Gurguéia e Piauí : são totalmente dizimados sob o
comando destes militares, por meio de uma guerra, entre 1776 a 1784.
As expedições com 100, 200 até 400 homens, eram equipadas pela própria metrópole portuguesa
que mandava distribuir entre os colonos, recursos, armas de fogo, munição como pólvora, cavalos,
canoas e até grandes barcos para navegarem pelos rios. Como recompensas por terem “limpado o
terreno do gentio selvagem”, recebiam, grandes extensões de terras doadas em sesmarias, tanto pelo
governo português, como pelas autoridades do Ceará, Bahia, Pernambuco e Bahia, para a implantação
de grandes fazendas de gado. Um dos maiores sesmeiros piauienses, Domingos Jorge Velho, chegou
a possuir uma área de 10 a 12 léguas de extensão, o equivalente a 24.000 km225.
Os fazendeiros baianos da poderosa Casa da Torre dos Dias D”Ávila, comandaram diversas
expedições armadas pelos sertões e caatingas, verdadeiros massacres, como o dos Gueguês
nos vales do rio Gurguéia em 1764. Após esses episódio, a Casa da Torre recebe como
recompensa, uma sesmaria de 24 léguas e outra de 30 léguas em 168126.
Após duzentos anos de guerra contínua, os nativos que habitavam as terras onde é hoje o Piauí,
são praticamente extintos. Ao final do século XVIII e início do XIX, encontram-se ainda alguns
“focos” de resistência em algumas vilas, mas o governo da época considera que a capitania do
Piauí, estava “pacificada”, livre dos “selvagens gentios”.
O extermínio dos nativos no Piauí tem uma cronologia elaborada pelo Prof. João Gabriel Baptista, que
inicia no distante ano de 1537 e se prolonga até 1890, quando ainda os se “índios pimenteiras encontramse “fazendo incursões no alto Piauí e Parnaguá” no início do século XIX27.
O Piauí era um verdadeiro “corredor de migrações” para os nativos do nordeste fustigados pelo
preadores e pela penetração do colonizador em busca de terras e de braços para a escravizar. As
características físicas e geográficas variadas dos sertões piauiense, como as serras, caatingas, rios,
várzeas abundantes, vales e as chapadas ofereciam excelentes pastos naturais, recursos hídricos,
frutos silvestres, animais de caça em abundância, além de servirem de abrigo e refúgio para as tribos
das vertentes do rio São Francisco e litoral nordestino e da bacia amazônica ou inversamente28. Essas
condições eram favoráveis à ganância do colonizador.
Uma verdadeira caçada aos nativos é empreendida. “Sob o pretexto de que cometiam atos de
pilhagem e homicídios”, eram atacados com tanto furor pelos preadores de “índios que nem mesmo
as crianças eram poupavam29, mortas cruelmente.
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Colonização e extermínio em São Raimundo Nonato
Com a chegada dos brancos baianos, por volta do fim do século XVIII, pelos rios São Francisco e
Parnaíba, inicia-se a colonização dos sertões de dentro. O objetivo aqui é fugir um pouco da abordagem
predominante e apontar o processo de colonização da região onde hoje se localiza o Parque Nacional
Serra da Capivara (século XVIII e XIX), através da guerra de extermínio das populações nativas e a um
provável elo entre elas e as populações pré-históricas30..(70.000 a 2. 000 anos A.C.).
Numerosas batalhas foram travadas com os nativos e no começo do XIX, praticamente não havia
mais nativos na região. A colonização no Piauí começou mais tarde, entre a exploração da cana
de açúcar no Nordeste e a mineração nas Minas Gerais. Mas foi tão brutal que praticamente
apagaram-se os testemunhos da época. Os raros existentes são sucintos e superficiais, mas uma
pesquisa exaustiva e escrupulosa está em andamento, nos Arquivos Público do Piauí, nas paróquias
mais antigas, além da história oral.
Entre as fontes encontradas, confirma-se que os povos nativos da região de São Raimundo Nonato,
dizimados pelo colonizador, eram os Pimenteira, citados com mais freqüência nas crônicas e nos
documentos relativas ao sudeste do Piauí, entre os anos de 1697, 1761, 1776, 1784 e 1818. Refugiandose dos brancos colonizadores da região de Cabrobó (Pernambuco) ocuparam uma vasta região entre
os atuais estados do Piauí e Pernambuco, no sudeste, perto do alto do rio Piauí, na fronteira com o
Maranhão E Goiás. Considerados como “índio selvagem”, ou “silvícolas da tribo dos tapuias” pela
documentação, povoavam todo o vale ou a bacia, cabeceiras do rio Piauí, onde é hoje SRNonato.
Viviam em plena liberdade, plantavam e cultivam legumes em terras férteis e caçavam para sobrevirem.
Supõe-se que pertenciam ao tradicional grupo JÊ, por alguns costumes típicos e língua e restos de
cerâmica encontradas nas escavações na Serra da Capivara. São dados ainda precários, à espera
de outras escavações.
Por volta da segunda metade do século XVIII, existia nessa região, mais de 50 fazendas de gado do
“desbravador” Domingos Afonso Mafrense. Com sua morte passaram aos jesuítas como herança. No
rastro dos jesuítas, interessados em catequizar os “selvagens”, vieram os foragidos, aventureiros,
interessados em ocupar a terra, com roçados típica fazenda familiar, tornando-se posseiros.
Alguns relatos referem-se à resignação dos nativos, que não lutaram e sim recorreram imigração,
abandonado a região para se fixarem na fazenda Onça. 30 km da cidade atual de SRNonato
(616). Porém a ocupação das terras pelo colonizador branco , foi feitas com,” luta e resistência
por parte dos nativos”, uma luta sangrenta, com assassinatos, raptos, roubos, depredações. Em
algumas regiões foram totalmente extintos no final do século XVIII. Em outras resistem à escravidão
até as primeiras décadas do XIX.
Em torno da década de 20 do século XIX, foi “declarada” uma guerra que durou 8 anos, quando “sua
majestade, o senhor D. João”, confiou a tarefa a José Dias Soares, capitão de infantaria do estado
maior do exercito, com todo o material suficiente para expulsar e se apoderar das terras dos pimenteiras.
A “conquista” e “pacificação” do território pelo famoso coronel Zé Dias, foi à base da guerra, da
catequese, dos aldeamentos, da escravidão e outros abusos. Os Pimenteira foram expulsos pelos
jesuítas, sesmeiros e posseiros. Os que sobreviveram refugiaram-se “nos matos” das margens do
Tocantins. Há quem acredite que foi o Cel. Zé Dias que evitou “derramamento de sangue”. O seu
objetivo era resgatar um sobrinho seu, José Dias, “Brabo”, raptado pelos nativos há anos atrás.
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As terras usurpadas dos nativos são distribuídas entre familiares, amigos e companheiros da guerra,
transformam-se em várias fazendas de gado, roçados de lavoura. Os sesmeiros e posseiros, vão se
tornando fazendeiros e lavradores, impondo-se pela guerra, aos nativos pimenteira, possivelmente os
ceramistas-agricultores.
A partir daí surgem outros povos, bem como uma nova sociedade, outra organização social, com a
formação das famílias de sertanejos, criadores de gado, cavalos e caprinos. As famílias de sertanejos
viviam nas fazendas , comendo o que plantava, vestindo o que teava com o algodão que produzia, era
hospitaleira, respeitando a Deus, as leis e apego à terra. A convivência familiar ao contrário de outras
regiões era marcada pelo contato amigável.
Predominou a pecuária extensiva de 1780 a 1830, abastecendo a Bahia, Pernambuco, Ceará com
boiadas, em caravanas e com quem mantinha comercio de produtos derivados do leite como a manteiga
de nata, o requeijão. Devido às dificuldades de transporte, as secas constantes, e à pequena produção
agrícola além do desconhecimento de métodos de armazenagem, o desenvolvimento econômico da
região é lento. É uma sociedade rústica de fazendeiros, até 1890, quando a maniçoba torna-se um
produto rentável economicamente. É uma época do progresso da maniçoba, indo até as primeiras
décadas do século XX, tornando os antigos fazendeiros em comerciantes e de conflitos sociais como
a “guerrilha “em Caracol, provocados, entre o os colonos e os “ audaciosos aventureiros” baianos,
cearenses e pernambucanos, atraídos pela industria da maniçoba.
Como a pecuária extensiva, a maniçoba era extrativa, e em pouco tempo “os maniçobais nativos das
caatingas, foram explorados” à exaustão. Dois fenômenos de depredação do meio ambiente. Esses
fenômenos de desmatamento somados às secas constantes, modificaram as características ambientais
da região da época pré-histórica de fauna e flora abundantes.

Algumas considerações finais
A violência da guerra de extermínio dos nativos que habitavam as terras onde é hoje o Piauí ainda não
foi desvendada totalmente, faltam estudos e pesquisas. Falta, ou ainda estar por ser feita, sem dúvida,
uma história essencialmente “indígena” 31.
Ao final de dois séculos de “guerra contínua” os nativos do Piauí, por mais guerreiros e valentes que
fossem, mesmo os mais “ferozes” como os antropófagos, não resistiram. Quem era o selvagem? Os
nativos que foram dizimados ou os europeus “civilizados” que dizimaram tribos e nações inteiras?
Poucos sabem da existência de uma população nativa em terras piauienses. A guerra foi tão violenta
que praticamente apagou a memória dessa população, resgatado atualmente por alguns estudiosos.
A problemática dos nativos piauienses não é tão diferente quanto às outras regiões do Brasil: suas
terras foram expropriadas e o nativo escravizado, expulso ou extinto.
Em quase cinco séculos de resistência e luta, restam umas centenas de “índios” que passaram
para a história como “seres efêmeros” ou “selvagens silvícolas”. Eles são parte não só do nosso
passado como do nosso presente e futuro. Será que no sexto centenário do “descobrimento da
América” haverá talvez algo a festejar?
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Para uns, a dizimação dos povos nativos deveu-se ao encontro de sociedades diferentes: a européia
e a americana, ou o Antigo e Novo Mundo. Mas vários aspectos contribuíram para a dizimação de
populações inteiras no continente americano, como as doenças (varíola, sarampo, coqueluche,
tifo, catapora, difteria, gripe, peste bubônica e malária), a escravidão, os aldeamentos civis e
religiosos, a fome e as guerras. Juntos provocaram um verdadeiro morticínio, mortandade ou “um
dos maiores cataclismos biológicos do mundo” ou “catástrofe demográfica”32. Para uns, o continente
americano perdeu mais de 2/3 de sua população, enquanto para outros a “de população” foi na
ordem de 95 a 96%33. Em geral os testemunhos dos cronistas tendem a elevar tanto as taxas da
população como o alcance do genocídio. Mas de qualquer maneira fica claro que o continente
tinha uma densidade populacional considerável.
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O povoamento da América visto a
partir dos sambaquis do Litoral
Equatorial Amazônico do Brasil.
Arkley Marques Bandeira1
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Resumo
A pesquisa arqueológica no litoral brasileiro é de suma importância para se compreender e correlacionar
as datações mais antigas sobre o povoamento da América, e principalmente às ocupações do território
que hoje se denomina de Brasil, na medida em que algumas hipóteses de pesquisa trabalham na
perspectiva de que “os sítios mais antigos parecem indicar que houve uma primeira migração de
Homo sapiens vindo da Europa ou da África, pois estão mais próximos do oceano Atlântico. Além
disso, o sistema de correntes marítimas e dos ventos favorece possíveis passagens, em embarcações
rudimentares” (GUIDON: 2005, p. 15).
A ausência de pesquisas arqueológicas que demonstrem seqüências cronológicas que ultrapassem
15 mil anos no litoral brasileiro pode ser explicada por múltiplos enfoques, destacando-se a assertiva
de que fatores climáticos promoveram mudanças ambientais, a exemplo do recuo e avanço do mar,
que provavelmente submergiu as ocupações humanas mais antigas do litoral.
Neste sentido, a presente comunicação objetiva discorrer sobre o povoamento da América, a partir
dos sambaquis, por serem esses assentamentos humanos os testemunhos atualmente mais antigos
da presença humana no litoral. Como recorte geográfico, abordaremos as ocupações sambaquieiras
do Litoral Equatorial Amazônico, pelo fato desses assentamentos terem sido pouquíssimas vezes
referenciados na literatura arqueológica brasileira.
Com base na classificação de Aziz Ab’Saber (2003) o “Litoral Equatorial Amazônico” se situa na posição
equatorial e subequatorial, estendendo-se por setores de três estados brasileiros (Amapá, Pará e Maranhão).
A partir da literatura referente ao tema pretende-se analisar todos os componentes do registro
arqueológico e as datações disponíveis, com vistas a compor um quadro das ocupações humanas da
área em questão e correlacionar os resultados com os dados mais recentes sobre o povoamento do
continente Americano, com ênfase nas pesquisas arqueológicas realizadas no Brasil.
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Introdução

A pesquisa arqueológica no litoral brasileiro é de suma importância para se compreender e correlacionar
as datações mais antigas sobre o povoamento da América, e principalmente as ocupações do território
que hoje se denomina de Brasil, na medida em que algumas hipóteses de pesquisa trabalham na
perspectiva de que “os sítios mais antigos parecem indicar que houve uma primeira migração de
Homo sapiens vindo da Europa ou da África, pois estão mais próximos do oceano Atlântico. Além
disso, o sistema de correntes marítimas e dos ventos favorece possíveis passagens, em embarcações
rudimentares” (GUIDON: 2005, p. 15).
A ausência de pesquisas arqueológicas que demonstrem seqüências cronológicas de
ocupações humanas que ultrapassem 10 mil anos no litoral brasileiro pode ser explicada por
múltiplos enfoques, destacando-se a assertiva de que fatores climáticos promoveram
mudanças ambientais, a exemplo do recuo e avanço do mar, que provavelmente submergiu
aos assentamentos pré-históricos mais antigos do litoral.
Neste sentido, a presente comunicação objetiva discorrer sobre o povoamento da América, a partir
dos sambaquis, por serem esses assentamentos humanos os testemunhos atualmente mais antigos
da presença humana no litoral. Como recorte geográfico, abordaremos as ocupações sambaquieiras
do Litoral Equatorial Amazônico, mais precisamente do litoral do Maranhão, pelo fato desses
assentamentos terem sido pouquíssimas vezes referenciados na literatura arqueológica brasileira.
Com base na classificação de Aziz Ab’Saber (2003) o “Litoral Equatorial Amazônico” se situa na posição
equatorial e subequatorial, estendendo-se por setores de três estados brasileiros (Amapá, Pará e
Maranhão). Trata-se de um macrossetor da linha da costa brasileira, com aproximadamente 1.850
quilômetros de extensão, dominados por tipos de costa baixa, um golfão de origem complexa e diferentes
planícies de maré tropicais fixadas por manguezais. Nessa região existem grandes exceções
paisagísticas e ecológicas caracterizadas principalmente pelo ecossistema de manguezais.
As argilas que se acumularam há milhares de anos devido ao enorme volume de água doce amazônica
deram origem a manguezais de diferentes tipos bióticos e comportamentos ecossistêmicos. Esse
cordão de manguezais frontais, tipo “trombetiformes” são mascaradores da costa de rias do nordeste
do Pará e do Maranhão (A’b SABER, 2003:58).
Abordar a arqueologia dos sambaquis do Litoral Equatorial Amazônico, nos remete a antigüidade
desses assentamentos, principalmente no que concerne as datações para a ocorrência cerâmica no
registro arqueológico. A cerâmica encontrada nos sambaquis dessa região é considerada por alguns
pesquisadores como a mais antiga para o continente Americano, como detalharemos mais adiante.
A partir da literatura referente ao tema pretende-se analisar as datações disponíveis para esses
assentamentos, bem como investigar os padrões de assentamento e a ocorrência cerâmica no registro
arqueológico, com vistas a compor um quadro das ocupações humanas da área em questão e
correlacionar os resultados com os dados mais recentes sobre o povoamento do continente Americano.
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Breve panorama sobre o povoamento humano na América:
uma visão à brasileira
Em artigo, La antiguedad del hombre en el Nordeste do Brasil (1992), a pré-historiadora Gabriela
Martin avaliando o artigo do argentino Juan Schobinger, datado de 1988, reproduz informações referentes
a quatro assentamentos na América do Norte, cujas cronologias indicam uma suposta presença humana
há mais de 100 mil anos antes do presente2! A autora percebe que o estudo sobre a antiguidade
humana na América indica a existência de três blocos cronológicos que representam assentamentos
datados entre 100 e 300 mil anos; 25 e 50 mil3anos e por fim entre 10 e 20 mil4 anos antes do presente.
Segundo Martin (1992: 7) “las ideas preconcebidas que pretende imponer la ortodoxia de los
prehistoridores americanos” faz com que muitos pesquisadores se recusem a aceitar as datações
dos três blocos, afirmando que a falta de convencimento de alguns dados, a não aceitação de
datas mais antigas na América do Sul em relação à América do Norte, a perspectiva de uma única
de via de penetração no continente-estreito de Bering-e a ausência física de restos esqueletais
são os principais argumentos para o ceticismo em relação as cronologias obtidas mais
recentemente para a penetração humana na América.
A partir de exemplos de várias pesquisas no continente sul-americano, com ênfase nos
assentamentos brasileiros, como o Boqueirão da Pedra Furada em São Raimundo Nonato, Piauí,
que forneceu cronologias que se estendem de 20 a 48 mil ano antes do presente (Pleistoceno) e
entre 6 e 10 mil anos antes do presente (Holoceno), Martin (1992: 11) sugere que “por los dados
que hoy se conocen, no se puede negar ya que el Nordeste do Brasil estaba poblado por seres
humanos hace por lo menos 50000 años”.
Em artigo O povoamento da América visto do Brasil: uma perspectiva crítica (1997), o arqueólogo
francês André Prous informa que desde o início do século XX, a partir dos estudos de Hrdlicka,
surgiu uma tradição hipercrítica em relação a qualquer achado que confirmasse uma longa presença
humana no Novo Mundo. A descoberta de grandes sítios de matança de animais como bisontes e
mamutes, associados a vestígios arqueológicos favoreceram o estabelecimento de uma cultura
arqueológica denominada de Clóvis.
A cultura Clóvis5 transformou-se em um marco cronológico para a ocupação do continente americano,
tornando-se um paradigma fechado a ser superado com o avanço das pesquisas e a ocorrência de
novos achados arqueológicos. Entretanto, mesmo com o advento de novos resultados, a descoberta
de sítios tão ou mais antigos que os sítios Clóvis e em outras áreas que não a América do Norte6, bem
como o considerável desenvolvimento de metodologias para a análise dos vestígios arqueológicos
não foram suficientes para abalar a crença auto-referente do staff científico norte-americano.
Apesar de bem estabelecida no contexto arqueológico norte-americano, a cultura Clóvis, segundo
a pesquisadora Anna Roosevelt (2000), sofreu resistência por parte de alguns antropólogos,
principalmente no que concerne à teoria migratória desses povos. O principal argumento para tais
críticas era a evidência de que “caçadores-coletores generalizados, com instrumentos menos
sofisticados e um modo de subsistência baseado na coleta de plantas, na caça de animais menores
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e na pesca, teriam se espalhado pelas Américas bem antes dos caçadores especializados em
animais de grande porte” (ROOSEVELT, 2000: 31).
Com vistas a debater essa questão através de novos olhares, foi organizado na cidade de São Raimundo
Nonato, Piauí, a Reunião Internacional sobre o Povoamento das Américas, no ano de 1993, cuja
finalidade foi de “promover um encontro de pesquisadores para analisar as propostas explicativas
sobre o povoamento dos continentes americanos a luz dos novos fatos que as pesquisas têm fornecido
nas duas últimas décadas” (PESSIS, 1996: 5).
O cerne das discussões girou em torno da apresentação de sítios arqueológicos que forneceram
evidências empíricas e datações que ultrapassaram as cronologias então estabelecidas para o
povoamento do continente americano.
Segundo Pessis (1996), as comunicações abordaram os resultados das pesquisas realizadas no
Boqueirão da Pedra Furada, situado no Parque Nacional Serra da Capivara-PI, que forneceram vestígios
da presença humana datados em 48.000 anos antes do presente, como também os resultados das
pesquisas em Monte Verde, Chile, cujo material arqueológico resultou numa antigüidade de 33.000
anos e Pendejo Cave, nos EUA, que apresenta vestígios arqueológicos bastante antigos.
Com relação às dificuldades em se aceitar novos dados acerca dessa problemática, Prous (1997)
reconhece que as dificuldades em se verificar uma presença humana no Pleistoceno são de ordem
climática, metodológica e até psicológica. Sendo que em áreas tropicais, a exemplo do Brasil, as
condições climáticas vigentes dificultam a tarefa do arqueólogo, à medida que se considerarmos o
litoral daquela época como uma rota privilegiada de difusão de populações humanas em razão das
facilidades de transporte e da riqueza do ambiente em alimentos ao longo do ano. Estando agora
submersos tais sítios, o acesso do arqueólogo torna-se difícil.
No que concerne aos dados arqueológicos aquele autor reconhece que as dificuldades em se encontrar
sítios com idade pleistocênica se devem ao número de assentamentos, às condições de preservação
dos artefatos e as dúvidas relacionadas à natureza dos vestígios encontrados, que podem ser atribuídos
à ação humana ou a fenômenos naturais (PROUS, 1997).

OS SAMBAQUIS CERÂMICOS DO LITORAL SETENTRIONAL: UM PONTO DISCUTÍVEL NA
ARQUEOLOGIA BRASILEIRA
O pesquisador André Prous definiu etimologicamente que a “palavra sambaqui seria derivada de tamba
(marisco) e Ki (amontoamento) em Tupi” (1992: 204), sendo tais sítios obra da atuação humana,
caracterizados pela presença maciça de conchas, carapaças de moluscos, e, em menor número, de
restos de peixes e outros animais associados a instrumentos líticos e ósseos, objetos cerâmicos e
esqueletos humanos, estruturas de habitação e fogueiras, formando colinas que podem alcançar mais
de trinta metros de altura em algumas partes do Brasil.
Mais recentemente, Blasis (2001: 22) conceituou os sambaquis como amontoados de conchas de
diversos moluscos, cujo tamanho varia desde pequenos montículos de dois metros de altura e dez de
comprimento, até verdadeiras montanhas de 500 metros de extensão e mais de 60 metros de altura.
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Encontram-se em diversos pontos da costa, mas concentram-se principalmente em ambientes ricos e
diversificados das enseadas, ilhas próximas da costa e das grandes lagunas em contato com o mar.
Os sambaquis brasileiros têm uma grande amplitude geográfica sendo apontados em quase todo
o litoral e em algumas áreas fluviais. Existem registros desses assentamentos “pela faixa litorânea
do Rio Grande do Sul até a Bahia e do Maranhão até o Litoral do Pará, incluindo o Baixo Amazonas”
(GASPAR, 2000: 159).
Remontam ao período colonial, os primeiros relatos acerca da formação dos sambaquis e sua
grande utilidade para a construção civil, como fonte de matéria-prima para a fabricação de cal
(DUARTE, 1968). Entretanto, é somente nos primórdios do século XX que se observa na literatura
uma preocupação em entender se o processo de formação de um sambaqui era fruto de fenômenos
naturais ou da atuação humana.
Apesar de permanecer ponto discutível e de pouca visibilidade entre os jovens pesquisadores brasileiros,
é reconhecida desde muito cedo a ocorrência de cerâmica com datas bastante recuadas para sambaquis
localizados em áreas de floresta tropical da América do Sul, particularmente na região do Baixo Amazonas
e no litoral setentrional do Brasil. Essa evidência tem sido apontada desde que estudiosos europeus e
americanos percorreram e pesquisaram a Amazônia entre os séculos XIX e XX.
Anna Roosevelt, em seu artigo Early poterry ceramic in the Amazon: twenty years of scholarly obscurity
(1995), indica que pesquisadores, entre os anos de 1830 a 1945, descobriram evidências para diversas
ocupações pré-cerâmicas e cerâmicas. De particular interesse naquele momento foram os grandes
sambaquis amazônicos, que foram descritos como acampamentos de pesca do início do Holoceno, a
partir de informações geológicas, biológicas e da evidência cultural.
As contribuições de autores como Charles Hartt, Orville Derby, Ferreira Pena, Nimuendaju, Ladislau
Netto, Smith, Steere, Lopes, entre outros, foram de suma importância para se conhecer os povos
que habitaram a Amazônia em tempos pré-coloniais a partir da cultura material coletada, e mais
ainda pelo universo de informações daí advindas e pelos problemas para investigações legados
para as gerações futuras.
Tais expedições resultaram em coleções de vasos, urnas funerárias ferramentas e outros artefatos,
bem como vasto material lingüístico e mitológico, e ainda uma profusão de anotações sobre cemitérios,
inscrições em rochas, técnicas manufatureiras e rituais quotidianos que constituíam um enorme acervo,
a exemplo do que Hartt e Derby levaram da Amazônia (FREITAS, 2002: 163).
Apesar disso, essas pesquisas foram desconsideradas e taxadas de pré-científicas por estudiosos
pioneiros, como os arqueólogos, Betty Meggers e Clifford Evans do Smithsonian Institution, que
iniciavam suas atividades na floresta tropical da América do Sul, em meados de 1950.
(ROOSEVELT, 1995, p. 115).
Meggers e Evans dirigiram um grande projeto que influenciou a prática arqueológica no país até os
dias atuais. Trata-se do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas- PRONAPA (1965-1970/71),
sob os auspícios do Smithsonian Institution e com o apoio de organismos estatais do Brasil.
Sobre a metodologia do PRONAPA, ALVES (2002: 25) escreve:
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...Teve por objetivo primordial mapear e estudar a pré-história
brasileira, através da realização de prospecções sistemáticas
(“Surveys”) em grandes áreas...para estabelecer as “Tradições”,
“Subtradições” e as “Fases” das principais (e diversas) regiões
ecológicas do Brasil...

