Este número Especial de FUMDHAMentos é patrocinado
pelo Projeto ABHA – A Água e o Berço do Homem
Americano, do Programa Petrobrás Ambiental.
A finalidade do projeto é o estudo da dinâmica relacional
da água e a presença do Homem Americano
resgatando a trajetória das águas desde os tempos
pré-históricos até o presente.
Cerca de 60.000 pessoas são beneficiadas pelo
projeto que deve, também, criar condições de infraestrutura para o turismo ecológico e cultural,
contribuindo assim, para alternativas econômicas
viáveis capazes de promover o desenvolvimento
sustentável dos municípios da região.
Os artigos apresentados neste número relacionam a
água ao homem na pré-história e também mostram os
métodos e técnicas utilizados para conhecer o Homem
pré-histórico e recriar seu modo de vida.
Em época de graves mudanças climáticas que, globalmente,
a todos nos afeta, estudar o comportamento das águas
acompanhando o desenvolvimento humano invita a uma
reflexão e nos incentiva a aprofundar e dar continuidade
às pesquisas em torno desse tema crucial.
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PESQUISAS ARQUEOLÓGICAS NA REGIÃO DO PARQUE NACIONAL
SERRA DA CAPIVARA E SEU ENTORNO
(PIAUÍ – 1998 – 2008)

Niède Guidon1, Anne-Marie Pessis2, Gabriela Martin3

O objetivo deste trabalho é apresentar uma síntese prévia do resultado das pesquisas
realizadas no projeto “A ocupação humana e o meio ambiente durante a Pré-história, no
Parque Nacional Serra da Capivara”, na região sudeste do Estado do Piauí. Os objetivos
específicos de pesquisa foram:
1 - reconstituição do meio ambiente regional;
2 - povoamento humano regional;
3 - perfis culturais do povoamento humano.
Na apresentação dos resultados, optou-se por mostrar os dados levantados nas
escavações por meio de mapas que tornam evidentes as modificações da paisagem ao
longo dos últimos dez milênios. Foram realizadas prospecções para selecionar os sítios
que, por sua posição no relevo atual, tinham mais possibilidades de fornecer dados para o
estudo da evolução climática. As pesquisas arqueológicas realizadas forneceram dados
que viabilizaram a reconstituição da rede de drenagem, que compunha a paisagem até
cerca de 9.000 anos BP.
Escavações e sondagens permitiram acesso a uma série de formações sedimentares que
forneceram numerosos dados para o estudo da geomorfologia local. Amostras foram
datadas, permitindo estabelecer uma cronologia para o processo de deposição sedimentar.
Os vestígios biológicos coletados, tais como folhas, sementes e pólen, permitiram avançar
no conhecimento da paisagem pré-histórica. Hoje, sabemos que a região tinha um clima
tropical úmido e era coberta pela floresta. Espécies animais e vegetais atuais permitem
levantar a hipótese de que a zona norte do Parque Nacional tinha uma vegetação do tipo
Floresta Amazônica e que, na parte sul, dominava a Mata Atlântica.
Durante as escavações, também foram coletados fósseis da fauna pleistocênica,
permitindo, inclusive, a definição de novas espécies. O achado de enterramentos ampliou
consideravelmente as coleções de esqueletos humanos já existentes, cujo estudo será
realizado por especialistas de diversas instituições.

Desde 1998, as equipes de pesquisa da Fundação Museu
do Homem Americano — FUMDHAM, formadas por
pesquisadores e técnicos, realizaram uma série de
prospecções, levantamentos fotográficos, sondagens e
escavações arqueológicas em novos sítios da região
sudeste do Piauí, compreendendo o Parque Nacional Serra
da Capivara e o seu entorno. Essas pesquisas, financiadas
pelo CNPq, por meio dos projetos Pronex (1998 a 2004) e
Milênio (2005 a 2008), forneceram dados para os objetivos
específicos dos projetos e foram utilizados, também, na
elaboração de teses de mestrado e de doutorado. Com
base nos dados obtidos, estão em preparação várias
publicações e monografias.
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Pesquisas de caráter interdisciplinar, que abrangem
tanto disciplinas arqueológicas, como outros
horizontes científicos e outras disciplinas propedêuticas, necessárias para o estudo do homem em
seu contexto natural, constituem uma dimensão do
projeto que reúne pesquisadores da Fundação Museu
do Homem Americano, da Fundação Oswaldo CruzFIOCRUZ e do Programa de Pós-graduação em
Arqueologia da Universidade Federal de
Pernambuco. As três instituições constituíram um
sólido núcleo de pesquisas e de formação e
treinamento de pessoal.
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As prospecções realizadas nos anos de vigência do
projeto permitiram a descoberta de 672 novos sítios.
Dentre os novos sítios registrados, foram selecionados,
para serem escavados, os que sugeriam a possibilidade
de obtenção de dados para o cumprimento das metas
do projeto geral. Os critérios de escolha foram tanto a
existência de sedimento arqueológico no sítio, como sua
posição no relevo e as características da topografia.
Nesta publicação, procura-se disponibilizar, para os
pesquisadores em arqueologia e áreas propedêuticas,
os dados e registros disponíveis nos laboratórios de
pesquisa da FUMDHAM, bem como as coleções
arqueológicas decorrentes desses trabalhos, disponíveis
nas reservas técnicas do Museu do Homem Americano.

Os diferentes perfis gráficos (Fig.1, Fig.2 e Fig.3), que
se foram segregando na análise desses 180 sítios,
permitiram integrar novas variáveis referentes às escolhas
das superfícies nos sítios com paredes heterogêneas.
Resultados de análises físico-químicas permitiram
também identificar os procedimentos de preparação do
suporte por meio da aplicação de técnicas de polimento,
anteriores à aplicação das tintas. Ficou evidenciado, em
alguns casos, que a aplicação das tintas para delinear o
contorno da figura circunscrevia-se aos limites marcados
pelo polimento .

Os registros gráficos
O estudo dos registros gráficos pré-históricos existentes
no Parque Nacional Serra da Capivara e no Parque da
Serra das Confusões merece um capítulo a parte. Carro
chefe das pesquisas arqueológicas na região durante as
últimas décadas, o número de sítios registrados nos dois
parques, que já ultrapassa os 800 abrigos, necessita de
uma revisão dos conceitos e das classificações que,
preliminares no início, tornaram-se definitivos à força de
serem repetidos e utilizados por diversos pesquisadores,
sem critérios mais apurados. Hoje, frente ao acervo gráfico
existente — tanto o já conhecido em décadas anteriores,
como o registrado nas prospecções mais recentes —,
impõe-se a utilização de formas diferentes de análise,
fora do enquadramento de todo o corpus rupestre do
Nordeste brasileiro, nas duas grandes categorias
estabelecidas na década de 1970: as tradições
Nordeste e Agreste.

Fig. 1 - Toca do Alto da Serra do Capim (Serra das Confusões)

As grandes classes preliminares, que orientaram o início
das pesquisas sobre arte rupestre no Brasil foram de
grande utilidade para a criação de um primeiro
ordenamento, à medida que se descobriam áreas
arqueológicas com densidade gráfica. Para esses
primeiros agrupamentos gráficos, foram utilizados
critérios de caráter geral. No interior dessas classificações preliminares é que se trabalhou com o objetivo
de realizar aproximações destinadas a segregar
identidades gráficas e posicionamentos cronológicos.
Hoje, a multiplicação de parâmetros de análise e de
caracterizadores contextuais viabiliza o posicionamento
da análise num plano operacional de maior precisão
métrica. Laboratórios de arqueometria e metrologia
patrimonial contribuem ativamente a esses objetivos de
padronização.