Apesar da amplidão desse Programa, inicialmente, pouco se pesquisou nos sambaquis do Litoral
Equatorial Amazônico, sendo que em 1966, investigadores ligados ao PRONAPA, idealizaram o projeto
Salgado, cuja meta era estudar os sambaquis no litoral do Salgado, Pará 7.
A partir da correlação dos resultados do projeto Salgado com os dados arqueológicos mais recentes
relacionados aos sambaquis, novas sendas de investigação foram descortinadas, a exemplo da
provável diferenciação regional desses assentamentos, principalmente quando se observa os padrões
de assentamentos e a cultura material dos sambaquis do litoral centro-sul e norte do país.
Alguns autores inclusive especulam sobre a presença de chefias nesses sítios e enfocam o elaborado
ritual funerário como forte indício de complexidade e diferenciação social. Outros autores apontam que
esses construtores “formavam um grupo étnico, no sentido de que se tratava de uma população, cujos
membros se identificavam e eram identificados como tais...” (GASPAR, 2000:34).
Contrária a isso, T. A. Lima observa que essa aparentemente homogeneidade identificada por
alguns pesquisadores deve ser repensada, pois, “não estamos diante de um único e homogêneo
sistema sociocultural ao longo da costa centro-meridional brasileira, mas frente a diferentes
sistemas...” (LIMA, 1999/2000: 316).
A tendência recente tenta estabelecer, com base no que se conhece a respeito dos sambaquis
meridionais e setentrionais, uma suposta correlação entre todos os sítios no país (GASPAR 2000a;
GASPAR e IMAZIO 2000). Entretanto, não busca compreender os aspectos regionais que
caracterizariam os sambaquis do Litoral Equatorial Amazônico, a partir de escavações sistemáticas e
da análise minuciosa do registro arqueológico. Essa assertiva é corroborada por Lima que julga existir
muitos sambaquis ainda desconhecidos no país para poucas pesquisas realizadas, não cabendo,
portanto, inferências tão homogeneizantes para um território tão extenso (LIMA, 1999/2000).
As divergências apontadas acima refletem principalmente a falta de estudos que possam
fundamentar as construções teóricas dos pesquisadores acerca das populações pescadorascoletoras-caçadoras dos sambaquis cerâmicos do litoral Norte. A grande quantidade de sítios
nessa região, muitos desconhecidos entre os arqueólogos, podem oferecer importantes subsídios
para compreensão do processo de ocupação e povoamento dessa porção do território brasileiro
e das primeiras populações que habitaram o Litoral Equatorial Amazônico, necessitando, portanto,
que novas sendas de investigação foquem seus objetivos para essa área, arqueologicamente
desconhecida, mas potencialmente promissora.
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A OCORRÊNCIA DE CERÂMICA ANTIGA EM ÁREAS DE FLORESTA TROPICAL DA AMÉRICA
DO SUL: O EXEMPLO DOS SAMBAQUIS
Estudos revisionistas recentes, baseados em datações físico-químicas, apontam para uma
desestruturação do modelo defendido por Betty Meggers de que inovação cultural e desenvolvimento
não eram esperados na floresta tropical úmida. A hipótese que considerava os Andes o berço de
inovações, como a agricultura e a cerâmica na América do Sul vem perdendo sustentação quando se
verifica que as Terras Baixas tiveram prioridade cronológica sobre as áreas montanhosas no
desenvolvimento da cerâmica e de ocupações sedentárias (ROOSEVELT, 1992).
O contexto dessa assertiva deve ser compreendido a partir da observação de como se deu o
desenvolvimento das pesquisas arqueológicas na área de floresta tropical brasileira, pois como
bem pontuou Eduardo Neves, uma grande parte da arqueologia feita na Amazônia permaneceu
enraizada sob influências mono-causais ou possibilísticas e no determinismo, primeiramente
apresentadas no Handbook of South American Indians (NEVES, 1998: 1), com uma forte influência
da Ecologia Cultural norte americana e do determinismo ecológico (NEVES, 1999: 216), onde as
linhas teóricas eram desenvolvidas no âmbito do neo-evolucionismo, com o uso de modelos
explicativos para interpretar os vestígios arqueológicos (NEVES, 2001: 45), mas que, no entanto,
vêm sofrendo um processo geral de revisão, historicamente orientado, da antropologia ecológica,
também denominada de ecologia histórica (NEVES, 1999/2000: 87).
As ocupações mais antigas para a região Norte, localizadas ao longo da bacia amazônica, costa
litorânea e áreas vizinhas estão questionando o entendimento sobre a ocupação do litoral brasileiro
e a antigüidade da cerâmica produzida nas Américas. Entretanto, esses resultados devem ser
avaliados sob a luz de estudos revisionistas recentes e na observação criteriosa e imparcial de
novos dados empíricos acerca do processo de ocupação do continente americano e o estudo
arqueológico da cerâmica antiga na América.
Neste sentido, outras leituras interpretativas para o registro arqueológico concernentes ao
desenvolvimento cultural no seio da Amazônia vêm ganhando aceitação, quando novos pesquisadores
começam a desmistificar os principais pilares da ecologia cultural e do determinismo ambiental8, a
partir de escavações sistemáticas, com problemas de pesquisa bem orientados para comprovação
ou refutação de hipóteses, fundamentados em construções cronológicas consistentes e no
estabelecimento de um contexto espaço-temporal.
Dessa forma, como estatuiu Roosevelt (1991: 113) em seu artigo Determinismo ecológico e
desenvolvimento social indígena da Amazônia, o que de fato se sabe até momento sobre a pré-história
da Amazônia é uma longa e complexa seqüência de ocupação intensa, sem nenhum sinal de
retardamento devido a limitações impostas pelo meio ambiente. As populações da região, longe de
serem culturalmente atrasadas e de sempre terem recebido inovações vindas de fora, desenvolveram
importantes inovações culturais que mais tarde se observariam pelo Novo Mundo.
Em artigo, Revisión crítica de la arqueología suramericana, Arenas e Obdiente, discorrendo sobre o processo
de sedentarização na América do Sul, afirmam que a partir do 7° milênio a.C. iniciam-se atividades de
apropriação e de produção incipiente de alimentos dentro de um modo de trabalho que envolvia o uso
regular de recursos de diferentes ecossistemas e nichos ecológicos, inclusive com a integração recorrente
de áreas costeiras e das terras do interior. Isso implicava a exploração de recursos abundantes, estáveis e
de acesso relativamente fácil das regiões litorâneas associadas à captação de vegetais (1992: 39).
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Além disso, trabalhos recentes em Ecologia histórica desenvolvidos por Balée e Smith, indicam que as
sociedades indígenas não são vítimas passivas de supostas limitações ambientais, mas que, ao contrário,
exerceram uma influência criativa e modificadora sobre o meio ambiente (NEVES, 1999/2000: 104).
Sendo assim, novas abordagens interpretativas, a exemplo das descritas acima, vêm liberando a
arqueologia desse continente de um modelo explicativo por demais determinista, casuístico e
evolucionista, que alcançou seu ápice após a publicação do Handbook of South American Indians
(1946-50), organizado por Julian Steward, principal fonte de referência para os estudiosos das
Terras Baixas tropicais, a exemplo de Evans e Meggers.
Uma revisão da literatura arqueológica recente, dos registros dos sítios e das datações
radiocarbônicas mostra que por mais de 25 anos, o leste da América do Sul tem produzido as
evidências mais numerosas e as cronologias mais consistentes para a ocorrência da cerâmica
antiga do continente americano em diversos sítios arqueológicos.
Para Meggers (1997: 9), essa profusão de resultados tem implicações diretas com a ideologia que
subsidia as pesquisas atuais, quando afirma que o pêndulo da teoria em antropologia tem mudado da
aceitação dos princípios evolutivos, que atribuem as distribuições descontínuas de traços culturais
livres das limitações adaptativas a antecedentes comuns, à aceitação dos princípios creacionistas,
que atribuem tais similaridades a múltiplas invenções independentes.
Partindo desse pressuposto, Meggers (1997: 9) assevera que dependendo da perspectiva que adotem,
os arqueólogos chegam a conclusões diferentes apesar de usar a mesma evidência. Esta situação
tem provocado desacordos sobre a origem e a dispersão da cerâmica na América do Sul.
Em oposição às interpretações de Meggers, a pesquisadora Anna Roosevelt (1991: 113) afirmou que em
tempos tardios da pré-história, sociedades complexas e densas, de origem local, desenvolveram-se em
todas as áreas ricas em nutrientes que já foram estudadas por arqueólogos. Tais áreas suportaram, muito
cedo, forrageio intensivo e por volta de 7200 a. P., no início do Holoceno, desenvolveram-se ali, as sociedades
ceramistas mais antigas do Novo Mundo, baseadas em uma economia de coleta aquática intensiva, três
mil anos antes da cerâmica aparecer no seio das civilizações do continente americano.
Entretanto, apesar desta autora apontar a ocorrência de cerâmica antiga em vários sítios da região,
particularmente em sambaquis, inclusive com níveis datados em 3.500 anos a.C. (ROOSEVELT, 1992),
poucos autores se debruçaram sobre esse tema e pouquíssimas pesquisas problematizaram acerca do
aparecimento desse vestígio no registro arqueológico. Dados são encontrados em publicações de Brochado
(1984), Correia Lima (1989), Machado et. al. (1991), Prous (1992), Martin (1996), Martin et. al. (2005),
Neves (1999, 1999/2000, 2001), Lima (1999/2000), Gaspar (2000a, 2000b), Gaspar e Imazio (2000), Hilbert
(1959), Hoopes (1994), Evans e Meggers (1960, 1978), Simões (1978 1981), Roosevelt (1991, 1992,
1995, 1997), Roosevelt et. at. (1991), Scatamacchia (1991), Williams (1997), Meggers (1979, 1997).
Das publicações acima descritas, a grande maioria trata de um tipo cerâmico que será objeto do
próximo capítulo, a tradição ceramista denominada Mina, que teve em Mário Ferreira Simões o seu
principal especialista. Mais antes disso, cabe pontuarmos que pesquisas pioneiras ocorridas entre
1830 a 1945 já haviam descoberto evidências para diversas ocupações em estágios pré-cerâmicos e
cerâmicos bastante antigas. De particular interesse foram os grandes sambaquis cerâmicos
amazônicos, que foram interpretados como campos de pescadores do início do Holoceno, com base
em evidência geológica, biológica e cultural (ROOSEVELT, 1995: 115).
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Essas pesquisas foram criticadas por Clifford Evans e Betty Meggers, que insistiam na premissa de
que complexidade cultural não poderia ser esperada no interior da Amazônia. Assim, em sua história
cultural, afirmavam que povos dos Andes levaram cerâmica e outras inovações culturais para o interior
dessa região em tempos pré-históricos tardios. Essa visão desenvolveu-se antes da aplicação de
datações radiocarbônicas para os estudos arqueológicos nessa porção do Brasil.
Contrariamente à própria premissa inicial de Meggers e Evans, escavações realizadas em meados
de 1950, por esses mesmos estudiosos, em sambaquis da Guiana e Equador, forneceram indícios
de uma manufatura bastante antiga para cerâmica nas Terras Baixas da América do Sul. Ambos,
explicaram essa ocorrência antiga como advinda de pescadores navegantes do Japão, onde existia
até o momento, a cerâmica mais antiga do mundo. Segundo essa hipótese, a cerâmica seria
introduzida por populações conhecedoras da manipulação da argila que naufragaram no continente
sul-americano. Ajudaram a fundamentar essa assertiva as similaridades dos tipos cerâmicos dos
sambaquis com o tipo Jomom Médio daquele país.
Para outros sambaquis, Meggers e Evans explicavam a ocorrência de cerâmica antiga, como
sendo intrusiva em sítios acampamentos de caçadores-coletores pré-históricos tardios vivendo
ao lado de povos ceramistas mais avançados. Entretanto, desde 1960, a emergência de datas
radiocarbônicas para a América do Sul tem revelado que vários sambaquis ao longo da costa e
do estuário das terras tropicais do Equador e Colômbia, no noroeste desse continente, têm
cerâmica começando no início do quarto milênio antes do presente.
O avultamento das pesquisas, inclusive com a descoberta de cerâmica antiga nos sambaquis do Pará,
por membros da própria equipe daqueles pesquisadores e a consistência cronológica obtida pelos
métodos de datações absolutas fizeram com que Meggers (1997: 13) reconsiderasse suas
interpretações sobre a ocorrência de tipos cerâmicos antigos na América do Sul, para avaliar a
disponibilidade de complexos cerâmicos, com datas iniciais antes de 2800 a.P.
Meggers (1997) destaca a ocorrência de tipos cerâmicos mais antigos na Costa do Equador – Valdivia,
com cinqüenta datações de c-14 para sete sítios, sem hiato cronológico, que vai de 5620 +ou-256 a
4300 +ou-100 a.P. ; na Costa Norte da Colômbia, composta por várias fases cerâmicas, com prioridade
da San Jacinto, estabelecida por c-14 de um sítio tipo, que vai de 5940 + ou - 80 a 5665 + ou – 75 a.
pP., até 5090 + ou – 80 a. P., quando a San Jacinto é substituída por Puerto Hormiga.
Entretanto, o estabelecimento de um contexto arqueológico para a cerâmica em sambaquis se deu de
forma complicada, inclusive com acusações de manipulação de dados arqueológicos, com a omissão
de datas radiocarbônicas mais antigas e a quase ausência de publicações dos resultados (HOOPES,
1994; ROOSEVELT, 1995, 1997, WILLIAMS, 1997). Essa história se inicia em 1966, quando dois
sambaquis parcialmente perturbados foram localizados nas imediações do rio Quatipuru, no Pará,
pela equipe de Geologia do Museu Paraense Emílio Goeldi. Constatados que os sítios eram passíveis
de pesquisa arqueológica, um projeto para salvamento desses remanescentes foi submetido ao referido
Museu e à Diretoria do então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Esse projeto, primeiramente denominado de Salvamento (SIMÕES, 1970), tinha como objetivo escavar
os sambaquis encontrados, bem como fazer o levantamento geográfico da ocorrência desses sítios
cerâmicos e realizar prospecções dos sambaquis já destruídos, com vistas a estabelecer através da
cerâmica e de outras evidências obtidas estratigraficamente e por colecionamento superficial, uma
seqüência de desenvolvimento cultural e a distribuição aérea dos grupos sambaquieiros do litoral
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paraense, para a partir daí, buscar associações com outros complexos similares, definir uma cronologia
e compreender os padrões de subsistência dessas populações pré-históricas (SIMÕES, 1978, 1981).
Tal projeto ficou conhecido como Salgado (1981) e teve como coordenadores o próprio Mário Ferreira
Simões e Conceição de Maria Gentil Corrêa. Já em 1968 a equipe de pesquisa já executava as metas
estabelecidas, prosseguindo com as atividades de campo em sambaquis até 1973.
Através dos dados obtidos em 62 sítios arqueológicos, dos quais quarenta e três (43) eram sambaquis
litorâneos, três (3) eram sambaquis de gastrópodes fluviais e dezesseis (16) eram sítios cerâmicos a
céu aberto, Simões (1981) estabeleceu a fase ceramista Mina9, que posteriormente seria interpretada
como uma Tradição Ceramista Regional, a partir das correlações com outros complexos cerâmicos,
como a fase Alaka, Castália e Peripiri (SIMÕES, 1981).
Com base nisso, esse pesquisador criou cinco fases arqueológicas obtidas em sítios cerâmicos
próximos da costa ou com supostas correlações culturais com a cerâmica Mina no Pará. Dessa forma
Simões (1978) estabeleceu a fase Mina para alguns sambaquis cerâmicos, Uruá para os sambaquis
com gastrópodes fluviais e Areião, Tucumã e Marudá para os sítios não sambaquis.
É nesse âmbito que a antigüidade da cerâmica nos sambaquis do litoral Norte brasileiro ficou
evidenciada, através de datações em C14 que a situou entre 3.000 a 1.600 a. C. (SIMÕES, 1978,
1981). A partir desses resultados, Simões construiu uma seriação para classificar a cerâmica proveniente
desses sítios objetivando ampliar o conhecimento sobre as populações ceramistas costeiras visando,
como se segue:
Correlacionar os dados obtidos com aqueles disponíveis de
complexos similares de Colômbia, Venezuela, Guiana, Maranhão e
Bahia, a fim de testar a hipótese de uma ocupação e dispersão de
povos ceramistas, adaptados aos recursos do mar, pelo litoral norte,
nordeste e leste da América do Sul (SIMÕES, 1981:8).

O CONTEXTO ARQUEOLÓGICO DA TRADIÇÃO REGIONAL CERAMISTA MINA
A área de ocorrência dos sambaquis cerâmicos integra uma grande zona sedimentar sobreposta ao
embasamento cristalino, que inclui a região costeira dos Estados do Amapá, Pará, Maranhão e Piauí.
Caracteriza-se pela presença de seqüências de idade terciária e quaternária, sendo as próprias estruturas
cristalinas pré-cambrianas, as áreas-fonte de grande parte dos sedimentos que para aí foram alocados. A
outra parte resultou de deposição marinha, sobretudo, restos fósseis de organismos do antigo mar
epicontinental de Pirabas, existente entre o Oligoceno e o Mioceno (Terciário). (ZEMA, 2004)
No Pará, essa região denomina-se Salgado, devido à área banhada por águas salgadas ou salobras
que se estende da baía de Marajó até a foz do rio Gurupi e segue por todo litoral ocidental em direção
ao Golfão maranhense. Essa região insere-se em termos morfo-estruturais e morfo-climáticos, no Litoral
de Rias e reentrâncias Maranhenses. É uma costa de submersão, baixa e recortada, de características
fluvio-estuarinas, sujeita a grande variação de marés (ZEMA, 2004).
A região é cortada por baías, enseadas e estuários com presença de ilhas aluvionais cobertas com
floresta densa, floresta secundária e vegetação de mangue, destacando-se o mangue vermelho
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(Rhizophora mangle), siriúba (Avicennia nitida) e tinteira (Laguncularia racemosa). A fauna da região é
bastante rica em recursos marinhos como peixes, camarões, crustáceos e moluscos, ainda hoje, a
principal fonte de subsistência dos moradores locais.
A cerâmica Mina, como já pontuado, foi estabelecida primeiramente a partir da um padrão similar de
tipos cerâmicos encontrados em 43 sambaquis cerâmicos do litoral do Salgado no Pará, dos quais
dois sítios, Porto da Mina (PA-SA-5) e Ponta das Pedras (PA-SA-6) foram escavados e forneceram os
dados empíricos mais importantes para as elucubrações de Simões sobre essa cerâmica.
Ambos os sítios, denominados de sambaquis testemunhos (SIMÕES, 1978, 1981), assentam-se
sobre terreno areno-argiloso com concreções lateríticas, sendo que o Porto da Mina apresentou
em dois cortes estratigráficos nos flancos SW e SE, uma estratigrafia bem visível, com camadas
praticamente horizontais e espessura variável que continham conchas, ossos de animais tenazes
de crustáceos, fragmentos de cerâmicas, nódulos de laterita e de terra, separadas por camadas
mais delgadas e compactas de valvas calcinadas de Mytella sp. e Anomalocardia brasilliana
(SIMÕES, 1981: 10), enquanto que o sambaqui Ponta das Pedras forneceu uma estratigrafia similar,
mas com diferenciações em relação à fauna malacológica.
Desde as primeiras campanhas do projeto Salgado ficou evidente a grande quantidade de
fragmentos cerâmicos em relação a outros vestígios arqueológicos. Essa peculiaridade marcaria
a feição das publicações acerca desses sítios arqueológicos, onde a ocorrência cerâmica e sua
tipologia seria o objeto principal a ser trabalhado.
Simões caracterizou a cerâmica como utilitária, de manufatura acordelada, temperada com conchas
moídas (Mina simples) e areia (Tijuco simples), cuja forma do vasilhame foi identificada como de tamanho
pequeno, de formas arredondadas, base plana, bordas diretas inclinadas ou extrovertidas, com lábio
plano ou arredondado. Para a construção dessa tipologia foram analisados e classificados 64.332
fragmentos cerâmicos, dos quais 38.428 foram das escavações estratigráficas e 28.904 de coletas
superficiais e prospecções (SIMÕES, 1981: 13).
A decoração analisada resultou na definição de alguns padrões, com ênfase no banho vermelho (Mina
vermelho), seguido por insignificante amostragem de escovado (Mina escovado), raspado (Mina
raspado), roletes não-obliterados (Mina roletado), e inciso incipiente (Mina inciso), que forneceram
dados para a seriação cerâmica com o tipo Mina simples com a maior popularidade no sítio (68%),
seguido por Mina vermelho (27,1%) (SIMÕES, 1981).
Cerâmica intrusiva foi observada por Simões nos sambaquis paraenses, com destaque para 1.346
fragmentos temperados por cariapé e 138 com outros temperos que foram descritos como uma cerâmica
posterior à extinção da cultura sambaquieira. Apesar de terem sido exumados três sepultamentos
junto às bases de ambos os sambaquis (um no Porto da Mina e dois na Ponta das Pedras) não foi
constatada pelo pesquisador, a ocorrência de cerâmica como acompanhamento funerário.
Os resultados mais surpreendentes do projeto Salgado não ficaram a cargo da grande quantidade de
cerâmica encontrada, mas sim das datações absolutas obtidas para o início da produção cerâmica nesse
tipo de assentamento pré-histórico no Brasil. Cronologias relativamente antigas já estavam sendo obtidas
para assentamentos semelhantes em outras partes da América, mas para a época da publicação de seus
dados na nota prévia Coletores- pescadores ceramistas do litoral do Salgado, a cerâmica Mina havia sido
identificada como a mais antiga do Brasil e possivelmente das Américas (SIMÕES,1981).
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Cerâmica com produção bastante antiga já não era uma novidade no continente americano, o próprio
Simões (1981:8) justificou suas datações antigas, contextualizando seus resultados com base na
cronologia de outros complexos cerâmicos, como se observa abaixo:
Pesquisas arqueológicas efetuadas nos últimos 20 anos no Panamá (Willey
& McGimsey, 1954), Equador (Meggers et. al., 1965), Colômbia (Reichel
Dolmattof, 1955 e 1965), Venezuela (Rouse & Cruxent (1963), Guiana (Evans
& Meggers, 1960) e Brasil (Calderón, 1964; Simões, 1973), vêm revelando
a presença de sambaquis cerâmicos nas áreas costeiras do sul da América
Central, noroeste, norte, nordeste e leste da América do Sul, com idades
compreendidas, com raras exceções, entre os 6° e 3° milênios antes do
presente.
As primeiras datações obtidas para os sambaquis do Pará foram submetidas em carvão retirados de contexto
arqueológico, em estruturas de combustão (fogueiras) nos dois sambaquis testemunhos e encaminhadas ao
laboratório Krieger-Massachusetts (EUA), que apresentou uma idade de 3.165 +ou- 195 a.C. (Gx 2.472) para o
Porto da Mina e 1540 +ou- 195 a. C. (Gx 2474) para o Ponta das Pedras (SIMÕES, 1981: 17).
Em vista de uma datação bastante antiga para a ocorrência cerâmica nos sambaquis do Brasil e da desconfiança
do staff arqueológico de que as amostras estivessem contaminadas, outras datações foram obtidas para o carvão,
desta vez pelo laboratório de Geocronologia do Smithsonian Institution (EUA), sendo confirmadas as cronologias
anteriores, como observadas no quadro abaixo extraído de Simões (1981):
Porta da Mina (PA-SA-5)-Corte 2

Quadra

Nível

Conteúdo

Datação

Laboratório e n° da

analisado

amostra

A

60-80

Tempero

2430+ou- 80 a.C.

SI-2544

A

120-140

Carvão

3195+ou- 195 a. C.

Gx- 2472

A

180-200

Tempero

3100 +ou- 85 a. C.

SI- 2546

A

280-300

Carvão

3095 +ou- 95 a. C.

SI- 1036

Ponta das Pedras (PA-SA-6)-Corte único
Quadra

Nível

Conteúdo analisado

Datação

Laboratório e n° da
amostra

A

40-60

Carvão

2550+ou- 30 a. C.

SI-1030

A

60-80

Carvão

2140 +ou- 90 a. C.

SI- 1031

B

80-100

Carvão

1540 +ou- 30 a. C.

Gx- 2474
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Esses resultados, apesar de terem sido pobremente divulgados surpreenderam a comunidade
arqueológica brasileira, inclusive à equipe de pesquisa a qual Simões estava ligado, particularmente
Evans e Meggers. A partir desses resultados, Simões caracterizou esses grupos humanos como
populações sambaquieiras coletoras-pescadoras-ceramistas, produtoras de uma cerâmica antiga,
de ampla distribuição areal e persistência temporal (SIMÕES, 1978, 1981), cuja subsistência baseavase principalmente em recursos do mar, com uma economia típica de coletores e pescadores, não
excluindo a possível coleta de frutos, sementes e raízes como suplemento alimentar.
De uma perspectiva temporal, a produção da cerâmica na costa paraense ficou situada entre o 4° e o
2° milênios antes de Cristo, o que favoreceu o reconhecimento de uma fase arqueológica, denominada
Mina. As semelhanças nos padrões de assentamento, subsistência e características da cerâmica,
levaram Simões a postular (1971, 1978) a existência de uma Tradição Regional Ceramista para uma
faixa litorânea ainda maior, compreendendo outros países da América do Sul e Estados vizinhos do
Pará, como o Maranhão e a distante Bahia.
A Tradição Regional Ceramista Mina englobou as fases cerâmicas dos sambaquis litorâneos paraenses,
e Castália dos sambaquis fluviais do baixo Amazonas, relacionando-se ainda com a Fase Alaka da
Guiana e com os sambaquis da Ilha de São Luís e do Recôncavo Baiano. Desta forma, essa tradição
poderia representar “o segmento nordeste da ocupação do litoral sul-americano, entre os 6° e 4° milênios
antes do presente, por grupos ceramistas adaptados aos recursos do mar” (SIMÕES, 1981:1).
Apesar da limitação dos dados arqueológicos em outros sítios caracterizados como Mina, Simões
sugeriu que a origem dessa tradição ceramista poderia residir em qualquer parte do continente
americano, excluindo as hipóteses de contato transatlântico ou invenção independente. Baseado
no conceito de Formativo Colonial de James Ford (1969)10, ele inferiu que algumas semelhanças
nas cerâmicas de sambaquis norte-americanos, com as de Puerto Hormiga (Colômbia), Valdívia
e Machalilla (litoral do Equador) e a fase Alaka (litoral da Guiana) e a Tradição Regional Mina
poderiam ter alguma correlação.
Neste sentido, esse arqueólogo afirmou que a Fase Alaka poderia representar um elo intermediário
entre os tipos cerâmicos dos litorais colombiano e brasileiro, com a cerâmica Mina originando-se
nas costas equatorianas e colombianas e difundindo-se posteriormente para o sul, até o litoral
nordeste do Brasil (SIMÕES, 1981).