Fig. 2 - Toca do Morro das Gravuras de Canaã (Entorno)

Dos 672 novos sítios arqueológicos registrados no Parque
Nacional Serra da Capivara, 576 abriga registros rupestres
sendo 414 somente pinturas, 58 somente gravuras e 104
com pinturas e gravuras, o que aumenta o universo dos
dados gráficos e a diversidade da representação de
cenas. Foi evidenciado o aumento da variedade de
recursos técnicos utilizados na realização tanto de
pinturas como de gravuras.
Fig. 3 - Toca do Bonecão do Camaçari (Serra da Capivara)
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Localização das áreas estudadas

PLANÍCIE PRÉ-CAMBRIANA

BACIA SEDIMENTAR DO PARNAÍBA

REGIÃO DA SERRA BRANCA

FUMDHAMentos VIII
FUMDHAMentos VIII

Pesquisas Arqueológicas na Região do Parque Nacional
Serra da Capivara e seu entorno (Piauí – 1998 – 2008)

4

44

ÁREA DA PLANÍCIE PRÉ-CAMBRIANA

Localização dos Sítios Arqueológicos da área da Planície Pré-Cambriana

1 - MACIÇO CALCÁRIO DO GARRINCHO
As atividades de prospecção e escavações na área do
Garrincho foram realizadas, durante o ano de 2003, sob
a direção de Gisele Daltrini Felice. O objetivo da pesquisa
foi utilizar o Serrote do Garrincho como referência
ambiental, arqueológica e paleontológica, buscando
dados ambientais e culturais que contribuíssem para
compreender as modificações da paisagem e as
adaptações humanas, no enclave arqueológico do
Parque Nacional Serra da Capivara, estabelecendo,
ainda, os ambientes possíveis para ocupação humana
nos diferentes períodos de maior e menor
disponibilidade de água.
O Serrote do Garrincho é um dos afloramentos de
maciços calcários metamorfizados do Paleozóico antigo,
que possui abrigos e cavernas, onde existem sítios
arqueológicos e paleontológicos. Dentre os vários sítios
localizados no Serrote do Garrincho, destaca-se o sítio
Toca do Gordo do Garrincho e a Toca da Santa.

A Toca do Gordo do Garrincho está situada nas
coordenadas UTM L 763010 e UTM N 9012610 e tem
sido objeto de estudos desde a década de 1980.

FUMDHAMentos VIII
FUMDHAMentos VIII

Localizada na Área de Preservação Permanente do
entorno do Parque Nacional Serra da Capivara, é, até o
momento, a única que possui datação absoluta direta
para vestígios de fósseis humanos pleistocênicos
encontrados na região.
Os vestígios humanos submetidos a análises para
datação foram dentes: um incisivo permanente inferior
e um fragmento do maxilar (alvéolo) e primeiro molar
permanente superior. As datações foram realizadas
pelo método de datação radiocarbono no laboratório
Beta Analytic, obtendo-se 12210 +/- 40 BP (BETA
136204, technology AMS, Cal BC 13295 to 12740 (Cal
BP 15245 to 14690) and Cal BC 12390 to 12120 (Cal
BP 14340 to 14070) and Cal BC 11965 to 11905 (Cal
BP 13915 to 13855) Conventional radiocarbon age
12170 +/- 40 BP).
A descoberta desse sítio paleontológico e arqueológico
foi feita por moradores do povoado Garrincho, que, em
1986, no intuito de aproveitar a água que se
concentrava numa das entradas da caverna, escavaram
a depressão onde a água se depositava, para aprofundar
o local de recepção, transformando a mesma numa
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cisterna no exterior da caverna. Posteriormente, os
pesquisadores da Missão Franco-Brasileira escavaram
o início da galeria de entrada da caverna, atingindo
aproximadamente oito metros de profundidade. Ainda em
1986, os pesquisadores verificaram todos os sedimentos
retirados pelos moradores, que, após serem peneirados,
permitiram o resgate de grande quantidade de fósseis
da paleofauna e doze peças líticas.
Em 1989, durante a análise desse material, o
paleontólogo Claude Guérin reconheceu um pedaço de
parietal humano, proveniente da entrada da caverna.
Foram realizadas campanhas de escavações em 1990,
1991, 1992 e 2000, seguindo a galeria em direção aos
salões do interior da caverna. Dentro da caverna, os
sedimentos que compõem a estratigrafia são de idade
holocênica e pleistocênica.
O período holocênico está representado em cinco
camadas estratigráficas, sendo a primeira composta por
sedimentos siltosos finos, a segunda por sedimentos
finos areno-argilosos “móveis” e, às vezes, compactos.
A terceira camada é areno-argilosa, com pequenos
seixos e lentes de grãos de calcita; a quarta camada é
areno-argilosa, com seixos e grãos de calcita. Por fim,
aparece uma quinta camada areno-argilosa sobre um
assoalho estalagmítico, que limita os depósitos
holocênicos. Abaixo desse assoalho estalagmítico,
surgem os sedimentos do pleistoceno, com uma primeira
camada de sedimentos areno-argilosos e seixos com a
presença dos ossos da paleofauna mineralizados; a
camada seguinte é de seixos e areias.
No interior da caverna, os locais de maior energia
hidroambiental, ou seja, de passagem d’água,
apresentam areia e seixos, enquanto, nos locais mais
protegidos, os sedimentos depositados são, obviamente,
mais finos, predominando as argilas. A definição dos
períodos de deposição foi feita por meio da datação de
carvões encontrados logo acima do assoalho
estalagmítico (GIF-9335 10020+/-290 BP) e da datação
dos dentes humanos (datação anteriormente citada, >
12000 anos BP) encontrados abaixo do assoalho, em
um sedimento concrecionado, que constitui um tipo de
“brecha”. O assoalho estalagmítico constitui, portanto,
um excelente indicativo ambiental e uma importante
referência cronoestratigráfica. O preenchimento da
caverna, a estratigrafia, o estudo do fragmento de parietal
humano (encontrado na entrada da caverna) e dos dentes
(encontrados no interior da caverna) foram publicados
por Eveline Peyre.
O ambiente do interior da caverna do Garrincho – por ser
um local protegido e uma caverna calcária, caracterizada
principalmente por uma evolução relacionada com a
presença da água, responsável pela dissolução da rocha
– permitiu uma sedimentação peculiar. Trata-se da
composição de deposição de eventos originários do
ambiente interno com outros de retirada e deposição de
sedimentos provenientes do ambiente externo,
principalmente a entrada, além da deposição de
sedimentos em períodos chuvosos e transporte e retirada
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de sedimentos, quando ocorrem fenômenos de grande
energia hidroambiental, que levam à formação de cursos
d’água dentro da caverna. Esses processos permitiram,
no interior da caverna do Garrincho, uma interessante
sedimentação, que possibilitou aos pesquisadores
encontrarem uma estratigrafia definida.
Além disso, os tipos de vestígios datáveis, como dentes
e carvão, permitiram o estabelecimento cronológico da
estratigrafia. Já para a porção externa do sítio não havia
estratigrafia estabelecida, pois a escavação foi realizada
pelos moradores, que construíram um muro no entorno
da cisterna inviabilizando o conhecimento estratigráfico
da parte externa da caverna e da sua entrada.
Pelo fato de, no Serrote do Garrincho, existirem outros
locais protegidos, na porção externa do sítio, a oeste da
cisterna, e outros sítios, que poderiam fornecer
informações sobre a ocupação humana e contextualização do importante material arqueológico e
paleontológico já encontrado, foi considerada de
relevância a continuidade da pesquisa na área, em 2003.
Na primeira etapa da pesquisa de campo, na região do
Serrote do Garrincho, foram realizadas prospecções
durante o ano de 2003. A área delimitada para pesquisa
situa-se entre a Fazenda dos Oitenta e Jurubeba, ao
norte, o rio Piauí, ao sul; a drenagem do Balancete, a
oeste e a drenagem do Bráz, a leste.
Durante a prospecção, foram observados e plotados
cursos d’água, estratigrafias dos cortes e barrancos das
estradas, diferentes sedimentos da superfície do solo,
sítios arqueológicos de superfície, cisternas naturais e
artificiais, processos erosivos e possíveis abrigos com
potencial para escavações. O ambiente, no qual está
situado o maciço calcário do Garrincho, é
geograficamente interessante, pois se localiza
aproximadamente a 2 km ao sul, em frente à cuesta,
que é a borda do planalto, onde, na época de chuvas, se
concentra todo o escoamento das águas superficiais,
que descem da serra, formando as drenagens nas
proximidades do sopé da cuesta. O maciço calcário do
Garrincho, porém, não recebe diretamente as águas do
escoamento superficial, pois entre ele e o planalto fica a
Serra das Lagoas. Trata-se de uma pequena serra, porção
do planalto, com uma tênue ligação, muito erodida, com
o complexo do planalto, que deixa na paisagem uma
elevação isolada, divisor de águas na saída da cuesta e
em frente ao Garrincho.
Duas drenagens formam-se nas laterais do maciço
calcário, a do Balancete e a do Bráz, e ambas seguem
para o sul, em direção ao rio Piauí, parte mais baixa na
porção do Escudo Pré-Cambriano. Nas “costas” da Serra
das Lagoas, em frente ao Garrincho, apresenta-se um
ambiente plano, margeado nas laterais pelas drenagens
do Bráz e do Balancete. Essa área plana deve ter sofrido
erosão contínua, mas pouco acentuada, ao longo do
tempo. Porém, nos eventos de grande quantidade de
água, deve ter sido área de inundação das drenagens, o
que pode ter possibilitado o depósito, ao invés da retirada,
de sedimentos. Por se tratar de uma porção do relevo
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plana e “protegida”, margeada por cursos d’água, poderia ser uma área interessante para acampamento ou aldeamento
humano ou, ainda, para intenso deslocamento da megafauna.
Na porção sul do maciço aparece uma interessante formação de calcário secundário um tipo de caulim/caulinita,
normalmente utilizado como corretivo de solo ou para fabricação de porcelana. Até recentemente, essa jazida
estava sendo explorada de forma ilegal, mas a extração foi embargada.
Na segunda etapa da pesquisa, iniciou-se a Primeira Campanha de Escavação do Sítio Toca do Gordo do Garrincho
durante os meses de maio a de junho de 2003. Foram abertas cinco trincheiras (T1, T1A, T1B, T2, T2A), e começou
a ser escavada uma das entradas da caverna, que forma um pequeno abrigo (Fig.1).

Fig. 1 - Plano de detalhe com localização das trincheira

O setor escavado da entrada da caverna foi denominado de setor T3. Em
frente a aproximadamente 3 m de distância da entrada da caverna, há vestígios
de um forno de uma antiga caieira. Nessa etapa de trabalho, verificou-se, a
partir de uma profundidade de aproximadamente 2 m, a predominância de
sedimentos de colúvio (Fig.2), cuja sedimentação até a superfície é
aparentemente homogênea, com sedimentos argilo-arenosos. Nessa
campanha, foram encontrados vestígios líticos e paleontológicos .

Fig. 2 - Colúvio
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A terceira etapa da pesquisa foi a Segunda Campanha
de Escavação, em 2003, na qual a escavação da entrada
da caverna (setor T3) foi ampliada tornando possível
encontrar restos muito fragmentados de um crânio
humano associado a um raspador. Esse crânio foi
reconstituído em laboratório e enviado para análise
antropofísica (Fig.3). Nesse setor (T3), foram
encontrados, ainda,
fragmentos de ossos
da megafauna na
porção mais profunda
de uma cisterna natural originária de uma
dolina. Com as escavações do setor, foi
atingido um dos objetivos da pesquisa: os
vestígios da paleoFig. 3 - Crânio
fauna encontrados in
situ permitem correlações com a estratigrafia da parte
externa da caverna (Fig.4).
Fig. 4 - Vestígios de
paleofauna

Ainda nessa etapa de
trabalho, foi pesquisado
o sítio arqueológico de
superfície mais próximo
da escavação. Trata-se
de uma oficina lítica no
local conhecido como
Roça do Mauro (UTML
763508 e UTMN
9012415) (Fig.5).

Na linha topográfica dessa trincheira, foi aberta outra
trincheira (T5) na área da paleodrenagem, mais próxima
do Serrote do Garrincho. Sua escavação foi ainda
aprofundada em busca de sedimentos
indicativos das variações climáticas. A
profundidade da trincheira (aproximadamente 6 m) apresentou pouca variação sedimentológica
(Fig.6).

Fig. 6 -Variação
sedimentológica

Parte de um pequeno
abrigo foi escavado
no Sítio Toca do
Gordo do Garrincho,
setor denominado
T6, em cuja escavação foram encontrados instrumentos
líticos bem elaborados e dentes
humanos (Fig.7).
Durante as escavações, em todos os
Fig. 7 - Dentes humanos
setores, verificou-se
a presença de diferentes matérias primas exógenas, utilizadas para a
elaboração de instrumentos.
Devido à homogeneidade da sedimentação, nas
proximidades do sítio, e à dificuldade em encontrar
fogueiras e obter carvão para datações, decidiu-se
escavar o abrigo mais próximo à Caverna do Garrincho,
principalmente para comparação estratigráfica. O local
escolhido foi a Toca da Santa.

A Toca da Santa é um abrigo localizado nas

Fig. 5 - Roça do Mauro

Nesse sítio, foi delimitada uma área de 10 m x 10 m e
todos os vestígios arqueológicos da superfície, mais de
50 líticos, foram sistematicamente coletados.
No local desse sítio de superfície (T4), foi aberta uma
trincheira em busca de vestígios no subsolo, mas obtiveramse apenas evidências sedimentológicas, pois se verificou
que blocos de colúvio aparecem a partir de uma profundidade
de aproximadamente 1,50 m.
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coordenadas geográficas UTML 763324 e UTMN
9012144 (Fig.8). A área desse sítio foi intensamente
depredada pela extração mineral, como pedreira e
como caieira, para produção de cal, porém os vestígios
arqueológicos protegidos por sedimentos foram bem
preservados. O sítio forneceu 3 esqueletos humanos
(incompletos) que demonstravam diferentes rituais de
enterramentos (Fig.9, Fig.10 e Fig.11). Vestígios líticos
estavam associados a esses enterramentos , porém
não foram encontradas fogueiras.
Foram coletados sedimentos das trincheiras T1, T1A,
T1B, T2, T2A, T4, T5 e dos setores T3, T6 e da Toca
da Santa para análises sedimentológicas,
granulométricas e fisico-químicas. As diferentes
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Fig. 8 - Plano de localização dos esqueletos

Fig. 9 - Esqueletos 1 e 2

Fig. 10 - Esqueleto 1

rochas e os minerais utilizados para a elaboração de
instrumentos, deverão ser submetidos a estudos
geológicos para identificação da matéria-prima. A parte
do crânio descoberto no setor T3 e os dentes
encontrados no setor T6 foram encaminhados para
análises antropofísicas específicas, os três esqueletos
da Toca da Santa também serão encaminhados para
análise. Tanto esqueletos como sedimentos deverão
ser datados. O material proveniente das pesquisas de
campo foi organizado, limpo, numerado e submetido
à classificação preliminar, em laboratório.
Os setores T3, T6 e a Toca da Santa não foram
totalmente escavados, as pesquisas aguardarão os
resultados dos trabalhos para definir a melhor
estratégia para a continuidade das escavações.
Fig. 11 - Esqueletos 2

FUMDHAMentos VIII
FUMDHAMentos VIII

Pesquisas Arqueológicas na Região do Parque Nacional
Serra da Capivara e seu entorno (Piauí – 1998 – 2008)

9

99

2 - TOCA DO TENENTE LUIZ
A Toca do Tenente Luiz está situada no entorno do Parque Nacional Serra da Capivara, região dos afloramentos
calcários da planície pré-cambriana, no município de Coronel José Dias. Suas coordenadas são UTML 783909 e
UTMN 9024947 e altitude de 385 m. Trata-se de um abrigo em forma de grande galeria que se estende de um lado
a outro do serrote de calcário, com diversas ramificações (Fig.1).