PRINCIPAIS REFERÊNCIAS SOBRE A CERÂMICA MINA NA LITERATURA ARQUEOLÓGICA
Em sua tese de doutoramento, An ecological model of the spread of pottery and agriculture into Eastern
South America (1984), José Proenza Brochado utilizou os dados de Simões para construir seu modelo
de difusão e dispersão de traços cerâmicos por várias partes do território brasileiro.
O leque de traços característicos diretos e indiretos da Tradição Regional Ceramista Mina, segundo
Brocahdo (1984), expandiu-se e muitas tradições ceramistas subseqüentes terão seu foco de origem
associado a esse tipo cerâmico. Um exemplo disso é a tentativa de Brochado (1984) em demonstrar
que a tradição que ele denomina de Pedra do Caboclo é diretamente derivada de um foco de
desenvolvimento cerâmico, de forma globular extremamente simples, localizado na desembocadura
do sistema fluvial amazônico, provavelmente relacionada à Mina.
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Na sua problemática de trabalho, Brochado se valeu das cronologias para a Amazônia, até então
disponíveis, e construiu juntamente com seu orientador Donald Lathrap11, uma hipótese de que todas
as cerâmicas das Terras Baixas da América do Sul seriam oriundas de uma única tradição ceramista,
extremamente simples. As datas iniciais anteriores a 3.000 a. C. para a Mina, postulam a existência de
uma cerâmica ainda mais antiga e mais simples, em torno de 5.000 a.C., a ser localizada nos
emaranhando cursos fluviais da América do Sul, provavelmente na Amazônia Central.
Contudo, a descrição de formas simples e de decoração incipiente para essa cerâmica antiga
não corresponderam aos primeiros complexos cerâmicos estudados, visto que Brochado (1984:
306) afirma que essas cerâmicas são mais sofisticadas em sua construção e decoração do que
nós deveríamos esperar para uma cerâmica simples. Mesmo porque dados recentes, como veremos
mais adiante, atestam a localização de um complexo cerâmico mais antigo, não na Amazônia
Central, mas sim no Baixo Amazonas.
Além disso, Brochado (1984: 92) tenta indicar que a cerâmica Periperi (Recôncavo Baiano), pouco
descrita por Simões, é a mesma da tradição Mina, numa continuação mais tardia e que aparentemente
moveu-se para o centro da costa brasileira. Acreditando nesse raciocínio, aquele pesquisador descreveu
uma primeira vaga de difusão, através de intrusões de unidades de traços da cerâmica amazônica
Mina para dentro do Nordeste, ao redor de 700-1.000 a.C., denominada por ele de Pedra do Caboclo.
Dessa forma, a cerâmica Pedra do Caboclo seria fruto da última fase da tradição Mina, que em adição
às formas simples típicas dos vasos Mina, encontravam-se também grandes vasos com bordas
reforçadas externamente, potes globulares com borda invertida fortemente e com boca apertada, como
também grelhas e todos os vasos apresentando, em geral, base plana (BROCHADO, 1984: 92).
A existência da cerâmica Mina para Brochado (1984: 201) parecia indicar um tipo de adaptação
marítima relacionada aos manguezais e tendo como atividade predominante a coleta de moluscos e
frutos de palmeiras, que derivaram do mesmo tipo de adaptação encontrada até 4.000 a.C. próxima à
foz do Amazonas e na Tradição Mina do Maranhão, que se difundiram pelas praias costeiras do nordeste
em direção à Bahia. Entretanto, poucos sítios arqueológicos relacionados aos povos pertencentes a
essa tradição cerâmica foram encontrados até o momento na área geográfica sugerida.
Maria Cristina Scatamachia, em seu artigo O aparecimento da cerâmica como indicador de
mudança do padrão de subsistência (1991:33) avalia que a presença de cerâmica em sítios típicos
de grupos pescadores-coletores, a exemplo dos sambaquis do litoral paraense e maranhense,
pode indicar uma etapa transitória entre a coleta e a produção.
Seu argumento é de que como as mudanças no padrão de subsistência não se dão de forma
brusca e nem linear, algumas etapas intermediárias experimentais devem ter acontecido, sendo
que o modo de vidas das populações pescadoras-coletoras-ceramistas do Salgado poderia ter
representado uma dessas etapas (SCATAMACHIA, 1991: 37).
Com base nessa assertiva, essa pesquisadora conclama que apesar de não possuirmos muitas
evidências arqueológicas para uma análise em maior profundidade entre a ocorrência de cerâmica
em sambaquis do litoral setentrional brasileiro com outros complexos com datações aproximadas na
América do Sul, correlações entre esses tipos deverão ser pensadas em conjunto, como parte de um
processo de mudança. Pois a localização dos sítios com cerâmica Mina ao longo do litoral, onde os
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recursos marinhos permitem assentamentos duradouros, podem ter favorecido uma longa permanência,
com disponibilidade para observação, coleta e possível manipulação de espécies vegetais.
O modelo difusionista proposto por Simões e Brochado para dispersão da cerâmica pela costa
da América do Sul, atualmente encontra-se em constante revisão, dada a emergência de novos
dados empíricos, do refinamento das datações absolutas e da mudança de perspectiva na teoria
e metodologia arqueológica.
Para John W. Hoopes, em seu artigo Ford revisited: a critical review of the chronology and relationships
of the earliest ceramic complexes in the New World, 6000-1500 B. C. (1994: 1), os modelos difusionistas
predizem que complexos cerâmicos antigos assemelham-se uns com os outros, num primeiro momento
e depois divergem através dos tempos. Entretanto, análises comparativas revelam substancial
variabilidade, mesmo nos períodos mais antigos. A heterogeneidade entre os complexos cerâmicos
mais antigos indica vários lugares comuns para a evolução independente da produção cerâmica na
América, inclusive, as Terras Baixas brasileiras.
As críticas de Hoopes estendem-se aos trabalhos de Meggers, Evans e Latrhap e conclamaram uma
reavaliação das cronologias para cerâmica antiga no continente americano, devido à emergência de
novos dados arqueológicos, a exemplo da datação de 6.000 anos antes de Cristo, para o sambaqui
da Taperinha, no Baixo Amazonas. Neste sentido, esse autor sentencia que a origem da tecnologia
cerâmica nas Américas tem isso uma longa fonte de debate, pois se a primeira vista essa tecnologia
dispersou-se rápida e uniformemente, investigações mais acuradas têm demonstrado um processo
variável, por um período de milhares de anos (HOOPES, 1994: 2).
Com relação ao modo de vida dessas populações ceramistas, Hoopes (1994:3) revelou que por
toda a década de 1970, muitos sítios com cerâmica foram caracterizados como sambaquis,
ajudando a criar a percepção de que a subsistência e o padrão de assentamento associados a
esses complexos eram relativamente homogêneos.
Entretanto, o que tem emergido, nos últimos 25 anos de pesquisas em sociedades produtoras de cerâmica
antiga é um quadro de enorme variabilidade cultural. Sendo que o crescimento de informações detalhadas
em seqüências regionais específicas, a criação de modelos para relacionar estilos cerâmicos e identidades
locais, práticas culturais e trajetórias históricas específicas têm eclipsado as hipóteses que buscam explicar
como padrões culturais se difundiram para fora de um centro comum, fazendo com que o valor de modelos
explanatórios amplos decline significativamente (HOOPES, 1994: 4).
Especificamente para a Tradição regional Ceramista Mina, Hoopes (1994: 13) afirma que doze datas
(12) foram obtidas para carvão e conchas associadas à cerâmica, entretanto, erros e exclusões foram
corrigidas por ele, usando os registros originais dos Arquivos do Smithsonian Institution (Accesion No.
87-035, Smithsonian Environmental Research Center, Radiocarbon Dating Laboratory Records, ca.
1968-1986, box 9). Dessa forma, os dados cronológicos omitidos indicariam que a cerâmica Mina no
Pará seria mais antiga que as datas divulgadas por Simões.
Roosevelt (1995) vai além e afirma que treze (13)11 datações radiocarbônicas foram administradas em
carvão ou conchas associados à cerâmica e em conchas que temperaram os fragmentos cerâmicos
de três sítios Mina: Ponta das Pedras, Porto da Mina e Sambaqui de Urua, que forneceram uma
cronologia em torno de 5.570 até 3.490 anos antes do presente, com as datas mais antigas vindo dos
níveis mais baixos, algo em torno de 200-300 cm de profundidade.
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A surpreendente antiguidade da cronologia para esse tipo cerâmico fica evidente, quando Roosevelt
(1995: 118) reproduz um documento onde Evans escreve em 1970 que esse e vários outros sambaquis
são muito importantes para datar a cerâmica e esclarecer a ocorrência desse vestígio antigo nos
sambaquis do Norte e perceber se cada sítio foi ocupado ao mesmo tempo ou se eles se moveram de
sambaqui para sambaqui, com uma população pouco numerosa.
Contudo, somente sete das treze datas foram publicadas por Simões em 1981. As outras seis, incluindo
a mais antiga e estratigraficamente uma das mais profundas, SI 1034, feita em carvão e que resultou
em uma idade em torno de 5570 a.P. foi mantida fora da publicação. Somando-se a cronologia mais
antiga aceita por Simões (1978, 1981), as omissões envelheceram a cerâmica Mina em quinhentos
anos em relação a qualquer outra da Colômbia e mil anos mais velha que as datas equatorianas,
sendo naquele momento, a cerâmica mais antiga nas Américas.
Além disso, Roosevelt denuncia que a literatura secundária refere-se incorretamente a essa cerâmica
antiga como exclusivamente temperada com concha, mas alguns fragmentos também apresentaram
tempero com areia em todos os níveis (1995: 116).
Simões argüiu, como demonstramos, que a cerâmica Mina havia sido introduzida no Brasil por migrantes
da Colômbia e Equador, usando virtualmente as mesmas palavras que Meggers e Evans (1978)
utilizaram para explicar a ocorrência desse tipo cerâmico em um artigo de pesquisa três anos antes.
Somente abandonando as datas brasileiras mais antigas, como fez Simões (1981), que as datas
equatorianas poderiam ser validadas e o argumento de uma difusão da cerâmica da Guiana e Equador
para o seio da floresta tropical justificado (ROOSEVELT, 1995: 119).
Os principais argumentos para negar a antigüidade de complexos cerâmicos antigos nas Terras
Baixas da Floresta Tropical, como a contaminação das amostras datadas, a bioturbação ou
superposição de camadas pré-cerâmicas com camadas cerâmicas mais tardias, foram reduzidos
ao máximo, pois a possibilidade de uma cerâmica tardia ter sido misturada em camadas de
horizontes culturais distintos não seria mais viável, pois as conchas usadas como antiplástco dos
fragmentos também forneceram datas antigas.
A cultura ceramista Mina não foi a única datada radiocarbonicamente naquele período. Os
sambaquis da fase Alaka, ao longo da costa da Guiana, produziram cerâmica plana, temperada
com areia e conchas e de formas simples, também muito antiga. A cerâmica da fase Alaka não foi
datada até 1980, quando o Smithsonian submeteu um mostra do sambaqui de Barambina, que foi
reescavado por Dennis Williams em 1980.
Essas primeiras datações forneceram uma cronologia de 5.965 e 4.115 antes do presente, superando
em cerca de 400 anos a idade mais antiga da fase Mina. No entanto, existem controvérsias, pois de
acordo com Dennis Williams (1997) os materiais datados vieram de camadas que continham fragmentos
planos da cerâmica Alaka temperados com areia.
Dessa forma, essas datas são consideradas como de um período pré-cerâmico. Para Williams, com
exceção do depósito Hosororo Creek, nenhum dos 14 sambaquis escavados no litoral ocidental da
Guiana poderiam ser considerados como sambaquis cerâmicos, mas sim pré-cerâmicos, sendo a
cultura Alaka uma fase eminentemente caçadora-coletora (1997: 348).
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Entretanto, o mesmo reconhece que as características da cerâmica do sambaqui do período arcaico
recente, Hosororo Creek (que não partilhava as características da fase Alaka), inequivocamente atesta
uma filiação com a fase arcaica Mina, na foz do Amazonas, onde cerâmica idêntica já estava sendo
feita em torno de 3000 a. P. Wlliams assume que do sul para o Norte, em tempo gradual, a relação
entre esses tipos cerâmicos é sugerida com base nas similaridades dos dados tecnológicos e
tipológicos de Hosororo Creek, negando qualquer tipo de correlação da fase Mina com os sambaquis
da fase Alaka (WILLIAMS, 1997: 349).
Anna Roosevelt contradiz o argumento de Willians, afirmando que desde o início das datações
radiocarbônicas, a Amazônia tem tido as seqüências cronológicas mais seguras e bem datadas e um
número maior de sambaquis pesquisados e datados que o noroeste da América do Sul, a região usualmente
creditada com a de ocorrência cerâmica mais antiga das Américas (ROOSEVELT, 1997: 353).
As evidências arqueológicas atuais para as fases Alaka e Mina indicam que a costa e os estuários do
leste da América do Sul e a foz do Amazonas tinham culturas pescadoras ceramistas antigas, da
mesma forma que o noroeste da América do Sul. Como mencionou Roosevelt (1995: 120), muitos
arqueólogos não estão conscientes dessa assertiva, bem como das características da cerâmica, do
tipo de assentamento dessas fases e, principalmente de suas datas radiocarbônicas.
Isso é devido, segundo Roosevelt (1995, 1997), a vários fatores, como barreiras lingüísticas, pouca
circulação da bibliografia e a falta de clareza e de coerência na apresentação desses complexos
cerâmicos por aqueles pesquisadores familiarizados com os sítios. Por exemplo, a maioria das
datações mais antigas não foram publicadas, especialmente aquelas que seriam mais antigas
que as da Colômbia e Equador. Ambas foram consideradas como pré-cerâmicas. As omissões
confundiram as comparações entre estilos cerâmicos antigos e obscureceram o fato de que os
sítios cerâmicos amazônicos foram mais abundantes e mais antigos que no noroeste na América
do Sul (ROOSEVELT, 1995: 120).
Esses novos achados não devem ser vistos com estranheza, pois segundo Roosevelt (1997: 363),
não existe intervalo temporal entre os sambaquis cerâmicos do noroeste da América do Sul, com
datas entre 6000 e 3000 anos a.P., e os sambaquis cerâmicos do Baixo Amazonas, com datas
entre 7500 e 4000 a. P.
Neste sentido, a autora assevera que futuras pesquisas em cerâmica antiga na América do Sul
necessitam lidar com seqüências estratigráficas incompletas, escavações até o solo estéril dos
sítios e para resolver a questão da ausência de cronologias seguras e completas, trabalhar com
datações mais precisas de um amplo espectro de materiais, a partir de programas radiométricos
(ROOSEVELT, 1995: 121).
Nessa mesma linha, Neves (1999: 22) afirma que as hipóteses recentes sobre a emergência de
cerâmica nas Américas tendem a indicar origens múltiplas, mais que a difusão de um único centro.
Essa mudança de perspectiva na cronologia mostra que não é mais possível focar a Amazônia como
uma área periférica no contexto da arqueologia pré-colonial da América do Sul.
Roosevelt utilizou-se dessa assertiva para descortinar espaço na comunidade científica e divulgou os
resultados de suas pesquisas com cerâmica antiga, nos sítios arqueológicos de Taperinha (SantarémPA) e Pedra Pintada (Monte Alegre-PA) que têm resultado na descoberta da cerâmica mais antiga das
Américas13. A cerâmica do primeiro sítio foi descrita como de raros fragmentos avermelhados com
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tempero de saibro, cujas formas resumem-se em cuias abertas, de base arredondada e bordas cônicas,
arredondas e quadradas, e cerca de 3% da cerâmica apresentou incisões curvilíneas e retilíneas nas
bordas (ROOSEVELT, 1992: 63).
No sítio Pedra Pintada, a cerâmica temperada com terra é similar aos fragmentos de Taperinha, em
sua forma hemisférica ou tecomate e decoração incisa e ponteada, mas com uma decoração ampla e
profunda, aparentemente feita com um grande instrumento para incisão e raras bordas carregadas e
uma faixa horizontal vermelha e espessa exteriormente (ROOSEVELT, 1995: 127).
O grande destaque da pesquisa de Roosevelt são as datas extremamente antigas, que colocaram a
cerâmica encontrada nesses sítios como as mais antigas das Américas até o momento. Entretanto,
Meggers (1997: 12) classifica a cerâmica de Taperinha como um complexo problemático, afirmando
que as imagens fotográficas dos fragmentos cerâmicos publicadas em 1995 eram substancialmente
diferentes dos desenhos apresentados na mesma obra por Roosevelt. Além disso, Meggers aponta
algumas falhas no perfil arqueológico, onde algumas datas não correspondiam às camadas indicadas.
A respeito disso, Hoopes observa que (1994:6), dada à variedade do material datado e as técnicas
empregadas, as datas obtidas por Roosevelt (Taperinha) são surpreendentemente consistentes.
Entretanto, enquanto as escavações de Taperinha não forem totalmente publicadas, existirão vários
temas a se considerar na avaliação desses resultados.

INFORMAÇÕES SOBRE AS CAMPANHAS ARQUEOLÓGICAS DE MÁRIO FERREIRA SIMÕES
NA ILHA DE SÃO LUÍS
A proposta de Simões em estender suas atividades de campo até o Maranhão se justificava pela
semelhança ambiental do litoral do Salgado, no Pará com a zona de desembocadura de rios em São
Luís, no intuito de se obter dados cronológicos e culturais entre a cerâmica da Fase Mina e Peripiri
com os exemplares coletados em sambaquis deste Estado (MACHADO et. al., 1991).
Além disso, Simões objetivava entender a ocorrência cerâmica nos sambaquis do litoral norte da
América do Sul e testar hipóteses de uma dispersão e ocupação pré-histórica do litoral norte e leste da
América do Sul por grupos ceramistas adaptados aos recursos marítimos (Relatório Sucinto das
Atividades Científicas de Mário F. Simões Realizadas no 1° Semestre de 1975, 1975a)
Com o Projeto São Luís foram inspecionados oito sambaquis. Em apenas dois sítios, Maiobinha e
Guaíba, foi possível efetuar cortes estratigráficos para determinação do período cerâmico e coleta
de amostras datáveis. No sambaqui da Maiobinha foram exumados dois sepultamentos. O carvão
extraído junto aos esqueletos revelou duas datações por C14, com uma idade aproximada entre
2.526 a 2.686 anos a.P. (CORREIA LIMA, 1989). Gaspar e Imazio (2000), reproduzindo um quadro
de datações para o sambaqui da Maiobinha, com base em Simões (S. D) e Machado et. al. (1991),
situa essas datações entre 2090 a 1245 a. P.
Apesar da importância desses resultados, a falta de pesquisas arqueológicas na região impossibilita
explicações mais sistemáticas sobre a formação dos sambaquis do litoral Norte, bem com sobre o
sistema sociocultural de suas populações, sendo a ocorrência cerâmica no registro arqueológico desses
sítios a única informação repetidamente apontada.
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Como já demonstrado anteriormente, antes de localizar e escavar alguns assentamentos de pescadorescoletores na capital maranhense, o pesquisador do Museu Paraense Emílio Goeldi Mário Ferreira
Simões já desenvolvia pesquisas nos sambaquis do litoral do Salgado, no Pará. É nesse bojo que as
primeiras pesquisas arqueológicas acadêmicas se desenvolveram nos sambaquis do Maranhão, sendo
que o contexto da realização desses trabalhos deve ser compreendido como um projeto arqueológico
maior para a região Norte do país, desenvolvido pelo Museu Paraense Emílio Goeldi.
Mário Simões realizou com o patrocínio do Museu Paraense Emílio Goeldi e o apoio do IPHAN, o
Projeto São Luís, cuja meta era correlacionar e comparar os sambaquis residuais da Ilha de São Luís
com os do litoral leste brasileiro e litoral paraense. (Relatório semestral de atividades do Pesquisador
Mário Ferreira Simões, 1975b). Além disso, Simões considerava que prospecções e escavações em
sambaquis residuais desse Estado, a exemplo do ocorrido no Projeto Salgado, poderiam oferecer
subsídios para a correlação cultural e cronológica entre tradições arqueológicas ceramistas
Dos oito sambaquis localizados, “apenas dois (Maiobinha e Guaíba) não haviam sido destruídos. Ambos
foram escavados estratigraficamente, enquanto os demais, com apenas delgada camada residual
foram prospectados (levantamento topográfico e coleta de amostragem superficial)” (Plano de Pesquisas
de Mário Ferreira Simões para 1975, 1975c).
Passados quase 35 anos do Projeto São Luís, a análise do material arqueológico coletado nesses
assentamentos, cerca de uma tonelada, segundo o Relatório Semestral de Atividades do
Pesquisador-Chefe Mário Ferreira para o segundo semestre de 1971 (1971) não está concluída e
as poucas referências que dispomos sobre a campanha de campo no Maranhão foram obtidas
através da documentação administrativa do Arquivo Guilherme de La Penha do Museu Paraense
Emílio Goeldi e das fichas de campo de Simões.
Dentre as atividades desenvolvidas para o estudo do material arqueológico proveniente das
pesquisas na Ilha de São Luís, observou-se no Plano de Pesquisas de Mário Ferreira Simões
para o ano de 1975, (1975c) “a análise e classificação do material coletado na escavação do
sítio-sambaqui MA-SL-4: Maiobinha e tentativa de seriação; análise e classificação do material
de superfície coletados nos sambaquis residuais MA-SL-5 e MA-SL-11 e análises comparativas
dessas evidências com aquelas da fase Mina”.
Sobre as metas pretendidas para o Projeto São Luís, o referido autor pretende reconhecer e comparar
o material coletado nos sambaquis, especialmente o MA-SL-4: Maiobinha, elaborar a seriação da
cerâmica, enviar amostras de carvão (fogueiras) para análises por C-14 e publicar um trabalho preliminar
(Plano de Pesquisas de Mário Ferreira Simões para o ano de 1975, 1975c).
Com relação à fauna malacológica dos sambaquis da Ilha de São Luís, Simões (1975a) afirma que
“com exceção do sambaqui da Maiobinha, todos os demais são compostos por Anomalocardia
brasiliana (predomínio), seguindo-se em importância Crassostrea arborea, Turbinella Laevigata, Thais
sp. e Chione pectorina” (Relatório de Pesquisas de Mário Ferreira Simões para 1975, 1975 d).
Descrição mais pormenorizada foi encontrada sobre o sambaqui da Maiobinha, onde Simões
realizou escavação estratigráfica que permitiu observar a presença de material arqueológico até
1,95m de profundidade, assentado sobre sedimentos amarelos (Grupo Barreiras). Como observado
no Plano de Pesquisa de Mário Ferreira Simões para o ano de 1975, (1975c), o sambaqui da
Maiobinha apresenta:
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Fauna malacológica composta por Chione pectorina, inúmeros
fragmentos de cerâmica, conchas, nódulos de laterita, vértebras de
peixes e ossos de animais. Encontrados ainda dois sepultamentos:
um adulto em posição fletida e decúbito dorsal, com inúmeras contas
de possível colar; outro ligeiramente ao lado e abaixo do primeiro, de
uma criança, muito mal conservado.

Em um outro documento, o Relatório Sucinto das Atividades Científicas Realizadas no 1° Semestre de
1975 (1975a), Simões discorre sobre a análise micro e macroscópica e classificação tipológica de
14.300 fragmentos de cerâmica, acrescidos de outras evidências, provenientes do sambaqui da
Maiobinha:
Constatou-se ter sido o sambaqui construído e habitado por um grupo
perfeitamente adaptado ao ambiente marinho litorâneo com
subsistência básica apoiada na coleta de moluscos e peixes, e
portadores de nível cultural de padrão formativo, comprovado pela
presença de vários traços diagnósticos tipicamente formativo em sua
cerâmica.
Ainda que não tenhamos realizado a análise dos demais sambaquis
pesquisados, essas inferências permitem concluir, preliminarmente,
numa dispersão no sentido Norte-Leste de grupos ceramistas
adaptados ao ambiente litorâneo, desde a Colômbia (Puerto
Hormiga), passando pela Guiana (Fase Alaka), Leste do Pará (Fase
Mina), Maranhão até o Recôncavo Baiano (Fase Periperi). Parecem
corroborar nessa assertiva as datações por C-14 já obtidas: Puerto
Hormiga – 3000 a. C.; Fase Mina – 2800 a 1600 a. C.; Fase Peripiri
– 1000 a 800 a. C.
Com relação aos demais sambaquis localizados e pesquisados por Simões e equipe no Projeto São
Luís, observou-se em um documento de autoria desse autor, Contribuição do Museu Paraense Emílio
Goeldi à Arqueologia da Amazônia (1975e) que os outros assentamentos por “sua semelhança com os
da fase Mina, são provavelmente mais antigos. Alguns desses sambaquis contêm fragmentos cerâmicos
temperados com areia e outros com cariapé, distintos daqueles dos sambaquis”.
Apesar das poucas referências relacionadas aos outros sete sambaquis pesquisados por Simões, a
transcrição dos diários de campo desse pesquisador, permitiu sabermos sobre as atividades
arqueológicas realizadas em campo e, principalmente, pelo fato de servir de fonte documental para
conhecer o estado de conservação desses sítios no momento de sua localização. Atualmente, segundo
Machado et. al. (1991) o projeto de pesquisa sobre sambaquis da Ilha de São Luís está sendo retomado
por Ana Lúcia Machado, Conceição G. Corrêa e Daniel F. Lopes do Museu Paraense Emílio Goeldi
para prosseguimento dos trabalhos de laboratório e publicação dos resultados.
O projeto de pesquisa O sambaqui do Bacanga na Ilha de São Luís-Maranhão: um estudo sobre a
ocorrência cerâmica no registro arqueológico
O projeto de pesquisa O sambaqui do Bacanga na Ilha de São Luís-Maranhão: um estudo sobre a
ocorrência cerâmica no registro arqueológico tem como cerne o estudo de populações pescadoras–
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coletoras-caçadoras-ceramistas pré-históricas que habitaram o sambaqui do Bacanga, no município
de São Luís, com ênfase na interpretação das estruturas arqueológicas e na análise tecnotipológica
da cerâmica e o seu uso social, com vistas a caracterizar o perfil sócio-cultural dos grupos humanos
que habitaram esse sítio (BANDEIRA, 2005).
Com relação à situação geográfica, o sambaqui do Bacanga está localizado dentro dos limites do
Parque Estadual do Bacanga, inserido na região norte do Estado do Maranhão, ocupando a área
centro-oeste da Ilha de São Luís e parte da zona central do município de São Luís. Pertence a uma área
próxima ao Equador, cuja linha dista apenas 02º 18’ e abrange parte da área ao sul do núcleo central
da sede do município de São Luís. As coordenadas geográficas do sambaqui do Bacanga são S
02º34’41.8’’ W 044º16’50.4’’
Por localizar-se em uma unidade de conservação ambiental (Decreto N°: 7.545/1980), o grau de
integridade do sítio está em torno de 75%, ou seja, um bom estado de conservação, mas com risco de
destruição devido à construção de moradias em seu entorno, extração de madeira e sedimentos,
cultivo, uso de caieiras e vandalismo. Dentre as atividades arqueológicas efetuadas no sítio, localizamos
três poços-testes de 1mx1m praticados pelo professor Correia Lima na década de 1980 e recentemente,
efetuaram-se coletas superficiais para delimitação da área para cadastro e escavações arqueológicas.
A ausência de dados arqueológicos seguros para a área de pesquisa e as hipóteses iniciais sobre a
ocorrência cerâmica em níveis profundos foram questões centrais na escolha da metodologia de coleta
de documentação empírica. Após um minucioso levantamento topográfico que forneceu a extensão e a
altimetria do sítio, optamos por realizar quatro frentes de escavação em áreas de cotas variadas. Tais
áreas foram denominadas de área de escavação 1, trincheira exploratória, Perfil 1 e perfil 2.
Para fins dessa comunicação centraremos o eixo de análise no Perfil 1, pelo fato do mesmo ter fornecido
o contexto arqueológico de referência para as demais áreas escavadas no sambaqui do Bacanga.
Dessa forma, optou-se por uma limpeza do perímetro, com posterior coleta superficial. Partiu-se então
para obtenção de contextos arqueológicos para a ocorrência cerâmica em níveis profundos, a partir de
decapagens que seguiram a topografia natural do solo e que foram numeradas de forma ordinal.
Importante destacar que todos os vestígios evidenciados permaneceram in loco, para plotagem em
mapas com sua localização tridimensional e documentação fotográfica.
A partir desse procedimento registrou-se a existência de 15 camadas de refugos arqueológicos, com
mais três camadas estéreis de solo vermelho-alaranjado, provavelmente de Formação Barreiras, que
foram consideradas como a base do sambaqui. Em todas as camadas férteis foi registrada a ocorrência
de numerosos fragmentos cerâmicos, associados a outros vestígios arqueológicos, inclusive na mais
antiga, com cerca de 1, 50m de profundidade.
Com base no conhecimento arqueológico atual sobre o sambaqui do Bacanga, a partir da primeira
campanha arqueológica, ocorrida entres os meses de junho e julho de 2006 e da análise preliminar
dos vestígios arqueológicos evidenciados, pode-se afirmar que a ocorrência cerâmica está associada,
principalmente, ao contexto de preparo e consumo de alimentos, a julgar pelas cerca de doze estruturas
de combustão ou fogueiras decapadas, onde a cerâmica não apenas estava associada aos restos
alimentares, como também compunha as estruturas de rocha laterítica que circundavam os restos
alimentares calcinados e de grande quantidade de carvão.
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Até o momento, supõe-se que o emprego social da cerâmica está pautado no seu uso utilitário e
doméstico, já que na primeira campanha não se obteve contextos arqueológicos em que a cerâmica
pudesse atuar como um elemento simbólico. Apesar da evidenciação de alguns fragmentos cerâmicos
perfurados e outros claramente empregados como instrumentos de confecção da própria cerâmica,
preferiu-se aguardar a conclusão das análises tecno-tipológicas(BANDEIRA, 2006a, 2006b).
Em todo caso, os estudos no sambaqui do Bacanga já permitiram rever algumas questões, outrora
tabus na arqueologia brasileira, a exemplo de que cerâmica em sambaquis litorâneos só ocorreria nas
camadas superficiais, pertencendo, portanto a períodos mais recentes e com filiação cultural associada
a outras populações pré-históricas que não os sambaquieiros. Além disso, as escavações nesse
sambaqui favoreceram o estabelecimento de um contexto arqueológico inédito para o litoral maranhense,
permitindo, a partir da produção de conhecimento, reinserir os sambaquis do Litoral Equatorial
Amazônico na pauta mais recente da arqueologia brasileira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar dos embates já descritos sobre a antigüidade cerâmica na América do Sul, e em especial a da
Tradição Regional Mina, o estado d’arte da arqueologia dos sambaquis cerâmicos do litoral setentrional
brasileiro já nos permite inferir sobre uma série de questões que poderão subsidiar novas pesquisas
que venham a se descortinar na região. Já se pode afirmar que esses sítios foram provavelmente
construídos e habitados por grupos perfeitamente adaptados ao ambiente marinho litorâneo, com
subsistência básica apoiada na coleta de moluscos e peixes, e portadores de nível cultural ceramista,
com a alternativa de coleta de recursos vegetais e com provável cultivo incipiente ou manejo de algumas
espécies.
Ainda que não tenhamos dados mais precisos sobre a análise da maioria dos sambaquis pesquisados,
essas inferências permitem pensar, preliminarmente, sobre a existência de grupos ceramistas antigos
no Norte e no Leste do continente sul-americano, adaptados ao ambiente litorâneo, desde a Colômbia
(Puerto Hormiga), passando pela Guiana (Fase Alaka), Leste do Pará (Fase Mina), Maranhão até o
Recôncavo Baiano (Fase Periperi), que provavelmente partilhavam traços culturais comuns, a exemplo
da semelhança da produção cerâmica e do padrão de subsistência e assentamentos.
Os dados cronológicos obtidos até o momento, indicam uma antigüidade considerável para a produção
da cerâmica no Brasil, como evidenciado nas datações por C-14 e termoluminescência, a exemplo
dos complexos Puerto Hormiga, Valdívia, Machalilla, Taperinha, Pedra Pintada, Tradição Regional Mina
e Fase Peripiri, com ampla dispersão temporal e espacial, estendendo-se desde o Litoral da Guiana,
passando pelo Baixo Amazonas, litoral nordeste do Pará até o Maranhão, com possíveis correlações
com os sambaquis da Costa Norte e Noroeste da América do Sul (Colômbia e Venezuela) e do Litoral
da Bahia (sambaqui da Pedra Oca) (SIMÕES & COSTA, 1978; SIMÕES, 1981).
Esse modelo de difusão da cerâmica por uma grande porção da América do sul atualmente está
sendo revisto e novas pesquisas começam a questionar esses dados tradicionais. Excetuando as
discordâncias de ordem cronológica e os embates dos pesquisadores trabalhados, o estabelecimento
de um horizonte ceramista bastante antigo para o interior da Floresta Tropical da América do Sul, a
exemplo das pesquisas de Anna Roosevelt no sambaqui da Taperinha, no Baixo Amazonas, tem sido
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importante para criticar o modelo de migração de povos de cultura mais complexa, oriundos das Terras
Altas e a difusão de seus elementos culturais e materiais para o seio da Amazônia.
Neste sentido, a partir do debate aqui exposto e que foi construído com base nas poucas evidências
até agora disponíveis para compreensão da ocupação da costa Norte e Leste da América do Sul por
populações ceramistas antigas, percebe-se que as bases empíricas utilizadas são frágeis e não
suportam algumas das hipóteses levantadas, a exemplo da cerâmica Mina que percorre praticamente
toda a faixa litorânea setentrional da América do Sul, indo em direção ao restante da faixa costeira
nordestina.
A inexistência de pesquisas pontuais até o momento, inviabiliza propostas mais concretas para a
origem dessa tradição. A ocorrência de tipos semelhantes ou não no amplo território demonstrado,
não nos permite pensar em uma fase ou tradição cerâmica única e de grande amplitude regional e
temporal, pura e simplesmente pela escavação pontual de dois sítios testemunhos pesquisados por
Simões. Sendo que na grande maioria dos 43 sambaquis visitados no Pará e 8 no Maranhão, se
realizaram mais coletas ou sondagens, que escavações. Além disso, as bases teóricas de tais assertivas
não são claras e a documentação do universo empírico trabalhado está dispersa e nunca foi
sistematizada.
Um outro ponto problemático e de particular interesse para esse pesquisador é que a grande parte do
material coletado nas campanhas de campo na Ilha de São Luís não foi estudado, o que inviabiliza
ainda mais o reconhecimento dos elementos que caracterizariam essa fase ou tradição regional
cerâmica. Os dados da maioria dos autores aqui trabalhados são inconclusos e entendemos que
somente um estudo aprofundado do universo empírico vai possibilitar compreender o contexto da
ocorrência cerâmica e responder as demais questões levantadas.
Além do mais, a associação de traços diagnósticos para cerâmica, como aqui apresentado, além
do padrão de subsistência, as formas do assentamento e a ocorrência de determinado tipo de
fauna malacológica pouco nos informaram sobre o modus vivendis das populações ocupantes
desses sítios. Por exemplo, a partilha de traços diagnósticos comuns da cerâmica e o
estabelecimento de poucos atributos para diagnosticar esse tipo cerâmico, casado com as poucas
informações sobre os sítios arqueológicos dificultam raciocinarmos sobre a questão de que esses
grupos de pescadores-coletores-ceramistas dessa região brasileira partilham ou não de uma
identidade étnica com as demais populações sambaquieiras do Brasil. Aspecto que ainda é
pungente na produção arqueológica brasileira.
A arqueologia dos sambaquis cerâmicos do litoral setentrional do Brasil carece de mais elementos
para fundamentar as hipóteses acerca da ocupação humana dessa porção do continente e a sua
correlação com a ocorrência de cerâmica antiga no registro arqueológico. Entendemos que somente
pesquisas pontuais e com contexto arqueológico melhor definido pode brindar informações mais
seguras sobre a ocorrência de cerâmica em assentamentos dessas populações pescadoras-coletoracaçadorass do Litoral Equatorial Amazônico. Para tanto, insere-se o projeto O sambaqui do Bacanga
na Ilha de São Luís-Maranhão: um estudo sobre a ocorrência cerâmica no registro arqueológico, que
tem como objetivo problematizar justamente sobre o tema em questão.
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Figura 1- Mapa da Ilha de São Luís-Maranhão.
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Figura 2- Planta do Parque Estadual do Bacanga- São Luís-MA, onde localiza-se o
sambaqui do Bacanga.

FUMDHAMentos VII - Arkley Marques Bandeira

455

Figura 3- Imagem aérea do Parque Estadual do Bacanga, avistando o rio Bacanga.

Figura 4-Ecossistema
de manguezal,
da áreaBandeira
onde se localiza o sambaqui do Bacanga.
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Figura 5- Planta do levantamento extensivo e altimetria do sambaqui do Bacanga.

Figura 6- Planta da escavação do Perfil 1-sambaqui do Bacanga.
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Figura 7- Quadriculamento da área de escavação 1- sambaqui do Bacanga.
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Figura 9- Área da trincheira
exploratória em processo de
escavação.

Figura 10- Evidenciação de
uma estrutura de combustão,
localizada na trincheira
exploratória com material
cerâmico, faunístico, carvão e
blocos de laterita.
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superfície

29 cm
46 cm

68 cm
77 cm
94 cm
118 cm
124 cm

Figura 11- Perfil da parede norte- trincheira exploratória, com indicações da ocorrência cerâmica
no registro arqueológico.
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superfície
17 cm
35 cm
62 cm

93 cm
116 cm
129 cm
137 cm

148 cm

Figura 12- Perfil da parede leste- perfil 1 -com indicações da ocorrência cerâmica no
registro arqueológico.
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Figura 13- Restos faunísticos
e blocos de laterita
circundando a fogueiratrincheira exploratória.

Figura 14- Restos faunísticos
e ocorrência de carvãotrincheira exploratória.

Figura 15- Evidenciação de
uma camada cerâmica com
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Figura 16- Fragmentos
cerâmicos e carvão
decapados no último piso
que antecede o solo estéril.

Figura 17- lâmina de
machado polida evidenciada
em uma área próxima a
fogueira 3- trincheira
exploratória.

Figura 18- Nódulos de ocre
associados à manchas
amareladas na área da fogueira
3- trincheira exploratória.
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Figura 19- Fragmentos de
cerâmica higienizados e
colocados para secar em
temperatura ambiente.

Figura 20- Exemplares de
cerâmica Mina evidenciados
no sambaqui do Bacanga.
Detalhe pra o antiplástico em
concha moída.

Figura 21- Exemplares de
cerâmica Mina com
decoração incisa e
temperada com conchas
moídas e areia.
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Notas
1

Arkley Marques Bandeira - Programa de Pós-graduação em Arqueologia-Museu de Arqueologia e
Etnologia-USP.
2
Old Crow-Canadá, Texas Street e Calico Mountains- EUA e Vaslsequillo no México.
3
Sul dos EUA e México, Nicarágua, Chile e Brasil.
4
Sítios em todo o continente americano.
5
Estabelecida a partir da descoberta de sítios no planalto norte-americanos com a ocorrência de
pontas de lança lascadas em ambos os lados com caneluras associadas a ossos de megafauna,
datadas entre 11. 200 até 8.500 anos atrás (ROOSEVELT, 2000: 36).
6
Principalmente na América do Sul, com sítios apresentando antigüidade significativa no Nordeste do
Brasil.
7
Segundo Mário Simões, a meta do Projeto Salgado era estabelecer uma seqüência de
desenvolvimento cultural e temporal do litoral do Pará, a partir de sua ocupação por grupos de
agricultores incipientes ou ainda de horticultores de Floresta Tropical (1981: 78).
8
A Amazônia sempre foi vista por pesquisadores como Betty Meggers e Clifford Evans como um
ambiente limitador para o desenvolvimento de sociedades complexas. Toda e qualquer inovação cultural
era encarada como fruto de influências de povos externos que adentraram ao ambiente de floresta
tropical.
9
Esse tipo cerâmico foi chamado de Mina, devido à extração de material osteomalacológico para
diversos fins ser feita nesses sambaquis, então conhecidos como minas de sarnambi.
10
No modelo do Formativo Colonial, culturas produtoras de cerâmica estabeleceram suas coloniais na
costa caribenha da Colômbia e que mais tarde serviu como ponto de origem para tecnologia da cerâmica
temperada com fibra da Florida e Georgia, que posteriormente expandiram-se para outras áreas da
América do Sul (HOOPES, 1994: 3).
11
Donald Lathrap (1977) propõe uma ocupação muito antiga para a Amazônia Central e o Baixo
Amazonas por grupos de pescadores sedentários e coletores, com uma cerâmica muito simples
emergindo, por volta de 3.500 a. C. ou mais antiga.
12
Segundo Anna Roosevelt (1995: 119) José Brochado encontrou no Museu Goeldi e depois circulou
uma lista mimeografada de datações do Smithsonian, que incluía algumas das datas não publicadas,
particularmente a mais antiga. Devido a esse achado, a autora teve acesso aos registros originais e
obteve autorização para publicá-los, como reproduzimos aqui.
13
Fugiria de nosso tema uma abordagem detalhada desses complexos cerâmicos, mesmo porque
foram publicados apenas dados parciais por Roosevelt et. al. (1991) e Roosevelt (1992, 1995, 1997) e
que não trazem uma correlação direta com a Tradição Regional Ceramista Mina.
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A arte rupestre no Rio Grande do Sul:
- Semiótica e Estereoscopia
Lizete Dias de Oliveira1
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RESUMO
Descreve os resultados de pesquisa realizada no sítio arqueológico Morro das Pedras na cidade de
São Pedro de Alcântara, RS. Analisa o processo de medições através do registro das imagens rupestres
utilizando os recursos da estereoscopia e da fotointerpretação. Destaca que as medições assim
realizadas apresentam um maior grau de precisão e que o seu georeferenciamento possibilita a sua
inserção na paisagem. Explicita as bases teóricas que norteiam a pesquisa: a teoria Geral dos Signos
que entende da arte rupestre como Signo de sociedades passadas e coloca o pesquisador no seu
papel de agente do conhecimento sobre esses signos.

PALAVRAS-CHAVE
Arte rupestre. Arqueologia no Rio Grande do Sul. Semiótica. Esterescopia.
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1 INTRODUÇÃO
O estudo sobre a arte rupestre apresenta a dificuldade de que para expressar conceitos sobre a imagem
temos a necessidade do discurso verbal. Assim, a análise sobre a arte rupestre permanece apoiada
em modelos logocêntricos que consideram a imagem sob o mesmo referencial teórico utilizado para o
signo lingüístico. Entretanto, se temos necessidade da palavra para explicar as imagens, sabemos
que no discurso verbal existe uma parte icônica e uma parte indicial. Entendendo que a arte rupestre
manifesta-se como uma função sígnica, a Teoria Geral dos Signos confere às imagens um status próprio,
tornando possível o desenvolvimento de instrumentos de análise dentro de um mesmo referencial teórico
e sua observação simultaneamente sob vários pontos-de-vista: sob seu aspecto icônico, sob seu aspecto
indexical ou como uma imagem simbólica, e nesse sentido codificada culturalmente. Neste estudo
enfocamos especificamente o sítio arqueológico Morro das Pedras, localizado no município de São
Pedro de Alcântara, no Rio Grande do Sul. Através do registro de suas imagens, com os recursos da
estereoscopia e da fotointerpretação estabelecemos medições com um maior grau de precisão assim
como, através do georeferenciamento, estudamos sua inserção na paisagem.

As imagens que nos chegam da Pré-história são envoltas em um misto de mistério e fascinação.
Conhecer o mundo dos produtores dessas imagens, sua imagens mentais, o meio ambiente em
que viviam é isso que buscamos através do estudo da arte rupestre.
Nesse
estudo
propomos o estudo da arte rupestre a partir da grade teórico-metodológica oferecida pela Teoria
Gral dos Signos, desenvolvida por Charles Sanders Peirce.

Enfocaremos principalmente o sítio Morro das Pedras, que foi registrado em 1967 e que recebeu
quatro visitas por diferentes equipes de pesquisadores. Dentro do projeto “Arte Rupestre no Rio Grande
do Sul”, os trabalhos neste sítio apenas começam a ser desenvolvidos.

Desde seu registro, em 1967, esse sítio foi visitado quatro vezes: em 1995 quando foram encontrados
vinte e um blocos com gravuras, em 1998 (LIMA, 2005), em 2003 e em 2004. Apesar da importância
do sítio, nunca foi publicado nenhum estudo sistemático. O documento de maior importância permanece
ainda a ficha de registro de sítios da Faculdade de Filosofia e Letras de São Leopoldo (Instituto
Anchietano de Pesquisas) documento no qual nos basearemos nesse artigo.

2 A ARTE RUPESTRE NO BRASIL: OS INTERPRETANTES

A existência de grafismos rupestres no Brasil é mencionada desde o século do descobrimento. A
primeira notícia de inscrições rupestres data de 1598, quando o Capitão-mor Coelho de Carvalho
copiou gravações rupestres no rio Araçoagipe, que foram publicadas em 1618 na obra “Diálogo
das Grandezas do Brasil”. No século seguinte, em “Lamentações Brasílicas”, escritas entre 1799
e 1817, o padre Francisco Teles de Menezes registrou 274 sítios arqueológicos com gravações e
pinturas no Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Pernambuco, interpretando-os como
mapas de tesouros (MENDONÇA DE SOUZA, 1991).
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Ao longo do tempo, a visão sobre a arte rupestre variou de acordo com a visão de mundo dos diversos
pesquisadores. Primeiramente pensou-se que a arte rupestre teria sido produzida como um simples
prazer estético. Depois sela passou a ser explicada como fruto da magia, com o objetivo de intervir na
vida real, como, por exemplo, a Magia da Caça ou a Magia da Fertilidade. Outros autores a viam como
uma forma de escrita associada a uma civilização megalítica de Atlântida (BRANDÃO, 1914 apud
MENDONÇA DE SOUZA, 1991, p. 86), ou como lápides mortuárias onde constava o nome e a
genealogia do indígena (GASPAR , 2003)

No século XX, foi entendida como um sistema de comunicação. Do ponto de vista da semiologia, a
arte rupestre passou a ser considerada um código simbólico, que deveria ser decifrado, como um
texto. Em analogia à linguagem, os artefatos seriam sistemas de signos que comunicariam significados
não verbais dentro de uma visão de conjunto, buscando-se a organização interna nos painéis.

Outra vertente viu na arte rupestre uma representação de fenômenos celestes, ou, ainda, identificando
as imagens como resultado de transes de xamãs.

Se uma corrente buscou estabelecer padrões espaciais, pressupondo uma padronização dos artefatos
no que se refere à forma e às suas propriedades espaciais, outra renunciou a essa busca de padrões
culturais, colocando o foco na interpretação e percebendo os registros como textos a serem
interpretados por aqueles que os fizeram e os utilizaram. Como um texto, o registro arqueológico
admitiria várias leituras: de quem o fez e de quem o lê.

3 A ARTE RUPESTRE NO RS: O SÍTIO MORRO DAS PEDRAS E SUAS GRAVURAS RUPESTRES

No Rio Grande do Sul, a pesquisa sobre a arte rupestre encontra-se em um estado inicial, tanto no que
diz respeito aos aspectos teóricos, como no desenvolvimento de métodos de registro e preservação.
Os primeiros registros, feitos por amadores, foram elaborados na década de 1930 e, desde então,
muitos exemplares da arte rupestre no Rio Grande do Sul já foram destruídos ou danificados.

A maioria dos sítios com arte rupestre situam-se na escarpa do Planalto Meridional, o que representa
uma fronteira geológica separando o estado em duas metades. O Planalto, a parte mais elevada do
Estado, é constituído de arenitos da formação Botucatu e recoberto por derramamento de lavas
basálticas da Serra Geral. A parte inferior é constituída de sedimentos paleozóicos, apresentando uma
área de relevo muito suave, cujas altitudes médias encontram-se ao redor de 100m.

No Rio Grande do Sul, até o momento foram registrados apenas vinte e dois sítios com arte rupestre,
distribuídos em dezesseis municípios. Esse número pouco expressivo revela o estado inicial das
pesquisas, pois acreditamos que muitas gravuras estão encobertas pela densa mata que reveste os
paredões da escarpa da serra. Dos sítios registrados foram escavados 40%, sendo que 30% das
gravuras foram classificadas e 70 % foram descritas. (LIMA, 2005).
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As imagens são gravadas em arenito ou basalto, principalmente pela técnica de incisão e polimento,
com profundidade que varia de 0,2 a 2,5 cm. A maior parte das gravuras é encontrada em blocos
isolados ou agrupados, abrigos, paredões e grutas. Segundo classificação oferecida por André Prous
(1992, p.511), a arte rupestre no Rio Grande do Sul pertenceria à tradição Meridional, cujas
características principais seriam a ocorrência de
“[ . . . ] gravuras geométricas lineares nãofigurativas, incluindo o tema (o ‘tridáctilo’) típico dos estilos pampeanos da Argentina”.

Atualmente estudamos o sítio Morro das Pedras (RS/100) que, ao contrário da maioria dos sítios com
arte rupestre, encontra-se na planície costeira do Estado (Figuras 1 e 2). Trata-se de um sambaqui
muito próximo ao litoral, cuja filiação cultural é difícil de estabelecer, pois se encontra geograficamente
muito longe dos outros sítios registrados. Além disso, os motivos representados, como veremos a
seguir, são diversos daqueles encontrados nos paredões da serra.

O sítio Morro das Pedras foi registrado em 1967 pelos arqueólogos Pedro Inácio Schmitz, José Proenza
Brochado, Miguel Bombim e Ítala Becker. Segundo ficha de registro, trata-se de um:
[ . . . ] montículo de forma elíptica que mede 150m X 60m X 9,5 m rodeado de NNO a S-Sw por um verdadeiro muro de pedras (afloramento basáltico) que
começam pequenas e separadas (+-5cm) a N-NE, são muito altas ao SE e médias
a W. Na direção de SE se extende (sic) um aponta de grandes pedras
(aproximadamente 1m de altura), continuação das da “paliçada” que rodeia o
montículo. A metade ESE do montículo é quase plana superiormente livre e
grandes pedras. A metade ONO é irregular e coberta de blocos de pedra alguns
bastante grandes e mato cerrado. As faldas de montículos tem plantados
eucaliptos e aproximadamente no centro situam-se os ranchos do arrendatário.
A metade ESSE está sendo utilizada como roça há bastante tempo; a metade
ONO, atualmente coberta de mato, informam que também já foi plantada, existem
algumas bananeiras. O montículo encontra-se isolado em meio de um terreno
plano, pantanoso, inundável, utilizado como arrozal, que se estende até o rio
Monteiro, distante uns 500m. Nestes terrenos encontram-se coqueiros (gerivá) e
matos de banhado (SCHMITZ, BROCHADO, BOMBIM e BECKER, 1967).

Na figura 3, feita a partir de cópia de documento pouco legível, pode-se observar uma cópia croqui
produzida pelos pesquisadores, com modificações apenas gráficas nas anotações para oferecer um
melhor entendimento do documento. Em um segundo momento, vetorizamos as curvas de nível
apresentadas na ficha de registro (Figura 4). Finalmente, relacionamos as curvas de nível às imagens
aéreas e georeferenciamos o sítio (22J UTM 611666 – 6758674) (Figura 5). Nessas imagens, podemos
perceber a plantação de arroz, que aproveitou o alagamento do terreno. Percebemos também as
árvores indicadas pelos pesquisadores.

Conforme afirmamos anteriormente, esse sítio sofreu apenas uma intervenção, no momento de seu
cadastro, em 1967, quando foram abertos dois poços-teste. Conforme indicado no croqui (Figura 3), o
ponto zero de altitude relativa encontra-se junto a uma estrutura de pedra, que foi marcada como
“poço”. Os dois poços-teste foram abertos em altitudes diferenciadas em relação ao ponto zero, sendo
o primeiro entre as curvas de nível 3,5 e 5 metros e o segundo entre 6,5 e 8 metros, não oferecendo a
possibilidade de relacioná-los como forma de estabelecer alguma continuidade estratigráfica.
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Quadro 1
PT01 (100 X 70 X 230 cm)
Dimensões
0 a 90 cm
90 a 120 cm

Solo
Terra pardo-escura
Terra pardo-escura

120 a 150 cm

Areia mais clara

150 a 230 cm

Terra pardo-escura

230 cm

Material
Erodona Mactroides (exclusivamente)
Gastrópodes lacustres
Material lítico: quebra coquinhos, peso de rede e material
polido
Erodona mactroides e ampulárias. Não há evidências de
sinais de carvão
Com gastrópodes lacustres, às vezes reunidos em
conglomerados
Aparecem Erodona mactroides

Fonte: Cadastro dos Sítios Arqueológicos do Rio Grande do Sul, 1967.

O primeiro foi aberto a uma profundidade de 230 cm, apresentando uma importante diversidade de
materiais orgânicos e culturais, conforme quadro abaixo (Quadro 1). Nele, podemos observar a presença
de conchas em várias camadas, gastrópodes lacustres, material relacionado à pesca.