Fig.1 - Vista do sítio

As escavações
Foram realizadas três campanhas de escavação durante os anos 2002 e 2003, finalizando-se em 2006 (Fig.2).
O sítio foi muito perturbado pela extração do calcário para a fabricação de cal; havia muitos blocos caídos no chão,
e grande quantidade de fragmentos de calcário de diversos tamanhos No entorno do sítio, existiam seis caieiras
que foram desativadas pela intervenção da FUMDHAM.

Fig. 2 - Plano inicial
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Foram definidas três trincheiras para sondar a área do
sítio. Iniciou-se a escavação, com decapagens que
obedeciam às camadas naturais do sedimento (Fig.2).
A partir de 60 cm de profundidade, em relação à superfície
atual do sítio, por não se observarem camadas naturais,
prosseguiu-se a escavação com decapagens artificiais de
10 cm de espessura. O sedimento é areno-argiloso, com
grande quantidade de blocos laminares de calcário e
fragmentos de estalactites desprendidos do teto das galerias.
A constatação da presença de urnas funerárias, que se
estendiam além das paredes das sondagens, justificou
a ampliação da escavação. Nesse sítio, foram exumados
24 esqueletos humanos. Alguns jaziam em urnas de
cerâmica e outros, em fossas. O estado de conservação
dos ossos que estavam nas urnas era bom. Os ossos
que jaziam nas fossas apresentavam muitas fraturas e
visível achatamento ocasionado pelo peso do sedimento
e pelo intenso pisoteio humano e de animais domésticos.
A toca vinha sendo utilizada para o armazenamento de
cal, fato comum na região, e, também, para abrigar
cabras, ovelhas e porcos criados soltos na caatinga, ou
ainda para depósito de maniçoba e até mesmo como
residência de vaqueiros.
As urnas estavam cobertas com potes de tamanho menor
e, dentro delas, os esqueletos estavam protegidos dos
intemperismos produzidos pela alternância dos períodos
mais úmidos e os de seca extrema. A maior parte dos
esqueletos das urnas era de crianças que jaziam em
posição fetal.
O início do clima semi-árido provocou depleção
progressiva das águas que se acumulavam nas galerias
da gruta, quando o clima da região era tropical úmido.
Quando se instalou o clima atual, as galerias foram
invadidas pelos sedimentos do entorno. Nos sedimentos,
onde estavam enterrados os esqueletos humanos, foram
encontrados e coletados artefatos líticos e cerâmicos,
lentes de carvão e ossos de megafauna pleistocênica,
em adiantado estágio de fossilização.
Nas primeiras decapagens encontraram-se fragmentos
de cerâmica, peças líticas polidas e muita cinza
espalhada. Nas decapagens seguintes, quando
começaram a aparecer as urnas funerárias e fossas
com esqueletos humanos (Fig.3 e Fig.4), a quantidade
de cinza e de fragmentos de cerâmica espalhada

Fig. 4 - Fossas funerárias
diminuiu gradativamente e aumentou, proporcionalmente,
a quantidade de peças líticas lascadas. Da decapagem
16 em diante, a 1,2 m de profundidade em relação à
superfície atual, começaram a aparecer ossos da
megafauna.

Resultados da análise preliminar dos
vestígios coletados
Foram coletados, restos de esqueletos humanos,
fragmentos de cerâmica, peças líticas e ossos
fossilizados de megafauna.

Indústria lítica
Coletamos 14 blocos de calcário, todos associados a
sepultamentos. As escavações permitiram a coleta de
792 estilhas, sendo 198 de quartzo, 6 de arenito,
4 de calcário, 369 de quartzito e 215 de sílex.
Dos 1.522 fragmentos líticos coletados, eram 111 de
arenito, 45 de calcário, dos quais alguns associados
aos enterramentos, 2 de canga, 2 de granito 2 de
hematita, 1 de mármore, 2 de ocre, 621 de quartzito,
585 de quartzo, 21 de quartzo hialino, 113 de sílex,
16 de silexito e 1 de siltito.
As lascas com córtex encontradas somam 1.512,
das quais 71 em arenito, 9 em calcário, 3 em
granito, 1 em hematita; 987 em quartzito; 328 em
quartzo; 2 em quartzo hialino; 102 em sílex e 9 em
silexito. Foram coletadas, também, 349 lascas sem
córtex sendo: 6 de arenito, 2 de granito, 164 de
quartzito, 87 de quartzo, 1 de quartzo hialino, 88 de
sílex e uma de silexito.
Os núcleos encontrados somaram 212, em arenito,
calcário, granito, hematita, quartzito, quartzo e sílex.
Seixos com um único lascamento somaram 38, dos quais
19 eram de arenito, 10 de quartzito e 9 de quartzo.
Dezesseis seixos tinham 2 cicatrizes de lascamento,
sendo 3 de arenito, 9 de quartzito e 4 de quartzo. Nove
seixos tinham 3 lascamentos: 3 de arenito, 5 de quartzito
e 1 de quartzo. Finalmente, 10 seixos mostravam mais
do que 3 cicatrizes sendo 4 de arenito e 6 de quartzito.

Fig. 3 - Urnas
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Duzentas e trinta e oito peças são elaboradas: 4
alisadores, um de arenito e três de quartzito; 1 bastonete
de calcário; 1 biface de quartzito; 1 denticulado de
quartzito; 24 facas, sendo uma de calcário, 21 de quartzito
e duas de sílex; 15 furadores, 1 de hematita, 9 de
quartzito, 4 de quartzo e 1 de sílex; 14 lesmas das quais
4 em quartzito, 2 em sílex e 7 em silexito; 1 machadinha
polida, de granito; 11 percutores sendo 3 de arenito, 5
de quartzito, e 3 de quartzo; 1 pingente de micaxisto; 40
raspadores sobre seixo, sendo 1 de hematita, 35 de
quartzito e 4 de quartzo; 95 raspadores, dos quais 1 em
arenito, 67 em quartzito, 11 em quartzo, 1 em quartzo
hialino, 11 em sílex e 4 em silexito; 1 raspador-alisador
em quartzito; 2 raspadores-faca em quartzito; 2 raspadores
bi-laterais, em quartzito; 11 raspadores carenados, dos
quais 4 de quartzito, 2 de quartzo, 2 de sílex e 3 de silexito;
1 raspador em sílex; 6 raspadores laterais, sendo 5 em
quartzito e 1 em sílex; 6 raspadores-furadores, dos quais 5
de quartzito e 1 de quartzo; 1 tembetá.

Cerâmica
Dos 1.575 fragmentos de cerâmica coletados, 1.369 não
forneciam as mínimas informações necessárias para
estudo, apresentando, pelo menos, uma superfície
(interna ou externa) totalmente destruída e de tamanho
inferior a 2 X 2 cm. Os tipos de pasta definidos são:
Descrição

Toca do Serrote do Tenente Luiz

Pasta I

Areia fina, quartzo, fragmento de cerâmica e mica; não muito
compacta, com bolhas de ar

Pasta II

Areia fina

A técnica de manufatura acordelada, ou roletada, foi
usada em todos os fragmentos analisados no conjunto
desse sítio. O tipo de queima redutora predominou, com
79, correspondendo a 78% do universo, e 20 (22%) foram
identificados como queima do tipo oxidante.
Queima
Oxidante

Redutora

36

142

O alisamento é a técnica de tratamento de
superfície mais utilizada nos fragmentos (70,76%),
o corrugado (com predomínio do corrugado tipo
simples) na superfície externa e alisamento na
superfície interna é a segunda técnica empregada,
com 37 fragmentos reconhecidos (21,63%). A
técnica de pintura foi utilizada apenas em 9
fragmentos (5,26%) na superfície interna, o engobo
natural foi identificado em 10 fragmentos, sendo 6
(3,50%) em ambas as superfícies, e 4 (2,33%)
apenas internamente. Somente um fragmento
(0,58%) apresentou a técnica escovada em sua
superfície externa.
A morfologia dos fragmentos reconhecidos foi a mesma
entre os sítios Toca da Baixa dos Caboclos e Toca do
Serrote do Tenente Luiz: bases, bojos e bordas. Esses
fragmentos foram novamente subdivididos em dois tipos
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de base, dois tipos de bordas e dois tipos de lábios
identificados na borda:
Tipos de objeto
Base
17

Bojo
127

Borda
27

Outros
7

Tipo de base
Cônica
6

Convexa
11

Tipo de borda
Direta

Outra

27

-

Tipo de lábio
Arredondado

Plano

21

6

Outros vestígios
Foram coletadas 147 amostras de carvão, das quais
41 associadas a sepultamentos primários ou a
urnas funerárias. Outras estavam associadas a
fogueiras. Foram coletadas 30 conchas, 4 das quais
junto a ossos humanos. Foram recolhidas 264
amostras de sedimento, das quais 77 associadas
a restos humanos.
Um dente do esqueleto 09 exumado na decapagem
05 do setor 02, foi datado (Ua – 22776; 2004),
apresentando a idade de 935+/-40 AP. Outros dentes
do esqueleto 09 foram datados posteriormente (Ua –
23386; 2004). Obteve-se a datação de 920 +/-35 AP,
confirmando a datação anterior.

3 - ALDEIA ALTO DA SERRA TALHADA
Trata-se de um sítio de superfície, situado sobre um antigo
terraço fluvial, no entroncamento da BR 020 com a
estrada, que dá acesso ao Sítio do Mocó e ao Parque
Nacional Serra da Capivara – guarita do Boqueirão da
Pedra Furada, da qual dista 5 km. Nesse sítio, foi feito um
primeiro levantamento topográfico e diversas coletas de
material de superfície (fragmentos de cerâmica e líticos).
Para datar a época de
formação do terraço,
realizou-se uma sondagem de 9 x 5 m,
iniciada na parte mais
alta do terraço, distante 60 m da Br020, que o
corta parcialmente.
Como não havia uma
estratigrafia visível dos
sedimentos (areia e
argila, cor 2,5YR5/4
Munsell) que formam o
terraço, a escavação foi
feita por níveis artificiais
de 18 a 25 cm (Fig.1).

Fig.1 - Vista parcial da sondagem
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Os dados fornecidos por essa sondagem são:
·

Na superfície, foram encontrados
fragmentos de cerâmica e peças
líticas;

·

Vestígios cerâmicos somente até
a profundidade de 0,25 m;

·

Vestígios líticos até a profundidade
de 1,20 m (Fig.2).
Figura 2

A uma profundidade de 1,50 m a sondagem foi interrompida, devido ao início da estação de chuvas. Foram tomadas
amostras de sedimento para serem datadas pelos métodos OSL, EPR e Termoluminescência.

ÁREA DA BACIA SEDIMENTAR DO PARNAÍBA

Essa zona se estende desde o limite nordeste do Parque Nacional Serra da Capivara, ponto de contacto entre o
planalto sedimentar e a bacia cristalina do Pré Cambriano, estendendo-se até o Parque Nacional Serra das Confusões.
Uma série de redes de drenagem, de diferentes potenciais, escoa a água pluvial de todo o limite sul da cuesta,
levando-as para o vale do rio Piauí. Foi nessa área que obtivemos as datações mais antigas para a presença
humana nas Américas .

Localização dos Sítios Arqueológicos da área da Bacia Sedimentar do Parnaíba
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4 - TOCA DA BAIXA DA CABACEIRA
Esse sítio com pinturas rupestres é um abrigo profundo, baixo, de forma circular. Apresentava pinturas próximas ao
solo atual, razão pela qual foi escolhido para ser escavado. Encontra-se no primeiro rebordo do alto da chapada e
suas coordenadas são UTM L 773311 e UTM N 9027762 (Fig.1).

Fig.1 - Vista do sítio

A escavação foi realizada durante o ano de 2001(Fig.2). Foram descobertas 13 fogueiras estruturadas e material
lítico. As peças líticas (Fig.3) estão cobertas por uma camada de silte amarelo, que se colou de tal maneira à rocha

Fig. 2 - Plano inicial em curvas de nível
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Fig. 3 - Seixo lascado

tornando impossível retirá-la, nem com escovas, nem
deixando de molho na água, com ácido clorídrico ou ácido
muriático. É difícil ler os detalhes técnicos de
lascamento, verificar se há retoques ou marcas de uso,
pois tudo está encobertos pelo silte . Isso demonstra
que houve uma torrente que trouxe água contendo a argila
fina que caracteriza o solo do alto do planalto para dentro
do sítio. As peças ficaram mergulhadas nessa água
barrenta e, quando o clima mudou e a água secou, o
barro colou-se às mesmas. São, portanto, um excelente
indicador da época do início da mudança climática. Foram
descobertos, também, painéis de pinturas que estavam
cobertos pelos sedimentos.
O sítio foi dividido em dois setores. Foram retiradas, na
primeira decapagem, muitas placas desprendidas da
parede de arenito e seixos caídos do teto do abrigo,
formado pelo conglomerado. Algumas dessas placas
tinham figuras pintadas. Foram também encontradas
sementes, folhas, coprólitos e peças líticas feitas sobre
quartzo ou quartzito. Na segunda decapagem, foi
encontrado um grande seixo, que havia sofrido um
processo de aquecimento e, a seu lado, carvões, lascas
térmicas e placas de arenito.

Fig. 4 - Fogueiras utilizando placas finas de arenito

de dentro do abrigo para a encosta do vale. As datações
realizadas foram:
·

carvões da fogueira 5, decapagem 5: 7940 +/80 BP (BETA 158555 - 1 sigma 68 % probability
Cal BC 7040 to 6670 (Cal BP 9000 to 8620) - 2
sigma 95 % probability Cal BC 7070 to 6610
(Cal BP 9020 to 8560) - Intercept radiocarbon
age with calibration curve: Cal BC 6810 (Cal
BP 8760) - Conventional radiocarbon
age1:7940+/-80 BP)

·

carvões da fogueira 7, decapagem 6: 8670 +/60 BP (BETA 158554 - 1 sigma 68 % probability
Cal BC 7750 to 7600 (Cal BP 9700 to 9550) - 2
sigma 95 % probability Cal BC 7910 to 7900
(Cal BP 9860 to 9860) and Cal BC 7830 to 7580
(Cal BP 9780 to 9530) - Intercept radiocarbon
age with calibration curve: Cal BC 7620 (Cal
BP 9570) - Conventional radiocarbon age1:
8670+/-60 BP)· carvões da fogueira 9,
decapagem 9: 8800 +/-60 BP (BETA 159040 - 1
sigma 68 % probability Cal BC 8150 to 8140
(Cal BP 10100 to 10090) and Cal BC 7970 to
7760 (Cal BP 9920 to 9710) - 2 sigma 95 %
probability Cal BC 8200 to 7630 (Cal BP10150
to 9580) - Intercept radiocarbon age with
calibration curve: Cal BC 7930 (Cal BP 9880) Conventional radiocarbon age1:8800+/-60 BP)

Nos dois setores, a rocha da base começou a aparecer
na terceira decapagem, mas, no fundo do abrigo, ainda
havia sedimento. A rocha foi aparecendo, aos poucos, a
cada decapagem, pontilhada de pequenas depressões
arredondadas, feitas pela torrente que passou por dentro
do abrigo. Na decapagem 6, do setor 1, foram coletados
fezes e sedimento. Na decapagem 7, foram encontradas
fogueiras estruturadas (Fig.4), utilizando placas finas de
arenito, blocos de arenito e seixos. As fogueiras eram
numerosas nos dois setores nessa e nas decapagens
subsequentes. Na decapagem 10, foi encontrado um
pedaço de ocre e um osso de ave. Na decapagem 17,
foram encontradas duas lesmas de sílex .