Quadro 2
PT02 (100 X 70 X 100 cm)
Dimensões
0 a 15 cm
15 a 70 cm
70 a 100 cm
100 cm

Solo
Terra preta, humosa e
compacta
Terra preta, humosa e
compacta
Terra preta, humosa e
compacta
Solo amarelado,
estéril com pedra em
decomposição

Material
Sem conchas. Ossos humanos espalhados no terreno
revolvido pelo roçado
Material lítico: quebra coquinhos
Carvão, sementes calcinadas e raras lentes de carvão

Fonte: Cadastro dos Sítios Arqueológicos do Rio Grande do Sul, 1967.
O segundo poço-teste, aberto a uma profundidade de 1 metro, apresentou, além de material cultural,
ossos humanos, conforme pode ser observado no quadro abaixo (Quadro 2). Os mesmos
pesquisadores (Op.cit., 1967) informam, que “[ . . . ] frequentemente os moradores encontram ossadas
humanas, que são enterradas novamente”. Isso indica que a presença de ossos nessa camada pode
ser resultado de ação antrópica. Segundo a ficha de cadastro, esse material foi transferido para o
Gabinete de Arqueologia da UFRGS, local onde se encontra atualmente.
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Ainda conforme ficha de cadastro do sítio:
Nas colunas de basalto que cercam o montículo existem ranhuras que Bombim
interpretou como gravações rupestres. Os motivos são geometrizantes:
quadriculados; pequenos traços paralelos, dispostos em ângulo em relação com
um outro maior horizontal; e orbiculares (Cadastro dos Sítios Arqueológicos do
Rio Grande do Sul, 1967)
Apesar da intensa atividade agrícola ao redor do sítio, grande parte dos blocos citados continua disposta
nos locais indicados no momento da primeira visita ao sítio (Figura 1):
Entre os afloramentos basálticos da barranca e do esporão encontram-se
implementos líticos lascados. E nas colunas de basalto os riscos já referidos.
Estas ‘gravuras’ quase sempre se encontram a pouca altura acima do solo atual
e em locais esconsos e pouco acessíveis para o trabalho. Os traços são
caracteristicamente finos e profundos, parecendo ter sido obtidos por raspagem
com instrumentos de gume estreito. Não há sinal algum de picoteamento como
nos demais desenhos ou gravações rupestres de índios do sul do Brasil. Diversas
dessas gravuras parecem ter sido destruídas ou transportadas do local; entre
elas um pequeno matacão achatado (40 X 50 X 15 cm) com 4 ou 5 representações
de peixes, fotografadas por Bobim em 1965 (Op.cit., 1967)
Conforme indica a ficha, as gravuras não indicam marcas de técnica de picoteamento, como encontradas
na tradição Meridional estabelecida por Proust, que classificou a arte rupestre a partir de critérios
temáticos, ou icônicos, como veremos a seguir.

Em todas as visitas realizadas no sítio foram realizados registros fotográficos (Figuras 6, 7, 8, 9,
10 e 11). Atualmente estamos iniciando um trabalho de registro fotográfico das gravuras que
serão utilizadas para a produção de estereomodelos com os quais poderemos estabelecer medidas
confiáveis, a partir da fotogrametria de curta distância.

Interpretar a arte rupestre como texto, como mapa, como resultado de padrões socialmente estabelecidos,
como códigos que refletem diversas posições teóricas dos pesquisadores nos diversos enfoques
interpretativos são diversas formas de abordagens que podem, muitas vezes, serem complementares. A
semiótica pode nos oferecer uma grade teórico-metodológica que coloca essas interpretações em diversos
níveis estabelecendo os critérios empregados por cada um dos pesquisadores.

4 ARTE RUPESTRE & SEMIÓTICA : SIGNO E CONHECIMENTO

A Semiótica é uma teoria do conhecimento. Conhecer algo é representá-lo através de signos, pois um
signo sempre representa alguma coisa, seu objeto. Tudo pode ser representado através de signos.
Charles Peirce (apud LEFEBVRE, s/d), seu criador, afirmava que os signos servem para pensar e
conhecer, ou seja, o signo é instrumento do conhecimento e da razão.
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As imagens rupestres são signos que chegam do passado. Signos de um outro mundo, de um outro
Umwelt, para usar um conceito emprestado da biologia. É um mundo modelo em que toda a espécie
animal vive um mundo da experiência do dia-a-dia, do cotidiano. Em qualquer época de nossa existência
procuramos alimento, nos movimentamos e fazemos nosso próprio caminho, dentro de um ambiente
seletivamente reconstituído e organizado segundo nossas necessidades e interesses. O Umwelt é
povoado de signos e é a partir dos signos que formamos nossa percepção de mundo.

É o Umwelt das sociedades pretéritas que o arqueólogo, de seu próprio Umwelt, procura reconstituir
através de pistas que chegaram de um passado, fragmentos de mundos que não existem mais, mas
que foram registrados intencionalmente em todos os continentes. No sul da Argentina, por exemplo, o
sítio Cueva de Las Manos (Figura 1) é reconhecido por sua importância. Nele podemos facilmente
identificar três elementos: a imagem de mãos (o Representamen ou Signo), as mãos que foram
representadas (o Objeto do signo) e o poder deste signo assegurar o entendimento/cognição da relação
do Signo (imagens de mãos) com seu Objeto (as mãos) (o Interpretante). Esses conceitos são
fundamentais: um Objeto, que determina seu Signo, que determina seu Interpretante. Todas as
interpretações feitas para a arte rupestre são Interpretantes que foram determinados indiretamente por
uma escolha de uma das características do Objeto que o Signo representa.

Evidentemente que a semiose, a ação dos signos, é uma cadeia de eventos na qual não localizamos
nem seu início nem seu final. Todo e qualquer recorte é artificial, apenas um artifício metodológico,
pois um objeto do signo determina o signo, que determina o interpretante, que se transforma em
um signo, que produz um interpretante. Com a semiótica é possível explicitarmos apenas parte
dessa cadeia sígnica.

Na relação com o Objeto do signo (as mãos), o próprio Signo (a representação das mãos) pode
assumir três formas: representar através de suas qualidades (Ícone), através de uma relação essencial
(Índice) ou através da forma pela qual o Objeto determina sua interpretação (Símbolo). Essas relações
entre o Objeto e seu Signo são formas pelas quais podemos conhecer o Objeto do signo.

Quando estudamos a arte rupestre, buscamos uma “volta” ao Objeto, que só é possível através dos
Signos que os representam e que povoaram seu Umwelt. A Semiótica estuda todos os tipos possíveis
de ações dos Signos, ou seja, todas as possíveis semioses.

Considerando que o Objeto, no caso as mãos, foram representadas pelo Signo enfocando apenas
suas qualidades visuais, estamos considerando-o como Signo Icônico. Podemos também entender
os desenhos de mãos como um Índice, ou seja, que a imagem da mão (Signo Indicial) permite
conhecer a mão a partir de uma conexão essencial estabelecida com a mão, nesse caso específico
da técnica empregada na Cueva de Las Manos. Se existe a representação é porque existiu a
mão que serviu como modelo. Mas, se nos focarmos na mão representada do lado esquerdo da
imagem, poderemos interpretá-la como signo de um ritual de luto que vários grupos da região
platina praticavam, cortando uma falange para cada parente morto estamos considerando a
representação das mãos como Signo Simbólico.
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Em resumo, podemos conhecer a mão através de suas qualidades, através das relações essenciais
ou através de sua capacidade de ser interpretado. De acordo com o recorte escolhido estaremos
conhecendo a mão como um ícone, um índice ou um símbolo.

Utilizamos o exemplo da Cueva de Las Manos que, por ser extremamente figurativo, é relativamente
fácil para entender as relações semióticas estabelecidas. Mas existem também imagens em que
nos deparamos com signos que não possuem um caráter significativo tão imediato, como por
exemplo, as gravuras do sítio Morro das Pedras (Figuras 6, 7, 8, 9, 10 e 11), que apresentam a
maior parte de seus grafismos geometrizantes. Quais são os Objetos representados por esses
Signos? A semiótica apresenta a possibilidade de que os Objetos dos Signos podem ou não ter
uma existência física, concreta.

A Teoria Geral dos Signos apresenta uma resposta para a primeira dificuldade que encontramos
para estudar a arte rupestre. Qualquer descrição ou análise de representações visuais esbarra na
impossibilidade de construção de um metadiscurso somente com imagens, sem fazer recurso do
discurso verbal. Para suprir essa indeterminação das imagens é preciso efetuar-se registros
precisos, sob diversas formas, como croquis, fotografias, tentando obter o máximo de informações
estabelecendo um Interpretante próximo ao pretendido pelo Signo.

Por exemplo, quando o sítio das Pedras foi cadastrado, os pesquisadores descreveram as gravuras
que apresentavam “[. . .] motivos são geometrizantes: quadriculados; pequenos traços paralelos,
dispostos em ângulo em relação com um outro maior horizontal; e orbiculares [. . .] um pequeno
matacão achatado (40 X 50 X 15 cm) com 4 ou 5 representações de peixes” (Cadastro dos Sítios
Arqueológicos do Rio Grande do Sul, 1967). Quando o pesquisador refere-se a “peixes”, a idéia
fica indefinida, pois cada leitor pensará em um peixe em particular, fruto de um somatório de
experiências sensoriais de cada indivíduo. Isso ocorre porque uma palavra sozinha não indica
nada; ela precisa ter referência que a ligue a uma ocorrência em particular.

Dessa forma, se por um lado não existe possibilidade de criação de um metadiscurso visual sobre
as imagens feito apenas por imagens, por outro, o discurso verbal exige, necessariamente, uma
parte icônica e uma parte indicial para ser compreendido. Semioticamente, a língua falada ou
escrita, para ser compreendida, ou seja, os signos simbólicos, precisam necessariamente referirse a um ícone e a um índice. Para entendermos essa afirmação em sua plenitude vamos detalhar
as características gerais de ícones, índices e símbolos.

4.1 A arte rupestre como Ícone

Entender a arte rupestre como um ícone implica considerá-la nas suas qualidades. Um Signo Icônico
apresenta similaridades com o seu Objeto. Semioticamente, não é necessário que os Objetos dos
signos tenham uma existência física, mas é necessário que o intérprete tenha algum tipo de experiência
colateral para entender a mensagem representada. O Signo icônico é regido por similaridades,
comparações e analogias em uma relação de natureza hipotética com o Objeto (OLIVEIRA, 1999, p. 30).
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Essas similaridades apresentam três graus possíveis, que correspondem a três tipos de signos
icônicos: a imagem (aparência), o diagrama (analogia com parte do objeto) e a metáfora
(paralelismo com algo diferente do objeto).

O primeiro grau de similaridade mantém a representação em um nível de aparência. Qualidades
como a forma, a cor, a textura, o volume, o movimento entram na relação de similaridade. As mãos
representadas nas paredes podem ser entendidas como ícone, se considerarmos a similaridade
existente entre o signo (a representação das mãos) e o objeto do signo (as próprias mãos que
serviram de modelo).

O segundo grau estabelece uma similaridade entre o signo e apenas partes do objeto. Um bom
exemplo disso são os mapas, uma parte do mapa representa uma parte de algum lugar sobre o
globo terrestre. Os croquis produzidos durantes trabalhos em campo que servem para registrar os
sítios, são exemplos de ícones em seu segundo grau de similaridade, pois cada ponto marcado
no croqui representa algum ponto no terreno do sítio arqueológico.

Se entendermos a arte rupestre como uma tentativa de cartografar seu Umwelt, estaremos
reconhecendo no ícone seu segundo grau de similaridade. É considerando a arte rupestre como
um ícone em seu segundo grau que, em “Lamentações Brasílicas”, escritas entre 1799 e 1817, o
padre Francisco Teles e Menezes buscou decifrá-las fazendo uso de tábuas astronômicas
(MENDONÇA, 1991, p. 54). Essa corrente, inaugurada no século XVII, encontra uma vertente na
chamada Arqueoastronomia, bastante difundida no século XX.

O terceiro grau de similaridade estabelece um paralelo entre um caráter representativo do Signo e o
caráter representativo do Objeto. O caráter representativo refere-se ao que dá ao signo o poder de
representar alguma coisa diferente dele mesmo. Representações de quimeras, que combinam aspectos
humanos e aspectos de animais, podem ser consideradas um tipo de metáfora visual, ao representarem
as qualidades de xamãs em transe.

4.2 A arte rupestre como Índice

Podemos também estudar a arte rupestre através de seus aspectos físicos, reconhecendo uma ligação
existencial com seu objeto. Os índices são prioritariamente sin-signos2 com os quais nós nos
confrontamos ao longo de nossa vida. A sobrevivência de todas as espécies, e cada um dos membros
individuais de cada espécie, depende do deciframento correto dos signos indexicais.

Os índices têm necessidade da existência de seu objeto, com o qual ele estabelece uma relação
dinâmica, independentemente de ser interpretado ou não. Dito de outra forma: o Signo Indicial representa
a relação dinâmica entre o Objeto e o Signo.
Uma característica importante do Índice está no fato de possuir em si um Ícone. O Signo Indicial
comporta é constituído por dois elementos: que substitui o objeto através da relação concreta e
FUMDHAMentos VII - Lizete Dias de Oliveira

478

outro que constitui sua parte ícone, ou seja, que representa o signo como qualidade do objeto. Os
desenhos das mãos podem, além de sua similaridade (Ícone) ser interpretados como signos
indiciais pois, sem a mão que serviu de molde (Objeto do signo), não seria possível existir o Signo
(a representação das mãos). Contudo, a informação que faz agir como um Signo não está na
parte icônica, mas na sua parte indicial, ou seja, na conexão dinâmica, factual, existencial entre as
que serviram de modelo para as imagem registrada.
Um exemplo importante de Signos Indiciais são os registros visuais utilizados pela arqueologia. Na
arqueologia, os métodos de prospecção geofísica, as fotografias aéreas e as imagens de satélite são
signos indiciais das sociedades passadas. A estereoscopia repousa na representação do Objeto do
signo, principalmente a partir de uma relação concreta com o Objeto que afeta o Signo por sua existência
singular - os objetos dinâmicos dos signos - e como sin-signo, os índices revelam e reenviam aos seus
objetos. Estereoscopia é particularmente importante para o estudo da arte rupestre pois permite
estabelecer medições em três dimensões com bastante precisão através da fotogrametria de curta
distância dos motivos representados nas gravuras.
Os olhos do Homo sapiens são separados por aproximadamente 6,5 cm, sendo que o objeto é
percebido de maneira ligeiramente diferente por cada um dos olhos. Essa disparidade retiliana é a
principal responsável pela visão binocular estereoscópica. O processo de percepção visual binocular
pode convencionalmente ser segmentado em convergência (os olhos focam o mesmo objeto em uma
determinada distância), acomodação (os cristalinos se adaptam a essa distância) e fusão (as duas
imagens dos olhos são fundidas no hemisfério direito).
A estereoscopia artificial reproduz as condições de percepção humana através de pares de fotografias
semelhantes ao campo total da visão humana, criando artificialmente a disparidade retiliana, como
ocorre na visão binocular natural. O cérebro funde as duas imagens fotográficas (com 60% de
semelhança no estereopar) e produz o estereomodelo artificial, uma imagem virtual tridimensional.
Vários métodos utilizam as propriedades da luz para produzir estereoscopia: a refração da luz
(estereoscópico de lentes), a reflexão (estereoscopia de espelhos), a polarização (polaróides) ou a
absorção de cores complementares (anaglifos). No nosso estudo utilizamos prioritariamente os anaglifos
que possibilitam a produção do estereomodelo via digital. Seu princípio baseia-se na absorção de
cores complementares (magenta, ciano e amarelo) pelas cores primárias (verde, vermelho e azul).
Produzindo uma das fotos do estereopar em magenta e a outra em ciano, que, quando observadas
através de óculos com filtro verde e vermelho, respectivamente, em um fundo branco, produzirá uma
reação diferenciada em cada olho. O olho com filtro vermelho não vê a imagem magenta, que se
confunde com o vermelho, mas enxerga a imagem ciano em preto no fundo branco, pela absorção do
ciano pelo vermelho. Analogamente, o olho com filtro verde não vê a imagem ciano, que se confunde
com o verde e enxerga a imagem magenta em preto no fundo branco. A fusão das duas imagens,
percebidas por cada olho, produz o estereomodelo em preto e branco. No nosso estudo tratamos as
imagens da mesma forma que se tratam as fotografias aéreas, ou seja, foi preciso ortorretificá-las. O
estereomodelo virtual geralmente acentua o relevo, efeito que chamamos de exagero vertical positivo.
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4.3 A arte rupestre como Símbolo
O símbolo é um signo cuja virtude repousa na generalidade, numa lei, numa regra, em um costume
ou numa convenção da qual o símbolo é portador. O funcionamento de um Signo como Símbolo
depende precisamente dessa lei ou regra que determinará seu Interpretante. O símbolo é em si,
somente uma mediação, um meio geral que permite o desenvolvimento de um interpretante. De
fato, é no interpretante que reside sua razão de ser.
Conforme já afirmamos, em um índice existe sempre uma parte ícone. Por sua vez, em um símbolo,
existe sempre uma parte indicial e uma parte ícone. O símbolo isolado não mostra nada, é preciso
conectá-lo ao seu objeto. Quando, na ficha cadastral do sito Morro das Pedras afirmou-se aparecerem
figuras de peixes, a palavra peixe, se não conectada à imagem da gravura concreta a que o pesquisador
fazia referência, não tinha nenhum poder de significação, pois cada leitor, repetimos, imaginará um
peixe em especial, resultado de todas as experiências de “peixe” ao longo de sua vida.
Em uma leitura lógica tradicional, Peirce (1987) considerou duas propriedades semióticas do
signo; a compreensão (profundidade) e a extensão (aplicação).
A extensão, denotação ou aplicação desempenham o poder referencial do símbolo e corresponde
ao seu ingrediente indicial. A parte indicial de um símbolo liga-o ao seu objeto, conectar o discurso
a uma experiência particular. Essa parte indicial possui somente uma qualidade conectadora, ela
não tem um poder de significar. Entretanto, para compreender um Símbolo, é preciso um Índice
que seja uma ocorrência do “aqui e agora”, que coloca o pensamento em relação a uma experiência
particular, ou a uma série de experiências conectadas por relações dinâmicas. Esse é o caso da
fotografia da gravura de peixe, pois, a partir do momento em que ela é mostrada, podemos ver a
que “peixe” o pesquisador fazia referência.
A conotação ou profundidade corresponde ao seu ingrediente icônico. A parte ícone de um Símbolo foi
por Peirce de idéia geral e a parte-símbolo de um símbolo foi chamada de conceito3. A função da parteícone (idéia geral ou significação) é a de atualizar a parte-símbolo (o conceito ou sentido). É por essa
característica que Peirce sempre repetiu que o Símbolo significa seu objeto por meio de um hábito e
de uma associação de idéias. A idéia geral será a fusão resultante a partir de situações repetidas de
experiências particulares. A idéia geral seria a gestalt, a forma ou a unidade imediatamente percebida.

Finalmente, é preciso explicitar uma noção-chave para a Arqueologia: a Réplica de um Símbolo. A
réplica concretiza a atualização do conceito, tanto na manifestação denotativa aplicável (Índice), como
na sua manifestação icônica (a idéia geral). Na arte rupestre, cada fragmento representação é um sinsigno, e as tradições são legi-signos. O legi-signo é uma lei ou uma regra que preside a formação de
uma certa classe de sin-signos. Todavia, na cultura material trata-se de um sin-signo chamado réplica
do legi-signo. A réplica de um símbolo é um tipo especial de índice usado para aplicar uma regra geral,
ou hábito de ação, ou expectativa associada com o símbolo a qualquer coisa de particular. Por exemplo,
cada artefato é, ao mesmo tempo, a atualização e a materialização dessa regras definidas culturalmente.
Por exemplo, quando Desidério Aitay interpretou os grafismos de da lagoa de Itapeva (SP) (GASPAR
2003) identificando a estrutura que ordenava as figuras que compunham um painel comparando-os a
mitos Jê e com sua visão de oposição binária, ele os considerou como Símbolos.
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Cada Tradição de arte rupestre é a materialização de unidades classificadas de acordo com regras
estabelecidas a posteriori, que reúnem em um conjunto réplicas individuais. Essa classificação
procura uma convenção cultural, como símbolos.

Por entender a arte rupestre como um símbolo, faz-se uma analogia com as famílias lingüísticas,
como se fossem textos. A partir dessa analogia, os estudos analisam a arte de um ponto de vista
logocêntrico, considerando a arte rupestre como um texto escrito, desconsiderando as
características dos ícones e dos índices que fazem parte do próprio símbolo.

A Semiótica possibilita a análise através de sua imagem (Ícone), de sua existência física (Índice) e
dentro de uma convenção cultural (Símbolo). Todas as alternativas analíticas oferecidas pelas tríades
da semiótica peirceana permitem o aperfeiçoamento de um Interpretante que leve em consideração
os aspectos intrínsecos e extrínsecos da arte rupestre, manifestação cultural que foi produzida desde
os primórdios da humanidade, dentro de um Umwelt específico.

5 CONCLUSÃO

O sítio arqueológico Morro das Pedras é extremamente importante, tanto por sua localização geográfica,
distante dos outros sítios com arte rupestre, quanto por sua singularidade nos motivos, e ainda por seu
estado de conservação. Nosso trabalho está apenas iniciando, tendo como pressuposto básico a
cautela que deve pautar toda a pesquisa em Arqueologia.

Procuramos explicitar as bases teóricas que norteiam nossa pesquisa, baseada na teoria Geral
do Signos, que oferece uma possibilidade de entendimento da arte rupestre como signo de
sociedades passadas, mas também colocando o pesquisador no seu papel de agente do
conhecimento sobre esses signos. A visão que temos sobre a arte rupestre é fruto do Interpretante
construído para interpretar esses signos. Buscamos um aprimoramento desse Interpretante , de
forma a nos aproximarmos o máximo possível dos Objetos dos signos que determinaram os Signos
(gravuras rupestres) que chegam até nós .

Quando observamos a arte rupestre, podemos ser incapazes de determinar o objeto de certas
propriedades que aparecem sobre as pareces rochosas por diferentes razões. Por exemplo, por
não possuir o conceito que permita identificar as qualidades mostradas pelo ícone; seja por sermos
incapazes de distinguir qualidades próprias aos objetos representados; seja por não possuir o
hábito de ligar as qualidades visuais percebidas com as coisas que foram representadas através
de conceitos e de coisas.

Vimos que as diferentes interpretações sobre a arte rupestre, desde que foram registradas pela primeira
vez, ainda no século XVI, mudaram ao longo do tempo, em conseqüência dos aspectos do Objeto
percebidos pelos pesquisadores, como ícones, como índices ou como símbolos. De fato, os Ícones
são baseados em relações hipotéticas de similaridade com o Objeto, enquanto que função do Signo
será sempre a posteriori, na dependência de um intérprete, que estabelecerá uma relação de
FUMDHAMentos VII - Lizete Dias de Oliveira

481

comparação por semelhança entre duas qualidades - aquela que o Ícone exibe -, e uma outra, que
funcionará como Objeto do Ícone. Os Símbolos são comandados por abstrações gerais, que são
estabelecidas também pelo intérprete. Os Índices, por sua vez, têm sua virtude na existência presente,
conectada à uma outra função, que consiste em atrair a atenção de um intérprete em direção a essa
conexão. Ou seja, têm necessidade do objeto para existir como signo. Em outras palavras, a busca por
um objeto concreto, físico, palpável, só é necessária quando percebemos o Signo como Índice. Símbolos
e Ícones não têm necessidade de objetos concretos para agir. Essa constatação nos libera da concretude
opressora na qual a ciência repousou durante séculos, abrindo espaço ao intangível, ao puramente
imaginável dentro do pensamento científico.

Para finalizar, gostaríamos de fazer uma última diferenciação estabelecida por Peirce, entre ocorrência
e fato. Uma ocorrência, que analisamos em termos de coisas ou de eventos, é necessariamente real,
mas não pode ser conhecida ou imaginada em todos os seus detalhes. Uma ocorrência é uma fatia do
universo. Um fato é o que, de um universo real, pode ser representado por uma espécie de extrato do
pensamento, combinado com diversas circunstâncias que fazem parte dele. Um fato isolado não existe.
(Peirce, Ms. 647, p.8, apud LEFEBVRE, s/d). Fazendo um exercício de imaginação, poderíamos nos
perguntar quantos fatos poderiam ter ocorrido quando foram feitas as gravuras do Morro das Pedras?
Existiram o artista que gravou, os bloco onde foram feitas as gravuras, a paisagem onde está inserido
o sítio, provavelmente muito diferente do atual, outras indivíduos do grupo, etc.. Dessa forma, há uma
infinidade de fatos presentes que não poderemos nunca representar em sua totalidade. Nessa fatia do
universo residem coisas que não conhecemos ainda e que não conheceremos jamais. Porém isso não
nos impede que possamos “conhecer” a arte rupestre.
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Imagem 01

Panorâmica do Morro das Pedras – Vista Norte – Sul

Imagem 02

Vista aérea do Morro das Pedras
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Imagen 03

Croqui do Sítio Morro das Pedras baseado registro produzido em 1969
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Imagem 04

Carta vetorizada do Sítio Morro das Pedras
Imagem 05

Vista aérea do Morro das Pedras com curvas de nível vetorizadas
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Imagem 06

Gravuras do Sítio Morro das Pedras

Imagem 07

Gravuras do Sítio Morro das Pedras
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Imagem 08

Gravuras do Sítio Morro das Pedras

Imagem 09

Gravuras do Sítio Morro das Pedras
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Imagem 10

Gravuras do Sítio Morro das Pedras

Imagem 11

Gravuras do Sítio Morro das Pedras
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Notas
1

Doutora em Arqueologia pela Université de Paris I - Professora do Programa de Pós-graduação em
Comunicação e Informação Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação FABICO/UFRGS. Trabalho
apresentado no II Simpósio Internacional O Povoamento das Américas, na cidade de São Raimundo
Nonato, Estado do Piauí, em dezembro de 2006. Endereço eletrônico: lee7@ufrgs.br
2
O Signo segundo sua própria natureza são classificados como
quali-signo
(remetem à qualidades sensoriais ou abstratas)
sin-signo
(têm uma existência singular e única ligada à experiência direta) e
legi-signo
(atualizam leis, regularidades, convenções, costumes).
3
Ransdell chama o conceito (parte-símbolo) de sentido e a idéia geral (parte-ícone) de significação.
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Gravuras pré-históricas
da área arqueológica do Seridó
Potiguar\Paraibano: um estudo
técnico e cenográfico
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Resumo
Entre julho de 2002 e junho de 2003, foram empreendidas 3 campanhas para registro fotográfico das
gravuras rupestres da região do Seridó potiguar e paraibano (Coordenadas - 36 o 00´ e 37o 30´ O e 6o
00´ e 7o 00´ S) objetivando a coleta de dados para o mestrado do referido pesquisador.
Intentava-se fazer as primeiras análises gráficas sobre o acervo gravado da região testando um método
especificamente adaptado para o trabalho. Este artigo trata de uma apresentação resumida desta
pesquisa, seu problema, metodologia e uma rápida exposição sobre seus resultados comparando-os
com novos aportes.
Palavras-chaves: Gravuras rupestres, Análise gráfica, sertão do Seridó – NE brasileiro.

Abstract
Between July 2002 and Jun 2003 three campaigns were set up to take photographic registers of the
petroglyths sites from Seridó region in the NE of Brazil (Coordinates - 36 o 00´ \ 37o 30´ O; and 6o 00´ \
7o 00´ S) focused in collect data to a Master degree research.
It was aimed to do the firsts graphical analyses in the corpus of the area, testing a specific method
adapted to this task. So, this paper intends to make a brief description of the research, its problem,
hypotheses, methodology and result.
Key words: Petroglyths, Graphic analyses, Seridó Region – Brazilian NE.

FUMDHAMentos VII - Raoni Bernardo Maranhão Valle

492

Introdução
Trata-se aqui dos registros rupestres gravados, as Itacoatiaras (pedra pintada em Tupi), contidas em
nove sítios arqueológicos localizados nos municípios de Carnaúba dos Dantas (RN), Acari (RN), Jardim
do Seridó (RN) e Picuí (PB), integrantes da Microrregião do Seridó, no Nordeste brasileiro. Até o ano
de 2003 não haviam sido feitos estudos preliminares para tentar contextualizar as gravuras rupestres
junto ao registro arqueológico da área.
De maneira geral, as classificações preliminares resultantes de processos semelhantes expressam a
necessidade de situar o registro gráfico em perfis comparáveis ao contexto arqueológico2 mais amplo,
ou seja, considerar o fenômeno gráfico como parte integrante do registro arqueológico, semelhante ao
que ocorre com o registro cerâmico e o registro lítico. Essa orientação contextual está alicerçada em
dois grandes objetivos de pesquisa:
1 - definir as autorias culturais, partindo de dois pressupostos norteadores, um de ordem
comparativa etnográfica que afirma a grande diversidade étnica das populações nativas
no momento da intrusão européia (Dantas, Sampaio e Carvalho, 1998) e outro acerca da
diversidade na apresentação gráfica3 dos registros rupestres que, segundo Pessis (1989),
indicaria diversidade de apresentação social entre os autores dos registros;
2 - estabelecer cronologias hipotéticas para as distintas práticas gráficas, através da
observância de superposições entre momentos gráficos4 distintos e, quando possível, por
meio de posicionamento crono-estratigráfico5.

As gravuras da região apresentam-se majoritariamente desprovidas de traços de identificação
reconhecíveis, propriedade denominada na literatura arqueológica de esquemática, abstrata ou não
figurativa. Estas são consideradas representantes de códigos lingüísticos herméticos, acessíveis
somente aos autores culturais.
Este enunciado parte da perspectiva teórica que propõe o estudo do registro rupestre enquanto fenômeno
lingüístico. De modo geral, podem ser consideradas duas hipóteses da Semiótica6 (Eco, 1974) como
norteadoras:
- "Toda cultura deve ser estudada como fenômeno de comunicação".
- "Todos os aspectos de uma cultura podem ser estudados como conteúdos da comunicação".
Diante da definição enquanto código lingüístico considera-se que o registro rupestre, de maneira geral,
existiu como ordenações de signos caracterizados pela união de significantes e significados7 (Saussure,
1969; Eco, 1974; Ostrower, 1977). Estes seriam, pois, formas e conteúdos de códigos comunicativos,
dos quais fragmentos das formas encontram-se hoje disponíveis à análise.
Assim, a unidade de significação (signo) assume uma materialização gráfica e no que concerne
ao registro rupestre como um todo, o plano do significado está inexoravelmente perdido. Além
disso, para as gravuras pré-históricas nordestinas, o plano do significante, embora perceptível,
não nos é cognitivamente identificável.
Para este tipo de registro rupestre, cujo significante apresenta-se desprovido de traços de identificação,
chegou-se a convencionar duas grandes categorias (com base de divisão técnica): registros gráficos
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pintados irreconhecíveis e registros gráficos gravados irreconhecíveis, sendo a unidade gráfica8 para
ambas o grafismo não reconhecível, o que se convencionou como grafismo puro.
Esta ordenação proposta para os grafismos irreconhecíveis, dentro da classificação preliminar dos
registros rupestres da área arqueológica de São Raimundo Nonato (Pessis, 1987, 1989 e 1992; Guidon,
1981, 1982 e 1986), já apontava os problemas iniciais de descrição, identificação e segregação das
unidades dentro das manchas gráficas9 de um sítio.
Na proposta inicialmente apresentada por Guidon e Pessis atentou-se, principalmente, para os
grafismos isolados como indicadores de unidades gráficas e para as características técnicas da
realização dos registros. Assim, quando determinados tipos morfológicos de gravuras
apresentavam-se isolados, eram identificados e, posteriormente, segregados se ocorriam junto a
outros traços gravados dentro das manchas gráficas.
Buscava-se identificar, nestes aspectos, padrões gráficos entre sítios que remetessem às
identidades gráficas dentro do acervo rupestre circunscrito na área. O que, por sua vez, seria
introdutório a dados concernentes à apresentação social do(s) grupo(s) étnico(s) autor (es) das
gravuras. Assim, intentava-se o reconhecimento de uma autoria cultural num conjunto de sítios que
viesse a expressar, em certa medida, o reconhecimento de uma identidade étnica específica dentre
os grupos humanos pré-históricos que ocuparam aquela região, isto é, a identificação de uma das
peças do mosaico étnico pré-histórico da área arqueológica.
Seguindo os passos da ordenação de dados acima proposta, este trabalho trata da definição
hipotética e preliminar de uma (ou mais) das unidades culturais que ocuparam a área em apreço
por período ainda indeterminado10.

Do problema
Observa-se que a propriedade não reconhecível nos campos morfológico e temático das gravuras
rupestres nordestinas, tem dificultado a identificação de autorias sociais subjacentes ao fenômeno
gráfico pré-histórico. Portanto, um grande problema concernente às Itacoatiaras nordestinas, na linha
de pesquisa proposta, diz respeito à segregação de identidades gráficas e autorias culturais.
Estas gravuras seriam produtos de um povo com a mesma apresentação social (portanto gráfica), ou
de uma diversidade étnica gravadora, desta maneira, portando diversas identidades gráficas
regionalmente diferenciadas?
Com referência à área em apreço, onde um número pequeno de sítios próximos11 está sendo
considerado, inserido numa mesma unidade ecológica geral, as perguntas seriam: seus perfis gráficos12
são semelhantes ou diferentes? Apresentam padrões gráficos? Quais?
Inicialmente, a pesquisa deparou-se com o problema do reduzido número de sítios submetidos à análise,
apenas, nove (9). Pessis (1993) afirma que é pouco viável "pretender estabelecer identidades gráficas
a partir de um número reduzido de sítios". E que, o estabelecimento de tal identidade "deve ser tentado
a partir de um grande número de sítios e de todas as informações da pesquisa arqueológica. A partir
deste contexto é que podem ser levantadas hipóteses sobre as identidades gráficas".
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Considera-se que esta pesquisa não reúne condições para o levantamento hipotético de identidades
gráficas. Portanto, o objetivo deste trabalho é o levantamento dos perfis gráficos dos nove sítios e o
estabelecimento preliminar das relações gráficas entre eles (os padrões gráficos da amostra).
Além da amostra quantitativa, outros três fatores dificultaram o estudo proposto, nas premissas de se
estabelecer autorias culturais e cronologias hipotéticas (Pessis, 1993), e podem ser assim expostos:

O não reconhecimento
Uma majoritária ausência de formas reconhecíveis nos grafismos gravados faz com que os elementos
caracterizadores, morfológico e temático, sejam categorias ambíguas quando aplicadas às gravuras. O
que torna hipotética a segregação das unidades gráficas, pois as formas não reconhecíveis impossibilitam
uma definição precisa dos limites do grafismo, além do critério de continuidade de traço.
No entanto, Pessis (2002) coloca que este critério de identificação, oriundo da segregação de grafismos
pintados não reconhecíveis, pode não ser o mais adequado ao registro gravado, por desconsiderar o
espaço vazio que intercala os traços, onde haveria um parâmetro potencial de identificação do
significante da gravura. Demonstra a autora que a primazia do traço sobre o espaço resulta de um a
priori 13 cultural nosso, uma formalização geométrica ocidental, que, provavelmente, se distinguiria da
formalização dos grupos étnicos gravadores. Os traços, portanto, seriam os principais referenciais
para os pesquisadores perceberem o espaço gráfico, mas não os únicos referenciais.
Aqui o termo grafismo cede lugar à unidade gráfica, pois o grafismo é uma categoria resultante de um
fato comprovado, ao passo que a categoria unidade gráfica é uma hipótese em teste. Isto se deve à
imprecisão que acompanha a delimitação dos contornos destes significantes gravados.
A identificação de unidades gráficas, face à propriedade irreconhecível da gravura rupestre nordestina,
torna-se, pois, tarefa complexa que demanda mais que a identificação dos limites do traço gravado. Como
medida profilática diante do não reconhecimento, e por não ser possível mensurar qual o valor do traço e
qual o valor do espaço intercalado dentro da formalização gráfica que engendrou as gravuras rupestres,
decidiu-se, hipoteticamente, considerar duas disposições na definição das unidades gráficas: I) Os grafismos
isolados (Guidon, 1982 e 1986) seguem sendo marcadores de unidades gráficas, sob critério de
continuidade de traço. II) Em situações onde não possam ser identificadas unidades isoladas, todo o conjunto
de traços e espaços proporcionalmente intercalados assinalados num agenciamento inclusivo, ganham
valor de unidade hipotética e passam a ser denominados áreas de concentração gráfica14.

O intemperismo:
Outro fator é concernente ao estado de conservação dos registros gravados, sobretudo os da área em
apreço, que está submetida a processos de intemperismo15 agravados pela desertificação16 em curso.
As altas temperaturas e taxas de evaporação ocasionadas por insolação quase permanente na maioria
dos sítios, associada ao desmatamento generalizado da cobertura vegetal, através do corte de lenha,
vem favorecendo bruscas perdas e aquisições de calor (dia\noite) nos corpos rochosos, que ampliam
as dilatações e contrações na estrutura rochosa constitutiva dos suportes gravados. Por conseguinte,
há um aumento da esfoliação e da ruptura de placas superficiais da rocha (Moralez, 1993). Também foi
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observado, em alguns sítios, um intemperismo biológico, basicamente, constituído por casas de insetos
e pátinas orgânicas, aparentemente fungo/bacteriana, como líquens.
A erosão eólica abrasiva17 e a erosão hídrica também são fatores intempéricos constatados na maioria
dos sítios, trabalhando junto com a insolação. São aceleradores do estado de desagregação superficial
dos corpos rochosos. Para cada sítio, uma combinação específica destes fatores refletiu em estados
de conservação distintos, em alguns casos acarretando a perda de grande parte do acervo gráfico per
sítio (aproximadamente 23% 18do universo gráfico trabalhado, se apresenta severamente comprometido
e indisponível à análise visual).
Observou-se que, de maneira geral, as zonas mais degradadas no suporte rochoso da maioria
das manchas gráficas eram os interiores dos traços gravados. Tanto a textura interna dos traços
quanto a morfologia das bordas apresentavam-se desgastadas.
Este intemperismo diferencial dentro do traço ganhou força como hipótese19, quando da constatação
de raros setores gravados onde as texturas e morfologias estavam em melhor estado de
conservação e serviram para efeito de comparação. O que resultou em certa imprecisão na
identificação das características técnicas do gravado de alguns sítios.
Em situações de intemperismo físico generalizado sobre o suporte, áreas de concentração gráficas
ou mesmo manchas inteiras, parecem, a princípio, ter desaparecido em meio ao desgaste
superficial da rocha. O que altera a disposição original dos elementos gráficos nas manchas, seus
agenciamentos e suas formas.

A situação geomorfológica
Uma outra consideração, relacionada à anterior, que deve ser tida em conta, é a problemática da
situação geomorfológica da maioria dos sítios gravados no Nordeste. Pelo fato de estarem muito
próximos a cursos d'água, tornam-se sujeitos à inundação sazonal e ao impacto da erosão hídrica 20.
Todos os sítios trabalhados, a exceção de um, se encontram nas situações geomorfológicas de
cachoeira, tanque e cânion, sendo favoráveis a transporte em meio fluido de alta competência. A
princípio, embora não exista para a área nenhum levantamento paleoecológico, as cicatrizes hidrológicas
nas formações rochosas dos sítios apontam para uma dinâmica de transporte hidrológico, no passado,
mais intensa que a observada atualmente.
Esta conjuntura erosiva vem atuando de duas formas básicas: uma atuação abrasiva diretamente sobre
a superfície rochosa, pelo impacto de partículas sólidas em suspensão no meio fluido, e outra no
assoreamento, na alteração e remoção dos pacotes sedimentares dos sítios, perturbando ou até
impedindo a formação de pacote estratigráfico arqueológico. Não há, assim, outros vestígios de cultura
material nem cronologia associada à datação radiocarbônica21 , com raras exceções.
Há ainda a observância de intensa formação de pátinas minerais em quase todos os sítios analisados.
Tal estado de coisas estaria possivelmente relacionado, a julgar pela morfologia de escorrimento destas
pátinas, ao transporte de partículas finas, fração silte à argila, diluídas em meio fluido (água da chuva)
percolado nos espaços intersticiais da estrutura rochosa e/ou escorrendo por sua superfície, migrando
até as manchas gráficas e lá se depositando.
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Considerando-se estes três pontos, tem-se a seguinte conjuntura problemática: o não
reconhecimento do registro gravado alia-se a fatores intempéricos interatuantes que introduzem
complicações na segregação dos componentes gráficos e na identificação de suas disposições
espaciais (isolamento e agenciamento em arranjos cenográficos22 ) e causam perturbações nos
possíveis pacotes arqueológicos, além de constituir agentes degradantes das características
técnicas originais das unidades gráficas.
Tendo em vista estas dificuldades adicionais ao tratamento científico deste código hermético de
comunicação, tanto nas características físicas sensíveis, o significante, quanto no "universo simbólico"
do registro, que engloba os valores e significados originalmente atribuídos, coloca-se a difícil tarefa de
"definir o não visível" (Martin, 1997).

Do método
A primeira disposição metodológica foi trabalhar com uma amostra de sítios inseridos numa mesma
unidade ambiental geral. Segundo Martin (1997) esta resolução se faz necessária quando se
objetiva praticar a "arqueologia de áreas", isto é, uma linha de pesquisa arqueológica aplicada no
Nordeste que visa um estudo sistemático do meio ambiente (unidade paleo - ambiental),
considerado como variável adaptativa integrada ao contexto arqueológico. Este contexto não está
manifesto num único sítio, mas sim, no conjunto de relações entre os registros arqueológicos de
vários sítios inseridos num mesmo ecossistema.
Nesta perspectiva, a unidade ecológica ou paleoecológica, que apresenta concentração de
sítios torna-se a unidade arqueológica, ao contrário da "arqueologia de sítio" cuja unidade
analítica é um sítio isolado.
O elemento ecológico seria um condicionante considerável nas estratégias culturais de sobrevivência
e adaptação, portanto, estaria refletido no acervo gráfico de um conjunto de sítios inseridos num
determinado ambiente. Em respeito a este fato, dentro da taxonomia do registro rupestre nordestino
foi introduzida uma classe que poderia ser caracterizada, grosso modo, pela adaptação cultural a um
novo ecossistema, a "sub-tradição". Parte-se do princípio de que uma mudança no quadro ambiental
tradicional desencadearia mudanças nas estratégias de apresentação gráfica (Pessis, 1992; Martin,
1997). Neste estudo foram considerados elementos ambientais com ingerência direta na gravura
rupestre, a petrologia do suporte rochoso e do instrumental gravador e a geomorfologia dos sítios e
das manchas gráficas dentro deles.
Uma segunda preocupação foi a sistemática de coleta e processamento de dados. Para tanto,
criou-se um protocolo de registro e análise aplicado, indiscriminadamente, a todos os sítios. Este
protocolo foi orientado para segregar elementos caracterizadores flexivelmente pré-definidos e
ordená-los de forma a permitir uma abordagem comparativa entre sítios (um exemplo deste
protocolo se encontra nos anexos deste artigo).
As duas classes de dados que compunham a essência das inter-relações protocolares são concernentes
aos elementos técnicos e cenográficos dos registros.
Em referendo, Pessis (1992) afirma que, na gravura, a análise das características técnicas passa a ter
maior importância, devido à falta de reconhecimento dos grafismos representados.
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Por outro lado, os refinamentos nos estudos acerca da segregação de grafismos irreconhecíveis como
unidades caracterizadoras da identidade gráfica, e seus agenciamentos espaciais dentro de manchas
gráficas, demonstraram as possibilidades de se trabalhar com uma "dimensão cenográfica" a partir
da segregação de relações espaciais e morfológicas recorrentes entre unidades gráficas
irreconhecíveis.
A ferramenta básica adotada para identificação e sistematização destas relações designativas da
identidade gráfica é denominada perfil gráfico (Pessis, 1992 e 1993). Trata-se de uma estruturação
sistêmica23 de atributos flexíveis (categorias de entrada24 ), hierarquizados segundo menor grau de
ambigüidade, orientados, em linhas gerais, no sentido de segregar as características próprias do acervo
gráfico de uma determinada área, os marcadores de sua(s) identidade(s).
No caso das gravuras irreconhecíveis, esses marcadores são basicamente: 1) de ordem técnica
(relativos aos procedimentos técnicos de execução do registro rupestre); 2) de ordem cenográfica
(referentes ao agenciamento e isolamento das unidades no espaço gráfico, suas dimensões e
disposições espaciais e geomorfológicas) e; 3) de ordem morfológica (relativas às formas das
unidades gráficas). Tentou-se adaptar, nestas três categorias, as dimensões, material, temática e
de apresentação gráfica do fenômeno gráfico (Pessis, 1992), derivadas do estudo do grafismo
reconhecível. As variáveis ambientais petrologia de suporte e geomorfologia de sítio também
entram na matriz sistêmica para compor as inter-relações do perfil.
Assim, seria possível, hipoteticamente, a identificação de um elenco de comportamentos técnicos e
cenográficos que espelhassem as escolhas culturais próprias do(s) grupo(s) gravador(es), ou seja, o
esboço de sua(s) identidade(s) gráfica(s). O método proposto segue conforme as fundamentações
estabelecidas por Pessis (2002) e Guidon (1986), que se baseiam no estudo de unidades gráficas
segregadas e na identificação da cadeia operacional relativa à execução técnica do registro gravado.
Munido desse repertório teórico-metodólogico fomos a campo coletar a iconografia para a análise
proposta. O que de antemão salientamos que não foi uma tarefa fácil, pois necessitávamos desenvolver
também um protocolo específico para o registro fotográfico dos sítios que fosse operacional, diante de
três fatores problemáticos: A) Parcos recursos financeiros para se trabalhar com imagens; B)
Equipamentos fotográficos analógicos e mecânicos que exigem bastante conhecimento técnico e perícia
fotográfica; C) Falta de conhecimentos técnicos e imperícia fotográfica do pesquisador.
Enfim, ao saldo final de três campanhas exaustivas foi possível levantar um repertório visual precário,
mas que permitiu testar os procedimentos de segregação e quantificação dos elementos
caracterizadores na ordenação de dados proposta.
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Resultados
Caracterizadores quantificados:
1 - Em todos os sítios, a percussão de pontos seqüenciados (picotagem) com percutor de borda entre
0.5 e 1 cm, foi a técnica-base para delimitar os traços das áreas de concentração gráfica. No caso
dos sítios com petrografia cristalina metamórfica, 6 ao total, 84.4 % deles apresentam direção do
gesto percussivo, seguindo os planos de foliação da rocha.
2 - Foram quantificadas, a princípio, 322 áreas de concentração gráfica visíveis, dentro dos nove (9) sítios
trabalhados. Estas foram executadas através de 5 técnicas distintas, sendo, em termos de freqüência, duas
majoritárias e três minoritárias. São elas, respectivamente, as combinações picotagem/raspagem e
picotagem/polimento e, como técnicas minoritárias, temos a raspagem, a picotagem e o lascamento.
Em oito (8) sítios foi observada uma etapa técnica abrasiva, após a percussão (picotagem), sendo
a raspagem superficial predominante nos sítios sobre rochas metamórficas. Das 211 áreas de
concentração gráficas identificadas nestes sítios, 143 apresentam uma 2o etapa técnica abrasiva
raspada, o que representa 70% da amostra sobre rochas metamórficas e 44.25% da amostra
integral (v. gráfico 1)
O polimento foi aplicado a, pelo menos, 3 manchas gráficas (27 áreas de concentração) dos Grossos,
nas duas manchas gráficas das Marcas (16 áreas de concentração), em pelo menos um painel de
análise da Cachoeira da Cruz (8 áreas de concentração), em 3 áreas de concentração da zona 1 do
Cai Peixe e nas manchas gráficas II (38 áreas de concentração), IV (8 áreas de concentração), e VI (2
áreas de concentração) da Cachoeira do Pedro. O que totaliza 93 áreas de concentração gráfica, ou
unidades hipotéticas. Isto representa 29% da amostra integral, que a princípio, apresentaria um segundo
momento técnico abrasivo polido (v. gráfico 2)
Três áreas de concentração gráfica da Cacimba das Cabras apresentam-se diretamente raspadas, o
que representa 0.93 % da amostra integral. Oito áreas de concentração do sítio Cachoeira do Letreiro
apresentam-se, unicamente, picotadas, o que representa, 2.5% da amostra integral. E ainda, no sítio
Cachoeira da Cruz, uma área de concentração apresenta-se, a princípio, lascada, representando 0.
32% do total. Tem-se, então, uma cifra de 77 % de amostra analisada e 23 % de amostra indeferida,
pela impossibilidade de identificação de traços técnicos (v. gráfico 3).
3 - Em todos os sítios de suporte metamórfico, à exceção de 1 (C. Cruz), foi observada uma 3o
etapa técnica de natureza pictórica. Sendo a aplicação da camada de pigmento disposta tanto
dentro quanto fora dos traços, e sempre na cor vermelha. A observação mais atenciosa permitiu
identificar 4 modalidades de aplicação: pigmento contornando os traços de áreas de concentração
gráfica (Casa de Pedra, Cachoeira do Letreiro e Cacimba das Cabras); pigmento preenchendo a
área interna e externa dos traços (Cachoeira do Pedro, Cacimba das Cabras, Casa de Pedra);
aplicação no interior dos traços gravados (Fundões e Cachoeira do Letreiro); aplicação do
pigmento no suporte anterior à gravura (Cachoeira do Letreiro).
No caso da Cachoeira do Letreiro, a princípio, a etapa técnica pictórica precederia as outras. Portanto,
há uma maior recorrência de utilização de pigmento, dentro da amostra, posterior ao gravado, apenas
contornando-o, apenas preenchendo-o, ou ambas as modalidades.
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4 - Geomorfologicamente trabalhou-se com três (3) tipos de ambientes: calha de riacho a céu aberto,
sobre planície (Grossos, Marcas e Cai Peixe), calha de riacho em vale fechado e cânion em vertentes
de serra (Fundões, C. Cruz, C. do Letreiro, Cacimba das Cabras e C. Pedro), e abrigo a meia encosta
de serra (Casa de Pedra). A única diferença técnica identificada é que os sítios em planície a céu
aberto não apresentam sinal aparente de pigmento. O que pode estar condicionado ao regime
intempérico próprio desses sítios.
A leitura geomorfológica dos sítios, não fica restrita à descrição da localização ambiental, mas
também, engloba as escolhas geomorfológicas de posicionamento do espaço gráfico dentro dos
sítios. Neste sentido, dois padrões pareceram delinear-se quanto à escolha do plano de execução
das manchas gráficas, segundo a variação petrográfica do suporte. Basicamente, todas as manchas
executadas sobre rochas metamórficas apresentam-se em planos verticais, perpendiculares ao
solo. As gravuras executadas sobre rochas ígneas apresentam uma pluralidade de escolhas nos
planos de execução, oscilando entre planos horizontais e verticais, numa cifra de 55% de manchas
gráficas dispostas em planos paralelos ao solo.
5 - A variação petrológica do suporte rochoso oscilou entre quartzito feldspático, quartzito micáceo
(muscovita quartzito), biotita-xisto, pegmatito granítico, e biotita-granito. Não foram identificadas
variações estruturais no gravado, segundo diferentes tipos de rocha, além das duas etapas técnicas
aplicadas, a picotagem seguida de abrasão. No entanto, foi possível observar que o raspado é mais
recorrente nos suportes metamórficos do que no cristalino resistente, e que, tanto num tipo como no
outro, a raspagem é predominante como técnica posterior à picotagem.
6 - A segregação de unidades gráficas através de isolamentos cenográficos, relações espaciais
recorrentes e estado de conservação partiu, inicialmente, de um universo de 322 áreas de concentração
gráfica, que foram reduzidas a 130 unidades hipoteticamente identificadas, que se prestaram à análise
cenográfica. Destas, foram constatadas 72 unidades recorrentes entre sítios, divididas em 21 tipos
morfológicos diferentes (anexo I). A partir dessa base, observaram-se recorrências nas periferias das
manchas e foram segregados 7 tipos morfológicos nesta situação, recorrentemente.