O abrigo foi formado por uma torrente em turbilhão. A
camada de sedimentos era rasa, mais profunda na parte
central. Pode-se ver claramente, no solo rochoso, os
caminhos da água desde sua entrada no sítio até a saída e
a descida que vai para o fundo do canyon. Evidentemente,
a sedimentação somente teve início quando o regime de
chuvas começou a mudar e as mesmas se tornaram menos
violentas não mais lavando a rocha da base do sítio.

Em uma trincheira aberta para escoar a água, que entra
no abrigo durante a estação das chuvas, foi encontrada
uma lesma feita com técnica perfeita. Mas, o material
dessa trincheira parece ter sido transportado pela água,

As datações obtidas demonstram que a água passava
no interior do abrigo até cerca de há 10.000 anos, como
demonstra a datação obtida para a fogueira 9, apoiada
sobre o solo rochoso.
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5 - TOCA DO ELIAS
O sítio Toca do Elias é um abrigo sob rocha, situado no povoado denominado Sítio do Mocó, município de Coronel
José Dias. Sua posição geográfica é determinada pelas coordenadas (Zona 23) UTM N 768190 e UTM L 9021459.
Na realidade, a parede rochosa, nessa parte da cuesta, apresenta uma série de painéis com pinturas que não têm
continuidade. Os moradores do local deram nomes diferentes a cada um deles e, por este motivo, foram escavados
como setores separados, recebendo uma denominação diferente: Toca do Caldeirão do Elias, Toca da Roça do
Elias e Toca da Cerca do Elias, embora, na realidade, fosse um único sítio. Utilizaremos os nomes locais para
indicar os diferentes setores do sítio Toca do Elias, denominação sob a qual está cadastrado (Fig.1).

Fig. 1 - Plano inicial e delimitação de setores

O sítio ocupa o sopé da cuesta, na
curva de nível de 410 m, na desembocadura de um canyon denominado
Baixão Novo, que reúne as águas dos
canyons Baixão das Andorinhas,
Baixão das Trombetas e o Baixão das
Mulheres. As casas mais próximas
estão a cerca de 30 a 50 m do sítio
(Fig.2). Eram visíveis os restos de
paredes de pau a pique, construídas
pelos primeiros moradores do
povoado. São restos de casas que
utilizavam a parede rochosa como
fundo e o teto inclinado do abrigo
como telhado.
Fig.2 - Vista do sítio
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O setor chamado Cerca do Elias foi escolhido para ser o
primeiro a ser escavado por diversas razões:
·

Sua posição na desembocadura do canyon,
tendo à frente, a uma distância de 100 m, restos
de um terraço fluvial e a 400 m do thalweg
(talvegue) de um vale fóssil, hoje passagem da
torrente pluvial, o que permite datar o processo
de assoreamento do vale;

·

Sua posição no sopé da cuesta, logo abaixo de
uma fenda pela qual corre água no período
chuvoso, tendo, inclusive, no alto, um local
escavado pelas águas, que funciona como
reservatório e abastece a casa do proprietário.
Esses reservatórios naturais recebem a
denominação de caldeirões. Nesse local,
evidentemente, corria uma cascata durante as
épocas mais úmidas, o que nos permitiria datar
o momento em que a cascata deixou de ser
perene e teve início o assoreamento no local
exato do sítio;

·

A existência de figuras pintadas muito próximas
do solo atual (0,40 m) faz supor que, quando as
mesmas foram realizadas, o solo estava mais
baixo (Fig.3). Em casos em que as pinturas
estão próximas ao solo atual é possível
encontrar mais figuras abaixo do mesmo.

O painel de pinturas rupestres, de 5,10 m de comprimento
por 0,70 m de largura, é composto por figuras de animais
como ema, cervídeo, felino e figuras humanas. Existem
também grafismos puros .

Fig. 3 - Pintura rupestre (Missão Franco-Brasileira)

As escavações na Toca da Cerca do Elias desenvolveramse nos anos 2001-2002. Durante 2003, a escavação foi
estendida às áreas do sítio conhecidas como Caldeirão
do Elias e Roça do Elias. No início das escavações, foi
feito o plano em curvas de nível do solo atual do sítio. A
seguir, em razão do mesmo ter sido muito perturbado
pelos moradores do povoado, a escavação foi realizada
em camadas artificiais de 5 em 5 cm.

Escavações no setor Cerca do Elias
Foi delimitada a área de escavação entre a parede pintada e uma valeta pela qual escoa a água pluvial. Dentro da área
a ser escavada existe um grande bloco de arenito que, evidentemente, caiu do alto, e é visível sua cicatriz na parede. A
camada superficial era formada por areia amarelada, com pequenos seixos. Nos dois primeiros níveis escavados,
somente foram encontrados fragmentos de cerâmica, restos dos primeiros colonos brancos que aí viveram (Fig.4 e Fig.5).

Setor Cerca do Elias
Plano inicial de superfície

Fig.4 - Plano inicial com detalhes
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Legenda

Setor Cerca do Elias
Plano final em curvas de nível
equidistância 0,25 cm

Parede rochosa
Bloco

Fig. 5 - Plano Final em curvas de nível

A partir da terceira decapagem, foram encontrados uma
peça lítica e dois fragmentos de cerâmica. Na quarta
decapagem, além de líticos, foram encontrados os
primeiros carvões, que estavam, portanto, a 0,20 m de
profundidade. Dessa profundidade até a base rochosa,
no fundo, não foram mais encontrados fragmentos de
cerâmica. Na sexta decapagem, foram encontrados
blocos de arenito, carvões e diversas pecas líticas
(lascas, núcleos, seixos lascados) (Fig.6 e Fig.7) . Esse
material estava situado entre o grande bloco caído e a
parede com pinturas, parecendo se tratar de uma fogueira
feita sob a proteção do grande bloco e da parede inclinada.
Essa estrutura continuou por 20 cm e nela foram

encontrados dentes humanos e restos de um crânio,
analisados por Albert Nelson Russel (Fig.8).

Fig. 8 - Dentes humanos

Fig. 6 - Lascas: silex e quartzito
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Fig. 7 - Ocre

Para datar os dentes, fizemos analisar carvões
encontrados a uma distância de 0,70 m dos mesmos,
tendo-se obtido o resultado de 10270 + 35 RC yr. BP
(CAMS-94865), calibrado entre 12350-11.750 CAL yr. BP.
Vinte centímetros abaixo, foram encontradas mais duas
estruturas de combustão. A partir da profundidade de
1,50 m, decapagens 30ª até 32ª, foram encontrados
muito líticos entre o bloco caído e a parede leste. O
sedimento da camada, entre o bloco caído e a parede
pintada era areia com seixos pequenos, cuja cor variava
entre 10YR 5/8 e 5 YR 5/6 (Munsell), mas, perto da
parede leste, a cor era 7,5 YR 5/8 .
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Os cortes estratigráficos leste e norte (Fig.9 e Fig.10) permitem que se note que a deposição dos sedimentos foi
feita do sul em direção à parede rochosa. Evidentemente, durante o Pleistoceno, havia no local uma passagem de
água que caia do alto trazendo sedimentos. Deve ter sido essa passagem constante de água que fez cair os blocos
que formaram uma proteção. Foi nessa área protegida que foram encontrados os dentes e o fragmento de crânio.

Fig. 9 - Perfil estratigráfico - Lado Leste

Fig. 10 - Perfil estratigráfico - Lado Norte
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Escavações nos setores : Caldeirão do Elias e Roça do Elias
O plano mostra a situação do solo atual nessas áreas e sua relação com a Toca da Cerca do Elias (Fig.1) desde o
início das decapagens, nesses dois setores, encontrou-se material lítico misturado a fragmentos de cerâmica atual
e de vidro. E foram evidenciadas fileiras de tijolos, não cozidos, alinhados como dispostos para secar, ruínas de
fornos para secar farinha de mandioca e um engenho para fabricar açúcar (Fig.11 e Fig.12). Essas ruínas adentravam
o quintal da propriedade vizinha e o proprietário não autorizou o prosseguimento da escavação, razão pela qual os
trabalhos foram interrompidos e aguardam a intervenção do IPHAN. O material pré-histórico encontrado nessas
escavações está, evidentemente, sendo perturbado pela ação entrópica recente.
Em um nicho, na Roça do Elias, há grafismos polícromos da Tradição Nordeste, predominando o complexo
estilístico Serra Talhada (Fig. 13). No setor denominado Caldeirão do Elias há também grafismos pintados (Fig.14).
Em razão de sua posição e da existência de blocos caídos, a única parte do sítio que não foi perturbada pelo
homem atual foi a que recebeu a denominação de Toca da Cerca do Elias.

Fig. 11 - Setor: Caldeirão do Elias

Fig. 13 - Grafismos policromos, Roça do Elias

Fig. 12 - Setor: Roça do Elias
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Fig. 14 - Pinturas rupestres, Caldeirão do Elias
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6 - TOCA DO FUNDO DO BAIXÃO DA PEDRA FURADA
Abrigo sob-rocha, situado nas coordenadas UTM L 768622
e UTM N 9024088. Esse sítio faz parte do Circuito Turístico
da Pedra Furada-Rodrigues e está preparado para receber
visitantes, com uma passarela ao longo dos painéis pintados. Sua posição, no início do vale da Pedra Furada, justamente sob um paredão rochoso com marcas de antigas
cachoeiras (Fig.1), mostrava que nele poderiam ser obtidos dados sobre a evolução climática da região. Outro
motivo para escavá-lo residia no fato que havia painéis de
pinturas na altura do solo atual. Um deles representava
uma fileira de emas (Fig.2). Era necessário verificar se não
haveria pinturas enterradas pelo sedimento do preenchimento, situado ao nível da parte mais alta do vale atual.

Fig. 2 - Pinturas na altura do solo (Missão Franco-Brasileira)

Fig.1 - Vista do sítio

A decapagem 5 – cerca de 1,20 m de profundidade –
permitiu a descoberta de uma lâmina metálica de faca,
datada pelo C-14 em 270 +/- 60 BP, (BETA 154636 - 1
sigma 68 % probability Cal AD 1520 to 1580 (Cal BP
430 to 380) and Cal AD 1630 to 1660 (Cal BP 320 to
290) - 2 sigma 95 % probability Cal AD 1470 to 1680
(Cal BP 480 to 270) and Cal AD 1740 to 1810 (Cal BP
210 to 140) and Cal AD 1930 to 1950 (Cal BP 20 to 0 ) Intercept radiocarbon age with calibration curve Cal AD
1650 (Cal BP 300) - Conventional radiocarbon
age1:270+/-60 BP).
No setor 1, a decapagem 10 levou à descoberta de outra
lâmina metálica de faca, associada a líticos e fragmentos
de cerâmica. Esses vestígios foram datados pelo C-14
em 360 +/- 60 BP, (BETA156408 - 1 sigma 68 %
probability Cal AD 1450 to 1640 (Cal BP 500 to 310) - 2
sigma 95 % probability Cal AD 1430 to 1660 (Cal BP
520 to 290) - Intercept radiocarbon age with calibration
curve Cal AD 1500 (Cal BP 450) - Conventional
radiocarbon age1:360+/-60 BP.
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A decapagem 13 permitiu a descoberta de peças líticas
feitas em sílex e um raspador em quartzo. Essa
decapagem evidenciou uma camada de blocos caídos,
arrumados de modo a formar uma espécie de “calçada”
(Fig.3). Sobre esta “calçada”, existiam fogueiras. Na
fogueira 5, foi encontrado um fragmento de cerâmica lisa
e com borda, datado pelo C-14 em 7380 +/-40 anos BP,
(BETA – 158556 -1 sigma 68 % probability cal BC 6240

Fig. 3 - Calçada de blocos
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to 6220 (Cal BP 8200 to 8160) - 2 sigma 95 % probability
cal BC 6370 to 6300 (Cal BP 8320 to 8250) and Cal BC
6270 to 6180 (Cal BP 8220 to 8140) - Intercept
radiocarbon age with calibration curve Cal BC 6230 (Cal
BP 8180) - Conventional radiocarbon age:7380+/-40 BP).

Durante as épocas pluviais, esta queda devia ser uma
cascata contínua, que perfurou a rocha, penetrou no sítio
e foi escavando sua base, saindo pelo lado NW e caindo
no rio que corria nesse vale (Fig.4).
Outro vestígio de origem recente foi encontrado, na
decapagem 17, na parte externa do abrigo, no sopé da
base rochosa que forma o chão do abrigo. Trata-se de
um fragmento de cerâmica, datado em 420 +/- 80 anos
BP (BETA 1564007 - 1 sigma 68 % probability Cal AD
1420 to 1520 (Cal BP 530 to 430) and Cal AD 1590 to
1620 (Cal BP 360 to 330) - 2 sigma 95 % probability Cal
AD 1400 to 1650 (Cal BP 550 to 300) - Intercept
radiocarbon age with calibration curve Cal AD 1450 (Cal
BP 500) - Conventional radiocarbon age1:420+/-80 BP).

A decapagem 15 descobriu quase toda a base rochosa,
com exceção da zona das fogueiras, que não foram
escavadas e ficaram preservadas, constituindo uma
exposição in situ (Fig.4). A amostra 64893, proveniente
dessa decapagem, foi datada e deu como resultado 8170
+/- 90 anos BP (BETA -154635 - 1 sigma 68 % probability
cal BC 7320 to 7060 (Cal BP 9270 to 9010) - 2 sigma 95
% probability cal BC 7470 to 7030 (Cal BP 9420 to 8980)
- Intercept radiocarbon age with calibration curve Cal
BC 7140 (Cal BP 9100) - Conventional radiocarbon age:
8170+/-90 BP). Essa data marca as primeiras ocupações
que foram preservadas sobre o fundo rochoso, quando o
rio deixou de correr por dentro do sítio, sem dúvida em
razão da diminuição das precipitações. Nessa base
rochosa, pode-se ver a passagem de uma torrente, que
se originava no lado SE do abrigo, vindo do alto da cuesta.

Além dos vestígios líticos, cerâmicos e das diversas
fogueiras estruturadas, essa escavação permitiu a
descoberta de painéis pintados que estavam enterrados
(Fig.5, Fig.6 e Fig.7) pelas camadas sedimentares que
preenchiam o abrigo.