Conclusões preliminares:
Este estudo não é e nem pode ser conclusivo. Tratando-se de uma ordenação de dados experimental
e preliminar, consideramos que ainda não é possível propor uma classificação segura para o fenômeno
das gravuras rupestres do Seridó, com base no que aqui foi exposto.
Primeiramente, a base de dados quantitativos e qualitativos é bastante exígua. Os 9 sítios trabalhados
representam um fragmento ínfimo dentro de um corpus gráfico, seguramente, bem maior. Portanto, não
podemos avaliar precisamente a representatividade da amostra analisada em relação ao universo
existente. O que põe em questão a validade mesma das inter-relações dentro do universo de análise.
O objetivo deste trabalho não era chegar a conclusões explicativas, mas sim, testar uma construção
metodológica hipotética, um experimento de verificação do alcance de determinadas categorias
e procedimentos analíticos aplicados a um tema que, dentro da Arqueologia pré-histórica brasileira,
se encontra longe do esgotamento.
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Pode-se afirmar que foram, hipoteticamente, identificados os indícios de dois perfis gráficos na área
em estudo, caracterizados, basicamente, por padrões técnicos, cenográficos e, como se verificou
petrográficos e geomorfológicos diferenciados.
Nos sítios sobre rochas metamórficas, de maneira geral, as manchas gráficas apresentam-se, na grande maioria,
sob planos perpendiculares ao solo, e, geralmente, as unidades estão arranjadas segundo uma densidade de
preenchimento do espaço gráfico maior que nas manchas sobre rochas ígneas. Além disso, nestas últimas a
escolha dos planos de inclinação das superfícies a serem gravadas apresentava-se sob variados ângulos,
perpendiculares, diagonais ou paralelos ao solo, sendo a maior freqüência nos planos paralelos. Trata-se de
escolhas geomorfológicas distintas na estrutura física interna dos sítios relacionadas à variação petrológica.
Em termos técnicos o contraste ficou claro, partindo de uma base comum que seria o picotado seguido
de uma técnica abrasiva. No suporte ígneo a técnica abrasiva freqüente era o polimento profundo, já
nas rochas metamórficas a técnica abrasiva é majoritariamente o raspado superficial.
Também foi observado que a ocorrência de pigmento junto e dentro do traço gravado era uma
exclusividade das gravuras em suporte metamórfico. Contudo, foi observado que em diversas
manchas gráficas em um dos sítios ígneos da amostra (Grossos), houve uma escolha de situar as
manchas em trechos dos blocos onde havia se formado uma pátina avermelhada natural (oxidação
da biotita), de modo a simular uma aplicação de pigmento (?).
Geomorfologicamente houve uma variação perceptível, pois os sítios metamórficos situam-se em
quedas d'águas, cânions, cachoeiras, zonas de relevo acidentado e serrano. Já os sítios ígneos
se encontram em planícies abertas nas margens de leitos de riacho secos, pedregosos e pouco
profundos, há uma distinção topográfica clara.
Tendo estes pontos considerados, acredita-se estar lidando dentro da amostra analisada, com,
possivelmente, indícios de dois sistemas de comunicação gráfica diferenciados, caracterizados
pela retirada de material rochoso das superfícies dos suportes (baixos relevos), o que definiria a
técnica geral do gravado.
Contudo, os perfis gráficos preliminarmente levantados não seriam necessariamente indicadores
de distintas identidades gráficas, portanto, étnicas. Pode-se estar lidando com um mesmo horizonte
cultural gravador que se manifesta com diferentes características em diferentes momentos no
continuum temporal da Pré-História seridoense, compreendida, com base no que se sabe, entre,
aproximadamente, 10.000 anos a.p. e a intrusão européia. Portanto, estas são hipóteses que ainda
aguardam por uma confrontação.
Seguem anexos ilustrativos dos procedimentos de coleta e análise e dos resultados alcançados. Por
último neste trabalho são apresentados uma matriz de dados e 2 gráficos originados dela, que não
constavam na versão dos resultados e conclusões da dissertação defendida em 2003. Resultam, pois,
de novos aportes na apresentação dos dados desta pesquisa recentemente desenvolvidos para
demonstrar matematicamente os resultados das quantificações, segregações, agrupamentos e análises
feitas ao longo do estudo. A formalização lógico-matemática dos resultados deste trabalho foi possível
a partir do emprego de métodos de agrupamento quantitativos baseados em lógica binária e dados
aritméticos (máxima parcimônia e UPGMA) adotados em sistemática filogenética, o que foi viabilizado
com apoio técnico de pesquisadores do Laboratório de Fisiologia Comportamental do Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazônia (INPA).
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Anexos I - Protocolo de registro e levantamento adotado
1. LOCALIZAÇÃO DO SÍTIO:
a) Nome: Cachoeira do Pedro (pranchas 64 a 77)
b) Município: Picuí - PB
c) Acesso: O riacho homônimo corta a rodovia estadual Carnaúba – Picuí, a 5 km norte da cidade paraibana. O sítio
fica a 50 metros da rodovia.
d) Coordenadas: S – 6° 31’40" / O – 36° 24’50"
e) Orientação: NO/SE
f) abertura: Não há. Sítio em calha de riacho cercado de afloramentos baixos, praticamente a céu aberto.
g) vegetação: Caatinga xerófila arbustiva a arbórea bastante degradada pelo desmatamento, com presença de
marmeleiros, catingueiros, juazeiros, acácias e cactáceas.
2. GEOMORFOLOGIA:
a) Situação do entorno: O riacho, no seu trecho gravado, situa-se numa zona de falhamentos com pequenos
serrotes e afloramentos assentados entre o topo e a meia encosta de uma declividade suave, fora da calha. Inserese num contexto de relevo circunvizinho, serrano, acidentado, com vales em V e em U.
b) Situação do sítio: Conjunto de afloramentos xistosos, formando corredeiras, quedas d’água e caldeirões ao longo
da calha de um riacho seco.
c) Altimetria: Entre 550 e 575 metros acima do nível do mar.
d) Marcas paleo – hidrológicas: Todas rochas do conjunto apresentam claros sinais de erosão hidrológica acentuada,
como texturas alisadas nas superfícies rochosas, morfologia arredondada dos corpos nas zonas de contato hídrico,
mais intenso, e antigas linhas d’água horizontais nas paredes dos caldeirões.
e) Condições de sondagem geológica: Todo sedimento encontrado na formação é deposição de aluvião. E no
entorno do sítio predomina o solo rochoso. Na base da última cachoeira do conjunto há condições de abertura de
trincheiras que evidenciem o processo de transporte sedimentar do riacho ao longo das cachoeiras.
3. O SÍTIO:
a) Tipo de sítio: Sítio rupestre sobre afloramento não abrigado.
b) Dimensões: 3 zonas de ocorrência de manchas gráficas dispostas por, aproximadamente, 220 metros quadrados
medidos a partir do comprimento total da área de gravuras ao longo do curso do riacho pela largura média da calha
nas 3 zonas, nos pontos onde ocorrem vestígios gravados em ambos lados.
c) Estado de conservação do suporte rochoso: Toda superfície do afloramento cristalino metamórfico apresenta-se
acometido, homogeneamente, pela esfoliação rochosa, sendo o suporte da zona 1 o mais degradado. Há ocorrência
pontual de pátina em todas as zonas.
d) Tipos de vestígios: Gravuras rupestres.
e) Refugo arqueológico: Não há.
f) Tipo e composição do suporte rochoso: Cristalina metamórfica (micaxisto seridó/ biotita xisto); quartzo e biotita.
g) Dureza dos minerais: Quartzo – 7; biotita – 3.
h)Estrutura morfológica: Apresenta plano de foliação horizontal com camadas finas (0.5 cm espessura média) de
biotita e de quartzo se intercalando. Há ocorrência de outros minerais minoritários identificáveis só por lâmina. A
ação intempérica é visivelmente mais acentuada sobre a biotita, cujas camadas estão mais erodidas e mais
profundas que as de quartzo.
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4. AS GRAVURAS:
a) Dimensão do espaço gráfico: 7 manchas gráficas se espalham ao longo das cachoeiras por área de 220 metros
quadrados. A Mancha 1 apresenta-se aparentemente inteiriça, com, aproximadamente, 12 metros de comprimento
por 2 metros de altura máxima e 15 cm de altura mínima. A mancha 2 também se apresenta inteiriça com 3.40
metros de comprimento por 1.60 de altura média e 8 cm de altura mínima em relação ao solo. A mancha 3 possui,
aproximadamente, 80 cm de comprimento por 50 cm de largura máxima. A mancha 4 possui 1.50 metros de
comprimento por 70 cm de largura máxima. A mancha 5 possui 140 metros de largura máxima. A mancha 6, 2.40
metros de comprimento por 50 cm de largura máxima. E a mancha 7, 1.30 metros de comprimento por 75 cm de
largura máxima.
b) Estado de Conservação: Todos os traços gravados apresentam evidências da esfoliação na rocha suporte, à
exceção de alguns detalhes de traços gravados nas manchas 6 e 7. Pátinas recobrem ACG’s na mancha gráfica 1 e
na mancha 6. Depredações recentes junto às gravuras, ocorrem, principalmente, na mancha 5 (aplicação de piche,
tinta a óleo e raspagem recente). c) Técnica de Execução: 3 momentos técnicos identificados – picotagem; raspagem/
polimento; aplicação de pigmento contornando os grafismos e no interior dos sulcos.
A raspagem/polimento foi feita com instrumento de gume abrasivo igual ou inferior a 1 cm e a picotagem com
instrumento percussivo de ponta entre 1 e 0.5 cm.
De maneira geral, a esfoliação alterou a largura, a borda, a textura interna e a profundidade dos sulcos, no
entanto, as manchas 5 e 6 permitiram observar detalhes de traços gravados, com espessuras variantes entre 0.5 e
4 cm, bordas homogeneamente definidas, texturas internas bastante regularizadas com aplicação de pigmento e
profundidades em torno de 2 cm.
Tais características remeteriam, pois, a uma ação abrasiva mais própria do polimento que da raspagem. Os traços
gravados da mancha 1 apresentam–se com bordas e interior dos sulcos erodidos, com profundidades variantes entre
0.2 cm e 1.4 cm a espessuras entre 0.5 cm e 3 cm. Os traços gravados da mancha 2 apresentam-se, também,
bastante intemperizados nas bordas. No interior dos traços, possuem profundidades variantes entre 0.2 cm e 1.6 cm,
a larguras entre 0.6 cm e 2.5 cm.
c) Técnica de Execução: 3 momentos técnicos identificados – picotagem; raspagem/ polimento; aplicação de
pigmento contornando os grafismos e no interior dos sulcos.
A raspagem/polimento foi feita com instrumento de gume abrasivo igual ou inferior a 1 cm e a picotagem com
instrumento percussivo de ponta entre 1 e 0.5 cm.
De maneira geral, a esfoliação alterou a largura, a borda, a textura interna e a profundidade dos sulcos, no
entanto, as manchas 5 e 6 permitiram observar detalhes de traços gravados, com espessuras variantes entre 0.5 e
4 cm, bordas homogeneamente definidas, texturas internas bastante regularizadas com aplicação de pigmento e
profundidades em torno de 2 cm.
Tais características remeteriam, pois, a uma ação abrasiva mais própria do polimento que da raspagem. Os traços
gravados da mancha 1 apresentam–se com bordas e interior dos sulcos erodidos, com profundidades variantes entre
0.2 cm e 1.4 cm a espessuras entre 0.5 cm e 3 cm. Os traços gravados da mancha 2 apresentam-se, também,
bastante intemperizados nas bordas. No interior dos traços, possuem profundidades variantes entre 0.2 cm e 1.6 cm,
a larguras entre 0.6 cm e 2.5 cm.
d) Cenografia: As limitações para se observar as relações espaciais existentes entre as ACG de cada mancha,
impostas pelo desgaste intempérico, principalmente para a zona 1, se assemelham ao estado do sítio Casa de
Pedra.
De maneira que a distribuição original das ACG no espaço gráfico, obedecendo às escolhas culturais, não
pode ser observada com precisão, hoje.
A partir da mancha 2, pode-se afirmar que as ACG apresentam–se arranjadas em conjuntos dentro dos quais
a distância média guardada entre traços gravados é inferior a 10 cm. As manchas 3, 4, 5, poderiam ser assim
descritas, quanto a sua cenografia. Mas a mancha 4 apresenta-se diferentemente. Todos os seus traços estão
interligados, perfazendo os contornos de uma única ACG que ocupa toda mancha, a exceção de uma ACG isolada 40 cm a oeste
da mancha.

FUMDHAMentos VII - Raoni Bernardo Maranhão Valle

503

5. PERFIL DO SÍTIO:
A mancha 1 da Cachoeira do Pedro forneceu parca informação sobre a técnica de execução, devido ao
acentuado intemperismo físico que conjuga uma esfoliação generalizada com a formação de pátina mineral
cobrindo cerca de 50 % do conjunto.
Não foi possível localizar nenhum trecho de superfície interna dos traços das ACG’s que escapassem
à esfoliação. O máximo que se pôde observar foram sinais de picotagem que, a julgar pela irregularidade
das bordas de alguns traços mais conservados, sofreram uma ação abrasiva posterior, pela profundidade
um polimento.
O que se pensou ser aplicação de pigmento, após exame petrográfico megascópico sobre amostra
específica, foi classificada como pátina natural. Sendo confirmado pela ocorrência da mesma camada
sobre superfícies não gravadas.
A mancha 2 foi mais generosa nas possibilidades de análise técnica. Apesar de bastante
desagregada, contem poucas ACG’s preservadas nas texturas e pigmentação do interior de seus traços.
Este estado de conservação excepcional e pontual permitiu concluir que as marcas de picotagem
observadas nas ACG’s da mancha 2 obedecem, preferencialmente, ao sentido do plano de foliação da
rocha e compõem o primeiro momento técnico da execução destas gravuras. Foi permitido constatar,
também, nessas ACG’s, uma etapa técnica posterior que envolveria abrasão dos pontos percutidos para
uniformizar os volumes, texturas e delinear os traços. A julgar pela profundidade média, esta ação teria
sido o polimento.
O momento técnico pictórico apresenta-se como último desta seqüência. A camada de pigmento
vermelho foi então aplicada por sobre as áreas internas e externas das gravuras, indistintamente.
A mancha 3 apresenta três ACG’s, inacessíveis ao enquadramento de planos aproximados, sendo
as observações feitas a uma distância de 4 metros das gravuras. Estas se apresentam contornadas por
pigmento vermelho, teriam sulcos rasos inferiores a 1 cm e espessuras entre 1 e 2 cm. Aparentemente,
foram picotadas e depois raspadas. A mancha 4 apresenta ACG’s sem vestígios de pigmento, profundas,
com texturas alisadas, sinal de polimento, bem como, algumas exibindo apenas a técnica de picotagem.
A mancha 5 confirmou o mesmo tipo técnico da mancha 2, demonstrando com mais segurança a existência
do segundo momento técnico abrasivo polido, num detalhe de apenas 5 cm quadrados de um de seus
grafismos.
Este trecho, além das irregularidades nas bordas (também observadas em outros grafismos), mais
acentuadas num dos lados e suavizadas no oposto, que indicam a direção do gesto percussivo, picotado,
obedecendo ao plano de foliação, permite que se observem estrias retas perpendiculares ao plano que
indicam uma abrasão transversal, possivelmente, polimento pouco profundo, que, neste caso, a camada
de pigmento realçou, ao invés de mascarar.
A análise da mancha 6, que se apresenta em pior estado de conservação que a mancha 5, foi
menos precisa, mas não fugiu ao padrão descrito. Cerca de 10 % do conjunto está coberto pelo mesmo
tipo de pátina da mancha 1, e em apenas se observam vestígios claros de pigmentos ao redor de ACG’s
isoladas, 40 cm a NO da mancha 4, em uma ACG no extremo NO da mancha e em pequenos detalhes
internos dos traços de ACG’s, no extremo SE da mancha.
A técnica aparente é a percussão de pontos ao longo do plano de foliação, seguida de polimento
(a julgar pela maior profundidade e espessura dos grafismos do painel) para uniformização da textura
interna e da borda dos sulcos, seguida da aplicação do pigmento dentro e fora da gravura.
Quanto à segregação, na Cachoeira do Pedro foram identificadas a princípio, 119 ACG’s visíveis,
das quais, apenas 38 puderam ser consideradas unidades gráficas hipotéticas, sendo 9 na mancha gráfica
1, 9 na mancha gráfica 2, 11 na mancha gráfica 3, 3 na mancha gráfica 4, 4 na mancha gráfica 5, 1 na
mancha gráfica 6 e 1 na macha gráfica 7.
Deste universo, 22 unidades hipotéticas se mostraram recorrentes em outros sítios, das quais, 3
foram identificadas como periféricas recorrentes.
O nível de precisão do tipo técnico para o sítio é de dominância por ACG e mancha gráfica.
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Anexos II – Exemplos do registro fotográfico

1- Plano geomorfológico, vista SW, Cachoeira dos Fundões – Carnaúba dos Dantas, RN.

2 – Plano geomorfológico, vista NE, Cachoeira dos Fundões – Carnaúba dos Dantas, RN.

FUMDHAMentos VII - Raoni Bernardo Maranhão Valle

505

3 – Plano de segregação da
mancha gráfica, Cachoeira
dos Fundões, Carnaúba dos
Dantas, RN.

4 – Plano de segregação da
área de concentração
gráfica 1 (ACG).

5 – Plano de segregação das
unidades gráficas.
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6 – Plano de segregação de caracteres técnicos.

7 – Plano de alta aproximação, macro, detalhe de pigmento.
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Anexo III – Tabela de grafismos recorrentes na amostra divididos em 21 tipos morfológicos
que somando suas repetições intra e extra sítios quantificavam 72 unidades gráficas
identificadas no processo de segregação adotado.
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Anexo IV – Mapa da área prospectada com a localização dos sítios trabalhados

(Fonte Google Earth)

Lista dos sítios e suas coordenadas: 1 - Cai Peixe, Acari, RN – S 6°29’48" W 36°41’50"; 2 - Grossos,
Acari RN – S6°32’20" W36°41’50"; 3 – Marcas, Jardim do Seridó, RN – S 6° 33" 20" W36°42’ 00"; 4
– Cacimba das Cabras, Picuí, PB – S 6°31’40" W 36° 23’00"; 5 - Cachoeira do Pedro, Picuí, PB 6°31’40" W 36°24’50"; 6 – Casa de Pedra, Carnaúba dos Dantas, RN - 6°34’ 50" W 36° 27’40"; 7 –
Fundões, Carnaúba dos Dantas, RN – S 6°30’40" W 36° 33’30"; 8 – Cachoeira da Cruz, Carnaúba dos
Dantas, RN – S 6°30’40" W 36° 33’30"; 9 – Cachoeira do Letreiro, Carnaúba dos Dantas, RN – S
6°30’40" W 36° 33’20".
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Anexo V – Matriz ordenadora com 4 caracterizadores ambientais básicos e 1 caracterizador técnico,
introduzidos para alimentar gráficos de árvore filogenética, seguindo o método de agrupamento por
máxima parcimônia utilizado em cladística e sistemática filogenética (gráfico 1) e segundo o método
UPGMA (método de agrupamento pela média aritmética entre pares) utilizado em análise estatística
tipo Cluster (gráfico 2), obtidos através do software PAUP 4.0b10 rodado no sistema Macintosh.

CARACTERES
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T ÉCNICA

GEOMORFOLOGIA

TOPOGRAFIA

DISTÂNCIA

FUNDÕES

1

0
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1

1

1
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0
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2

2

2
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1

1

1
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1

0

2

0

1
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1

0

1
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0

0

0

0

1

PEDRO

0

0

2
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2

1

0

1
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Gráfico 1
MÁXIMA PARCIMÓNIA
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Gráfico 2

UPGMA
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PEDRO
0,30
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GROSSOS
0,20
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Notas
1

Mestre em Pré-História pela UFPE (2003) com orientação de A-M Pessis.
Contexto arqueológico se refere às associações físicas e culturais dos vestígios arqueológicos e
suas inter-relações, podendo também se referir ao que fisicamente e culturalmente antecedeu e seguiu
à manufatura, uso, descarte e transformação dos vestígios arqueológicos (Bahn, 1992).
3
O conceito de apresentação gráfica, segundo Pessis (1989), “baseia-se no fato de que uma
representação do mundo sensível seja pré-histórica seja moderna, é uma manifestação do sistema de
apresentação social ao qual o autor pertence. Aceitando-se que cada grupo cultural e que cada
segmento da sociedade tem procedimentos próprios para se apresentar a observação de outrem,...
pode-se pensar que tais procedimentos estarão presentes nas representações gráficas de um grupo
cultural..., a análise da obra gráfica do homem pré-histórico, procurando identificar os padrões de
apresentação da pinturas rupestres, constitui um modo para aceder à sua cultura”.
4
Parte-se do fato constatado de que os painéis rupestres não foram executados de uma única vez,
num único momento, mas são produtos de ações gráficas sucessivas ao longo de um período de
tempo que pode ser milenar. Cada superposição indicaria, pois, um momento distinto da ação gráfica
sobre um mesmo suporte.
5
Crono-estratigrafia: Seqüência cronológica, absolutamente datada ou não, assinalada em estratigrafia
arqueológica. Fragmentos de parede, pintados ou gravados, e restos de ocre (óxido de ferro) situados
na estratigrafia, em níveis de ocupação com estruturas datáveis podem servir como indicativos
cronológicos para os registros rupestres de um sítio (Pessis, 1992).
6
A Semiótica é uma disciplina científica derivada da “Semiologia” de Saussure (1969) que propõe a
utilização do conceito “signo” como a união de um significado com um significante, circunscrita numa
relação de comunicação entre um “remetente” e um “destinatário”. Segundo o autor, a semiologia seria
“uma ciência que estuda a vida dos signos no seio da vida social”. A “Semiose” de Peirce (1972)
também contribui para a definição da Semiótica. Segundo este autor, a Semiose seria caracterizada
por “uma ação, uma influência que é, ou implica, uma operação de três sujeitos, a saber, um signo, seu
objeto e seu interpretante, não podendo de forma alguma, essa influência tri-relativa resolver-se em
ações entre pares”. Da síntese destas visões e em seu sentido cultural amplo, a Semiótica é “uma
disciplina que estuda todos os fenômenos culturais como processos de comunicação”. Trata, pois, do
“estudo das condições de comunicabilidade e compreensibilidade da mensagem (de codificação e
decodificação)” (Eco, 1974).
7
“O aspecto sensorial, oral ou visual, isto é, para os sons a escrita ou a imagem de uma palavra (que
a Lingüística denomina de significante), e para sua noção, isto é, para um conteúdo convencionado
(na Lingüística, o significado).” (Ostrower, 1977)
8
Dentro desta perspectiva do estudo lingüístico do registro rupestre, a unidade gráfica representaria a
menor unidade de significação (Eco, 1974; Ostrower, 1977) dentro da análise, seria equivalente à uma
palavra, uma idéia ou um conceito delimitado dentro de um repertório maior de unidades de significação
que poderia estar contido numa área de concentração gráfica ou numa mancha gráfica. Estas unidades
seriam as bases semântica e sintática do código comunicativo materializado nas gravuras. Nos seus
comportamentos expressam-se as regras do sistema lingüístico em apreço e, portanto, os indicadores
de identidade.
A unidade gráfica tem caráter hipotético e é a categoria de entrada para o grafismo, este tem
sua morfologia precisamente identificada. A segregação das unidades gráficas recorrentes em
morfologia e agenciamento gráfico é precondição para a segregação da identidade gráfica das
gravuras.
9
Mancha gráfica: Entende-se aqui por espaço maior de agenciamentos entre grafismos dentro de um
sítio e está sendo empregado como uma adaptação ao termo painel. A necessidade desta adaptação
deveu-se ao fato de que os painéis de registros rupestres são delimitados no espaço gráfico,
normalmente em superfícies contínuas nos mesmos planos de inclinação sobre o suporte. No entanto,
as gravuras em grande parte dos sítios trabalhados apresentavam-se por sobre diversas superfícies
2
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de execução, planos de inclinação diferenciados num mesmo suporte rochoso neste caso em blocos.
A delimitação de painéis sobre esses blocos se mostrou imprecisa, de maneira que se decidiu trabalhar
com o conceito de mancha gráfica, seguindo a distribuição das densidades no preenchimento do
espaço gráfico sobre diversas superfícies rochosas conectadas graficamente.
10
Até o ano de 2003 apenas um único sítio rupestre gravado com refugo arqueológico preservado foi
encontrado na área. Porém, a partir dos dados recuperados com a escavação parcial do sítio, ainda
não tinha havido até então possibilidade de correlação entre vestígios datáveis e as gravuras (Casa de
Pedra, coordenadas S – 6o 34’50" / W – 36o 27’40").
11
Distância máxima entre sítios observada é de aproximadamente 40 km e a mínima é de 200 metros.
12
Ver quadro pág. 6.
13
Livre adaptação de conceito discutido com Pessis. Representa pressupostos ideológicos que
norteiam a percepção e o comportamento dos indivíduos de um complexo cultural, como no cristianismo
funciona a idéia dualista de Bem e Mal. Neste sentido, Ostrower comenta, “de certo modo somos nós
o ponto focal de referência, pois ao relacionarmos os fenômenos nós os ligamos entre si e os vinculamos
a nós mesmos’..‘Em cada ato nosso, no exercê-lo, no compreendê-lo e nos compreendermos dentro
dele, transparece a nossa ordem interior”. (Ostrower, 1977).
14
Segundo conceito discutido com Pessis, a área de concentração gráfica designa um conjunto de traços
gravados e espaços, no qual não é possível identificar, a princípio, seu início e seu fim, ou seja, a delimitação
espacial original da(s) formas(s). O conjunto, pois, recebe o status de unidade preliminar hipotética.
15
Por intemperismo se considera, aqui, o conjunto de fatores ambientais, intempéries, atuantes no
estado de conservação da paisagem (solos, rochas, corpos d’água, vegetação, etc). Os principais
agentes intempéricos são a água, o vento e o sol, que agem física e quimicamente na desagregação
de estruturas naturais. O principal processo relacionado é a erosão dos solos e dos corpos rochosos.
16
“Mudanças ecológicas na vegetação, solo e/ou regime hídrico, que reduzem a produtividade,
diminuindo a capacidade da terra e tornando-a mais vulnerável à erosão” (Batista de Faria, 1986).
17
A erosão eólica abrasiva caracteriza-se pela perda e remoção de material pelo impacto de
partículas sólidas em suspensão no vento. (Bahn, 1992, dictionary of archaeology, p.161)
18
Percentual calculado sobre a quantidade total de áreas de concentração gráfica contabilizadas
inicialmente pela quantidade de áreas de concentração gráfica que efetivamente se prestaram à análise.
19
Esta hipótese teve uma fundamentação empírica, com base no que se observou nos sítios, e uma
fundamentação formal a partir da conjectura de que as zonas gravadas representam fraturas na estrutura
superficial do corpo rochoso. Nesses pontos, onde as estruturas estavam rompidas, isto, é onde o córtex
rochoso estava desestruturado pelo impacto técnico e em formação, o intemperismo erosivo foi mais intenso.
20
Perda e remoção de material por passagem torrencial de água (Bahn, 1992, dictionary of
archaeology, p.161)
21
Datações absolutas associadas à gravuras, provenientes de escavação em sítios nordestinos, são
muito escassas pelas condições inerentes a tais sítios nestes sertões. Pessis (2002) cita o caso da
Toca dos Oitenta, sítio arqueológico no parque nacional Serra da Capivara, SE do Piauí. A escavação
deste abrigo possibilitou datações entre 5.650 e 7.840 anos BP, associadas a níveis de ocupação
onde foram encontrados instrumentos líticos com arestas polidas em espessuras compatíveis com o
diâmetro dos traços gravados.
22
Pessis (1992) divide o fenômeno gráfico em três categorias analíticas, a dimensão material referente
às técnicas de execução, a dimensão temática que reúne as escolhas temáticas feitas por uma
comunidade autora, (o quê representar), e a dimensão da apresentação gráfica onde são representadas
as escolhas temáticas (como São representadas). A fundamentação destas três categorias foi baseada
no estudo do registro rupestre reconhecível, portanto, necessariamente demandariam adaptações
quando aplicadas às gravuras.
A cenografia é uma categoria analítica hipotética mensurável, em termos do registro irreconhecível,
através da inter-relação entre a morfologia e a disposição espacial das unidades gráficas, que entra
na classificação como adaptação preliminar à dimensão temática e a dimensão da apresentação
gráfica, por indicar escolhas de agenciamento espacial entre unidades (arranjos cenográficos) próprias
das autorias culturais, tal qual as escolhas temáticas e suas formas de apresentação gráfica.
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23

Uma estruturação sistêmica diz respeito a uma ordenação de dados segundo um recurso
metodológico, uma ferramenta ordenadora, oriunda de formalização matemática (Teoria dos Sistemas),
que concebe os fenômenos da realidade em modelos de conjuntos (sistemas) compostos por
componentes inter-relacionados entre si e a uma unidade ambiental, cujas variações ou recorrências
podem ser mensuradas. (Watson, Leblanc & redman, 1974).
24
Classe de dados que permite aceder a um sistema classificatório preliminar.
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As técnicas de execução das
gravuras rupestres
do Rio Grande do Norte
Valdeci dos Santos Júnior1
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Resumo
As gravuras rupestres aparecem em todas as regiões geográficas do Rio Grande do Norte apresentando
diversas formas de apresentação cenográfica, temáticas e técnicas de execução. Nas técnicas de execução
empregadas na criação dessas gravuras, podem ser observadas diferentes variações que guardam relação
direta com o contexto geoambiental existente e os tipos de suportes geológicos disponíveis em cada região.
As gravuras foram elaboradas predominantemente em formações rochosas próximas a cursos d’água,
tais como, no leito e nas margens de rios, olhos d’água, caldeirões, pequenos riachos e tanques naturais;
apenas uma pequena parte aparece longe da água em blocos rochosos isolados em planícies ou em semiabrigos no alto das serras. Quanto aos suportes geológicos utilizados aparecem o granito, o calcáreo, o
quarzito e o arenito. A análise do processo técnico da manufatura aparece como uma das etapas auxiliares
para o estabelecimento de perfis técnicos das gravuras rupestres. Nessa etapa auxiliar de análise foram
considerados: o tipo de suporte utilizado, seu contexto geoambiental e as opções geológicas disponíveis,
além dos instrumentos líticos utilizados e posturas gestuais adotadas quando da elaboração das gravuras.
Dessa forma, foi possível identificar nos sítios arqueológicos das várias regiões do Estado, cinco técnicas
de execução na elaboração das gravuras: a) raspagens simples; b) raspagens com posterior polimento; c)
picoteamento simples; d) picoteamento com posterior polimento; e) raspagens com posterior colocação
de pinturas e vice-versa;
Palavras-chave: Registros Rupestres, técnicas de execução, povoamento do nordeste brasileiro.

Abstract

THE TECHNIQUES OF EXECUTION OF ENGRAVINGS RUPESTRES OF THE GREAT RIVER
OF THE NORTH
The rupestres engravings appear in all the geographic of the Great River of the North presenting diverse
forms of cenográfica presentation, thematic regions and techniques of execution. In the used techniques of
execution in the creation of these engravings, different variations can be observed that keep direct relation
with the existing geoambiental context and the types of available geologic supports in each region. The
engravings had been predominantly elaborated in next rocky formations the water courses, such as, in the
stream bed and the edges of rivers, water eyes, cauldrons, small streams and natural tanks; but a small part
appears far from the water block-type rocky isolated in plains or half-shelters in the high one of the mountain
ranges. How much to the used geologic supports they appear the granite, the calcáreo, the quarzito and the
sandstone. The analysis of the process technician of the manufacture appears as one of the stages auxiliary
for the establishment of profiles technician of the rupestres engravings. In this stage auxiliary of analysis they
had been considered: the type of used support, its geoambiental context and the available geologic options,
beyond the líticos instruments used and adopted gestuais positions when of the elaboration of the engravings.
Of this form, it was possible to identify in the archaeological small farms of the some regions of the State, five
techniques of execution in the elaboration of the engravings: ) the simple scrapings; b) scrapings with posterior
burnishing; c) simple picoteamento; d) picoteamento with posterior burnishing; e) scrapings with posterior
painting rank and vice versa;
Words-key: Rupestres registers, techniques of execution, Brazilian northeast povoamento.
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No estado do Rio Grande do Norte podem ser encontrados sítios arqueológicos com registros rupestres
em todas as regiões geográficas, com exceção da faixa litorânea. Atualmente (Outubro/2006) já foram
catalogados pelo Núcleo de Estudos Arqueológicos da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte – NEA-UERN, um total de 170 sítios em todo o Estado potiguar. Aparecem em todas as regiões
pesquisadas, dois tipos de registros: as pinturas e as gravuras rupestres.
Com relação às gravuras rupestres, podem ser observadas nos sítios arqueológicos existentes nas
várias regiões do Estado, cinco técnicas de execução na elaboração dos registros: a) raspagens
simples; b) raspagens com posterior polimento; c) picotagem simples; d) picotagem com posterior
polimento; e) raspagens com posterior colocação de pinturas e vice-versa. Na escolha de qual técnica
a ser utilizada em cada região, foram levados em conta por seus autores as ofertas hídricas, a
geomorfologia e os suportes geológicos disponíveis da área trabalhada.
Ao observar o posicionamento espacial dos sítios arqueológicos com as gravuras rupestres, foi possível
verificar uma predominância quase que absoluta de suas localizações espaciais juntos a cursos
d’águas, tais como, leito e margens de rios, olhos d’águas, caldeirões, pequenos riachos e tanques
naturais. A presença de gravuras rupestre distante de cursos de água é raríssima, limitada a abrigos e
semi-abrigos rochosos localizados no alto das serras ou em matacões isolados em planícies.
Torna-se interessante a questão geomorfológica quando verifica-se uma clara preferência dos
autores das gravuras rupestres no Rio Grande do Norte por entroncamentos rochosos ou em lajedos
graníticos situados nas margens laterais dos rios e pequenos riachos das bacias hidrográficas do
Piranhas/Assu e do Apodi/Mossoró. Quando ocorre um aumento das cotas altimétricas, tais como
no platô da serra de Santana ou na serra de Martins, a incidência de registros rupestres com
gravuras praticamente desaparece.
Quanto aos suportes geológicos utilizados podem ser mencionados o granito, o calcáreo, o quartzito
e o arenito. A predominância de cada um desses suportes varia de região para região. Na região
central do Estado pode ser observada uma predominância de formações rochosas graníticas; na
chapada do Apodi predominam as formações calcáreas; na região do Seridó aparecem o quartzito,
o granito e o arenito.
Na análise do processo técnico da elaboração das gravuras, devem ser levadas em consideração
algumas opções de escolha e procedimentos metodológicos adotados por seus autores, para atenuar
o dispêndio físico que a execução dos registros gravados exige, entre eles podem ser citados: o tipo
de suporte escolhido, o instrumento lítico utilizado e as posturas gestuais adotadas.

Região do Médio e Alto Oeste do Rio Grande do Norte
Podem ser observadas em 24 sítios arqueológicos (vide quadro 01 em anexo) com gravuras rupestres
na região do médio e alto oeste potiguar, três técnicas distintas na elaboração dos registros gravados:
a técnica da raspagem simples2 aparece de forma predominante em todos os sítios pesquisados,
sendo exclusiva em 21 deles (vide exemplo na Figura 01 em anexo); A técnica da raspagem simples
com posterior polimento3 só foi observada em 04 painéis do sítio arqueológico Ramada, no município
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de Antonio Martins (vide exemplo na figura 02 em anexo); A técnica da picotagem simples4 foi detectada
em 03 painéis do sítio Timbaúba, município de Antonio Martins (vide exemplo na figura 03).
Foram utilizados dois tipos de suportes geológicos: formações rochosas graníticas e formações
rochosas calcáreas. Existiu uma preferência quase que absoluta dos autores das gravuras por suportes
localizados em lajedos graníticos rentes ao solo e as margens de pequenos riachos intermitentes.
Essa preferência pode ser observada nos sítios arqueológicos existentes nos municípios de Antonio
Martins, José da Penha, Marcelino Vieira, Messias Targino, Patu, Tabuleiro Grande e Tenente Ananias.
Em somente dois municípios (Alexandria e Janduís) as gravuras foram realizadas em matacões
graníticos isolados, em relevo plano e distante de cursos d´água.
As gravuras efetuadas através da técnica de raspagem simples em formações calcáreas podem
ser vistas em semi-abrigos localizados no platô de uma continuação do planalto da Borborema no
Rio Grande do Norte, onde estão situados os municípios de Francisco Dantas e Portalegre (vide
exemplo na figura 04 em anexo).
Os instrumentos líticos utilizados na confecção das gravuras, provavelmente, deveriam ter a mesma
composição mineralógica em termos de dureza dos suportes (granito e calcáreo), tendo em vista a
ausência de minerais com maior grau de dureza na região, tais como o sílex ou a calcedônia.

Região Oeste do Rio Grande do Norte
Na região do oeste potiguar foram identificados 10 sítios arqueológicos (vide quadro 02 em anexo)
com gravuras rupestres. Nessa região podem ser observadas três técnicas na elaboração dos registros
gravados: a técnica da raspagem simples, que também aparece de forma majoritária em todos os
sítios pesquisados, sendo exclusiva em 09 deles (vide exemplo na figura 05 em anexo); A técnica da
raspagem simples com posterior polimento foi observada em 01 painel do sítio arqueológico Pedra
Pintada, no município de Caraúbas (vide exemplo na figura 06 em anexo); A técnica da raspagem com
posterior colocação de pinturas5 pode ser vista em 02 painéis do sítio arqueológico Pedra Pintada,
município de Caraúbas (vide exemplo na figura 07 em anexo).
Foi utilizado somente um tipo de suporte geológico: formações rochosas graníticas. A preferência
dos autores das gravuras nessa região segue a mesma tendência observada na região do alto
oeste, ou seja, por suportes localizados em lajedos graníticos rentes ao solo e em formações
rochosas as margens de pequenos riachos sanzonais. Essa tendência é observada nos sítios
arqueológicos com gravuras existentes nos municípios de Apodi, Assu, Caraúbas e Campo Grande.
No município de Paraú (St. Arqueológico do Jatobá), as gravuras foram elaboradas em uma
formação granítica semi-ovalada localizada próxima de um olho d’água natural, situado em cima de
uma lajedo granítico. Já no município de Upanema (St. Arqueológico do Serrotão de Cima) as
gravuras foram trabalhadas em várias formações graníticas localizadas a meia encosta de um
serrote isolado, distante de cursos d´água (cerca de 06 km).
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Região Central do Rio Grande do Norte
Até o presente momento (Outubro/2006) foram localizados pelo Núcleo de Estudos Arqueológicos da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte na região Central, um total de 17 sítios arqueológicos
(vide quadro 03 em anexo) com registros rupestres contendo gravuras. Foram identificadas quatro
técnicas na manufatura desses registros:
a) a técnica da raspagem simples é predominante na maioria dos sítios (vide exemplo na figura
08 em anexo); b) A técnica da picotagem simples foi identificada no sítio arqueológico Pinturas,
no município de Santana do Matos (vide exemplo na figura 09 em anexo); c) A técnica da raspagem
com posterior colocação de pinturas5 ou vice-versa, também pode ser vista no sítio Pinturas, no
município de Santana do Matos (vide exemplo na figura 10 em anexo); d) a técnica da picotagem
com posterior polimento6
Os suportes geológicos utilizados são todos de composição granítica. Entretanto, pode ser observada
uma preferência técnica de postura na elaboração dos registros gravados que a diferencia das regiões
do Oeste e do Alto oeste: os registros gravados da região central foram realizados predominantemente
em formações rochosas localizadas nas margens laterais ou no leito de pequenos riachos, utilizando o
plano vertical (debaixo para cima ou vice-versa) e abrigados do sol em alguns períodos do dia. Nas
regiões do Oeste e do Alto Oeste as preferências dos grupos autores dos registros foram por suportes
localizados em planos horizontais, ou seja, suportes (lajedos graníticos) rentes ao solo e expostos
diretamente ao sol em todos os períodos do dia.

Região do Agreste do Rio Grande do Norte
Na região Agreste do Rio Grande do Norte foram identificados 02 sítios arqueológicos contendo registros
gravados (vide quadro 04 em anexo). Os sítios arqueológicos com registros rupestres, em termos
quantitativos, diminuem sensivelmente nessa região em comparação com as demais regiões do Estado.
Existe uma predominância dos autores dos registros rupestres pela técnica da pintura. Quanto aos
registros gravados foi identificada apenas uma técnica na elaboração das gravuras: a técnica da
raspagem simples (vide exemplo na figura 12 em anexo).
Foram utilizados dois tipos de suportes geológicos: rochas graníticas e rochas areníticas. Os registros
foram elaborados em rochas isoladas, próximas a pequenos riachos da região e em relevo plano.

Considerações finais
A análise das técnicas de execução dos registros gravados existentes nos sítios arqueológicos de
04 regiões geográficas do Estado do Rio Grande do Norte apontam para a presença de 05 técnicas
de manufatura desses registros: a) raspagens simples; b) raspagens com posterior polimento; c)
picotagem simples; d) picotagem com posterior polimento; e) raspagens com posterior colocação
de pinturas e vice-versa.
A técnica da raspagem simples aparece de forma predominante em todas as 04 regiões, tendo as
demais técnicas um caráter minoritário. Foi possível perceber uma clara influência da geomorfologia
local para a determinação da técnica a ser adotada.
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Nos suportes rochosos rentes ao solo (lajedos graníticos) das regiões do Oeste, Médio Oeste e Alto
Oeste potiguar, expostos diretamente ao sol em todos os períodos do dia, os grafismos apresentam
sempre a técnica da raspagem simples, evidenciando um tempo menor de trabalho na execução dos
registros e uma economia ao máximo de energia humana. Nesses suportes localizados nessas regiões
foi observado também que a presença de grafismos puros é predominante. Os grafismos reconhecidos
aparecem muito raramente, com formatos simples e esquemáticos.
Na região Central foi observada a presença de um maior número de técnicas de execução e com
variações nas preferências dos suportes. A predominância ainda é pela técnica da raspagem simples,
mas aparecem de forma mais consistente (quantitativa) as demais técnicas. Os suportes preferidos
passam a ser as formações rochosas de plano verticais, próximas a pequenos cursos d’água. Já
aparecem grafismos mais bem elaborados, demonstrando um tempo maior de trabalho na execução
dos mesmos e um dispêndio maior de energia. Nessa região aumentam substancialmente a quantidade
de grafismos reconhecidos, principalmente às representações antropomorfas.
Na região Agreste a pequena quantidade de sítios (apenas 02) com registros gravados até agora não
permitem estabelecer um perfil e/ou uma tendência de preferência dos grupos autores dos registros
rupestres. Nos 02 sítios aparece apenas a técnica da raspagem simples e as temáticas representadas
expressam somente a presença de grafismos puros.
Na região do Seridó do Rio Grande do Norte também é possível observar uma quantidade expressiva
de sítios arqueológicos com registros gravados, que estão atualmente em fase de pesquisa pela
Universidade Federal de Pernambuco e pela Fundação Seridó.
A existência de variadas técnicas de execução dos registros gravados, de variações nas preferências
de utilização dos suportes rochosos, de variações temáticas de região para região, pressupõe a
existência de variados grupos pré-históricos em todo o Estado potiguar, em períodos cronológicos
ainda indeterminados. Esses grupos utilizavam os cursos d’água e aproveitavam as formações rochosas
para expressar um pouco do simbolismo social existente nesses grupos. Dessa forma estabeleceram
um elo de ligação entre o passado e o presente através desse sistema de comunicação.
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Anexos

Ordem Região
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Alto Oeste
Alto Oeste
Alto Oeste
Alto Oeste
Alto Oeste
Médio Oeste
Médio Oeste
Médio Oeste
Médio Oeste
Médio Oeste
Médio Oeste
Alto Oeste
Alto Oeste
Alto Oeste

15

Alto Oeste

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Alto Oeste
Alto Oeste
Alto Oeste
Alto Oeste
Alto Oeste
Médio Oeste
Médio Oeste
Médio Oeste
Médio Oeste
Alto Oeste

Sítio Arqueológico

Município

Tipo de registro

Fidalgo
Casanova
Timbaúba
Junco
Ramada
Ancoreta
Congo I
Congo II
Congo III
Poço do Letreiro
Boa Vista
Sítio do Letreiro
Riacho do Letreiro
Serrote do João Brandinho
I
Serrote do João Brandinho
II
Saquinho
Picos
Encanto
Junco
Tanque da véia Chica
Jatobá
Furna do Letreiro
Furna do Pelado
Taperinha
São Braz de Cima

Alexandria
Antonio Martins
Antonio Martins
Antonio Martins
Antonio Martins
Francisco Dantas
Francisco Dantas
Francisco Dantas
Francisco Dantas
Itaú
Janduís
José da Penha
Marcelino Vieira
Marcelino Vieira

Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras

Marcelino Vieira

Gravuras

Marcelino Vieira
Marcelino Vieira
Messias Targino
Messias Targino
Messias Targino
Patu
Portalegre
Portalegre
Tabuleiro Grande
Tenente Ananias

Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras

Quadro 01 – Sítios arqueológicos com gravuras rupestres no Médio e Alto Oeste do Rio
Grande do Norte.

Ordem Região
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Oeste
Oeste
Oeste
Oeste
Oeste
Oeste
Oeste
Oeste
Oeste
Oeste

Sítio Arqueológico
Prado
Pedra do Segredo
Pedra Pintada
Olho d’água do Milho
Fazenda Belém
Oiteiro
Pedra do Anjinho
Jatobá
Umarí
Serrotão de Cima

Município
Apodi
Assu
Caraúbas
Caraúbas
Caraúbas
Campo Grande
Campo Grande
Paraú
Upanema
Upanema

Tipo de registro
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras

Quadro 02 - Sítios arqueológicos com gravuras rupestres no Oeste do Rio Grande do Norte.
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Ordem Região
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central

Sítio Arqueológico
Jatobá
Riacho da Volta
Serrote Branco
Salgadinho I
Salgadinho II
Tanque dos Cachorros
Tanque dos Pereiros I
Santa Cruz
Serra do Meio
Serrote Redondo
Acauã
Poço do Boqueirão
Serrote das Pinturas
Cachoeira
Pinturas
Juazeiro I
Rio do Meio

Município
Angicos
Angicos
Angicos
Angicos
Angicos
Angicos
Angicos
Angicos
Cerro Corá
Fernando Pedroza
Jucurutu
Lajes
Lajes
Santana do Matos
Santana do Matos
Santana do Matos
Itajá

Tipo de registro
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras
Gravuras

Quadro 03 - Sítios arqueológicos com gravuras rupestres na região central do Rio Grande
do Norte.

Ordem Região
01
02

Agreste
Agreste

Sítio Arqueológico
Timbaúba
Bom Descanso

Município
Lajes Pintadas
Lagoa de Velhos

Tipo de registro
Gravuras
Gravuras

Quadro 04 - Sítios arqueológicos com gravuras rupestres na região Agreste do Rio Grande
do Norte.
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Figura 01– Técnica da raspagem simples - Sítio Arqueológico Casanova – Município de Antonio
Martins - Região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte.

Figura 02 – Técnica da raspagem simples com posterior polimento - Sítio Arqueológico Ramada –
Município de Antonio Martins - Região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte.
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Figura 03 – Técnica da picotagem
simples - Sítio Arqueológico Timbaúba
– Município de Antonio Martins Região do Alto Oeste do Rio Grande
do Norte.

Figura 04 - Técnica da raspagem
simples em baixo relevo –
- Sítio Arqueológico Pedra
do Letreiro - Município de
Portalegre - Região do
Médio Oeste do Rio
Grande do Norte.

Figura 05 - Técnica da
raspagem simples - Sítio
Arqueológico Pedra do
Segredo - Município de Assu
- Região Oeste do Rio
Grande do Norte.
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Figura 06 - Técnica da raspagem
simples com posterior polimento - Sítio
Arqueológico Pedra Pintada - Município
de Caraúbas - Região Oeste do Rio
Grande do Norte.

Figura 07 -

Técnica da raspagem com
posterior colocação de
pinturas - Sítio Arqueológico
Pedra Pintada - Município de
Caraúbas - Região Oeste do
Rio Grande do Norte.

Figura 08 - Técnica da raspagem simples Sítio Arqueológico Pinturas Município de Santana do Matos Região Central do Rio Grande do
Norte.
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Figura 09 - Técnica da
picotagem simples Sítio Arqueológico
Pinturas - Município
de Santana do Matos Região Central do Rio
Grande do Norte.

Figura 10 - Técnica da
raspagem com
p o s t e r i o r
colocação de
pinturas - Sítio
Arqueológico
Pinturas área
arqueológica de
Santana
Município de
Santana
do
Matos - Região
Central do Rio
Grande do Norte.
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Figura 11 - Técnica da picotagem com posterior polimento - Sítio Arqueológico Ingá - área arqueológica
de Santana - Município de Angicos - Região Central do Rio Grande do Norte.

Figura 12 - Técnica da raspagem simples - Sítio Arqueológico Bom Descanso - Município de Lagoa
de Velhos - Região Agreste do Rio Grande do Norte.
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Notas
1

Valdeci dos Santos Júnior – Mestre em Arqueologia pela UFPE. Professor lotado no Departamento
de História da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN. Coordenador do Núcleo de
Estudos Arqueológicos – NEA - UERN.
2
“A raspagem seria oriunda de um gesto que aplica contato superficial entre dois corpos, em sentido
unidirecional ou bidiricional, isto é, a mão que empunha o instrumento abrasivo executa movimentos
num único sentido ou em dois (ida e volta), que deixa visíveis irregularidades nas bordas e no interior
dos sulcos, oriundas da textura natural da rocha ou de percussão, quando precedida por esta. Além
de ser pouco repetitivo, demandar pouco tempo de trabalho e ser executado através de contato
direto de duas superfícies atritantes“.
3
A técnica da raspagem simples com posterior polimento abrange os mesmos procedimentos
técnicos da raspagem sendo acrescentados movimentos extras, multidirecionais, no interior dos sulcos
realizados com outros elementos abrasivos como areia e água, deixando marcas mais profundas.
Nota do autor.
4
A técnica da picotagem simples abrange posturas corporais na manufatura das gravuras onde “o
traço é obtido por uma série de pequenos impactos contínuos feitos com um instrumento com ponta“.
5
A técnica da raspagem simples com posterior colocação de pinturas, segue os mesmos
procedimentos iniciais da raspagem simples, sendo acrescentada nas fendas e sulcos dos grafismos,
elementos picturais, de origem orgânica ou inorgânica. Nota do autor.
6
A técnica da Picotagem com posterior polimento abrange os mesmos procedimentos técnicos da
picotagem simples, sendo acrescentados movimentos extras, multidirecionais, no interior dos sulcos
realizados com outros elementos abrasivos como areia e água, deixando marcas mais profundas.
Nota do autor.
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Estudo das cadeias operatórias e estilos
na cultura material cerâmica e lítica
das populações pré-coloniais
dos sítios Inhazinha e Rodrigues
Furtado, Município de Perdizes /MG
João Cabral de Medeiros *
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Este trabalho tem como intuito principal elaborar uma dissertação de mestrado, que objetiva a
compreensão das cadeias operatórias e a caracterização dos estilos dos vestígios materiais
coletados nas escavações realizadas nos sítios Inhazinha e Rodrigues Furtado, pela Profa. Dra.
Márcia Angelina Alves, no município de Perdizes/MG, nos anos de 1988 e 1992. Ambos os sítios
são integrantes do Projeto Quebra-Anzol, que visa o estabelecimento de um quadro crono-cultural
associado ao estudo da dinâmica cultural correspondente as ocupações de caçadores-coletores
às de agricultores-ceramistas da permanência e mudança cultural, relacionada a ocupações préhistóricas no Vale do Paranaíba/MG.
O sítio Inhazinha foi escavado em julho/agosto de 1988, o que gerou a coleta de 660 elementos
cerâmicos, 36 peças de líticos polidos e 175 de peças de líticos lascados, em uma área de 1500 m2,
com a detecção de quatro manchas escuras correspondente a estruturas habitacionais. O sítio
Rodrigues Furtado foi escavado em julho/agosto de 1992, em uma área de 1750 m2, gerando a coleta
de 2685 elementos cerâmicos, 27 peças de líticos polidos e 369 peças de líticos lascados.
Em nossas análise do conjunto de artefatos destes sítios, Inhazinha e Rodrigues Furtado, teremos
como princípio norteador a análise das cadeias operatórias, para que possamos compreender as
estruturas sociais de forma que sejam capazes de evidenciarem uma identidade cultural para essa
cultura material, ou seja: ? os sítios Inhazinha ou Rodrigues Furtado foram ocupados por um único
grupo de agricultores-ceramistas ou vários grupos?
Os objetivos deste trabalho são de ordem geral e específica. Os objetivos gerais visam a compreensão das cadeias operatórias desde a seleção das fontes de matérias- primas (argilosas e petrográficas)
à manufatura, uso social, reuso e descarte dos vasilhames cerâmicos e das peças líticas, e a localização das fontes de matérias-primas versus a localização dos sítios arqueológicos: se as fontes estão
próximas ou distantes dos assentamentos, ou seja, se o meio-ambiente que circunda os sítios fornecem as matérias-primas ou se elas provêm de regiões distantes. Nos objetivos específicos, visamos
com a análise da cadeia operatória em suas diversas etapas evidenciar se em ambos os sítios:
1. Se o tipo de matéria-prima utilizada para a fabricação dos utensílios:
Ø
são as mesmas ou não;
Ø
se foram obtidas da mesma fonte ou não, e
Ø
se estas eram próximas ou não.
2. Se a tecnologia usada em sua confecção era a mesma, ou se havia permanência ou
mudança da mesma em toda a cadeia operatória ou em alguma etapa dela.
3. Caso tenha havido ruptura desta cadeia operatória, inferir onde ela pode ser
evidenciada e o porque dela.
4. Se as condições ambientais determinaram a mudança da técnica de fabricação, ou
se elas a mantiveram.
5. a reutilização dos utensílios fabricados era um fato rotineiro em ambos, ou apenas
um deles ou, ainda, não ocorriam nos sítios estudados.
6. Mediante a estes procedimentos metodológicos constatar se podemos caracterizar
um eixo tecnológico à cultura material dos sítios em questão.
Pelos vestígios materiais coletados nos dois sítios, pode-se observar que se tratam de populações
(ou de população) em processo de sedentarização, que praticavam uma agricultura de subsistência e
confeccionavam artefatos cerâmicos com funções utilitárias. Os artefatos líticos são representados
por materiais polidos e lascados como: raspadores, lascas retocadas, plainas, percutores, lâminas de
machado, almofarizes, mãos-de-pilão, etc
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Inserção do município de Perdizes, MG a nível regional e nacional, e
Evidenciação da bacia do rio Quebra Anzol.
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Machado lascado, sítio Inhazinha

Tembetá em “T”, sítio Rodrigues Furtado
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Tembetá circular, sítio Inhazinha

Vaso geminado (duplo), sítio Rodrigues Furtado

Urna silo, piriforme, sítio Inhazinha
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