Fig. 5 - Pinturas evidênciadas após a escavação

Fig. 6 - Pinturas evidênciadas após a escavação

Fig. 4 - Vista da base rochosa e exposição das fogueiras in situ
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Fig. 7 - Pinturas evidênciadas após a escavação
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7 - TOCA DO ZÉ LUIS
É um pequeno abrigo, com pinturas rupestres, localizado
pelas coordenadas (Zona 23) UTM L 765934, UTM N
9019926 (Fig.1 e Fig.2). As escavações nesse sítio
arqueológico permitiram obter, na decapagem 16, uma
datação de 9920 +/- 70 BP (BETA 159042 - 1 sigma 68
% probability Cal BC 9380 to 9270 (Cal BP 11330 to
11220) - 2 sigma 95 % probability Cal BC 9620 to 9240
(Cal BP 11570 to 11190) - Intercept radiocarbon age with
calibration curve Cal BC 9310 (Cal BP 11260) Conventional radiocarbon age1:9920+/-70 BP),
correspondente a carvões de uma fogueira, sobre a base
rochosa. Essa base está completamente erodida e

marcada por marmitas de erosão em turbilhão (Fig.3), o
que demonstra que a torrente passava dentro do sítio
até uma época pouco anterior a essa data. Peças líticas
de excelente técnica (Fig.4 e Fig.5), inclusive algumas
feitas sobre sílex, estavam ao lado dessa fogueira. Uma
lesma, encontrada na decapagem 5, foi datada em 7000
+/- 80 anos BP (BETA 159041 - 1 sigma 68 % probability
Cal BC 5980 to 5780 (Cal BP 7930 to 7720) - 2 sigma 95
% probability Cal BC 6010 to 5720 (Cal BP 7960 to 7670)
- Intercept radiocarbon age with calibration curve Cal BC
5870 (Cal BP 7820) - Conventional radiocarbon
age1:7000+/-80 BP).

Fig. 2 - Pintura rupestre

Fig. 1 - Vista do sítio após escavação

Fig.4 - Lítico

Fig. 3 - Base rochosa: erodida e com marmitas

FUMDHAMentos VIII
FUMDHAMentos VIII

Fig. 5 - Lítico
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8 - TOCA DA EMA DO SÍTIO DO BRÁS I
Encontra-se a meia altura, na encosta de um vale que
entalha a cuesta, na região sudeste do Parque Nacional
Serra da Capivara, sendo suas coordenadas (Zona 23)
UTM L 765259 e UTM N 9019798. As paredes são
ornadas por pinturas rupestres. O solo do abrigo e as
camadas sedimentares estavam perturbados por blocos
caídos, o que explicaria algumas inversões das datações
obtidas (Fig.1). Na decapagem 1, foi encontrado um
bloco desprendido da parede, com restos de uma figura
pintada (Fig.2 e Fig.3) datação obtida foi 8190 +/- 60
anos BP (BETA 148100 - 1 sigma 68 % probability: Cal
BC 7290 to 7070 (Cal BP 9240 to 9020) – 2 sigma
calibration: Cal BC 7340 to 7050 (Cal BP 9290 to 9000)
- Intercept radiocarbon age with calibration curve: Cal
BC 7140 (Cal BP 9100) - Conventional radiocarbon
age:8170+/-60 BP), que representa o momento em que
esse bloco com pinturas, caiu ao solo. As pinturas são,
portanto, mais antigas.

Fig. 2 - Blocos caídos com pintura

Junto à parede do fundo, em uma camada de areia
argilosa, na decapagem 2, foi encontrada uma espécie
de cova dentro da qual havia certa quantidade de
sementes carbonizadas que parecem ser um gênero da
família das leguminosas, ou o gênero Dioclea, talvez
grandifloro, ou o gênero Mucuna sp. que hoje existe
somente na floresta tropical úmida. As sementes
estavam todas juntas, dentro da cova, que foi, a seguir,
recoberta de ramos que foram queimados carbonizando
as mesmas em ambiente úmido. Esse procedimento
faz pensar nos fornos cavados no sedimento de beira
rio, por algumas tribos brasileiras. As sementes foram
datadas, fornecendo o resultado de 8820 +/-70 anos BP

Fig. 3 - Blocos montados

Fig.1 - Distribuição das fogueiras e blocos caídos com pintura
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(BETA 153987 - 1 sigma 68 % probability Cal BC 8180
to 8110 (Cal BP 10130 to 10060) and Cal BC 8000 to
7770 (Cal BP 9950 to 9720) - 2 sigma 95 % probability
Cal BC 8220 to 7630 (Cal BP10170 to 9580) - Intercept
radiocarbon age with calibration curve Cal BC 7950 (Cal
BP 9900) - Conventional radiocarbon age1:8820+/-70
BP), que marca, portanto, o momento no qual o rio ainda
corria nessa altura, cerca de 40 m em relação ao fundo
atual do vale (Fig.4 )
Na decapagem 6, próximo ao fundo do abrigo, foi obtida
uma datação de 4760 +/- 60 anos BP (BETA 148101 - 1
sigma 68 % probability cal BC 3650 to 3520 (Cal BP
5600 to 5470) - 2 sigma calibration: Cal BC 3700 to 3490
(Cal BP 5640 to 5440) and Cal Bc 3460 to 3370 (Cal BP
5410 to 5320) - Intercept radiocarbon age with calibration
curve: Cal BC 3630 (Cal BP 5580) - Conventional
radiocarbon age: 4790+/-70 BP). No setor 2-A, uma
fogueira forneceu carvões datados em 8160 +/- 70 anos
BP (BETA 148102 - 1 sigma 68 % probability: Cal BC
7290 to 7070 (Cal BP 9240 to 9020) - 2 sigma 95%
probability: Cal BC 7340 to 7040 (Cal BP 9290 to 9000)
- Intercept radiocarbon age with calibration curve: Cal
BC 7100 (Cal BP 9050) - Conventional radiocarbon
age:8160+/-70 BP). Ficou evidente que, somente após
cerca de 8.000 anos BP, as chuvas diminuíram e a torrente
que passava pelo abrigo foi desviada, possibilitando a
deposição dos vestígios arqueológicos e dos sedimentos
que os cobriam.

Fig.4 - Posição do sítio com relação ao vale

9 - TOCA DOS OITENTA OU DO HENRIQUE
Esse abrigo, com pinturas e gravuras rupestres, localiza-se na Serra das Lagoas. É um abrigo arenítico, situado no
sopé de serra, próximo a uma drenagem intermitente, afluente do Baixão do Balancete, hoje também descontínuo.
As coordenadas de localização são: (Zona 23) UTM L 760415 e UTM N 9016757 (Fig.1).

Fig.1 - Vista do Sítio
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O sítio foi escavado em 2001 (Fig.2). Nele, existiam dois
grandes blocos caídos, com a base coberta pelo
sedimento. Esses blocos estão próximos à parede do
fundo e, sobre suas faces voltadas ao exterior, foram
realizadas gravuras, próximas ao solo atual. O sítio foi
totalmente escavado. A retirada do sedimento permitiu
observar a existência, na base rochosa da parede do
fundo, de marcas similares às deixadas para afiar
ferramentas, bem como diversas gravuras. Foi
encontrado um seixo que apresenta com toda clareza
as bordas achatadas pelo efeito abrasivo da fricção contra
o arenito, o que mostra claramente ter sido utilizado para
realizar as gravuras nos blocos caídos.
Na decapagem 3, próximo às gravuras localizadas na
parede lateral do abrigo, havia uma concentração de
carvões, que forneceram a seguinte datação: 6900 ± 70
anos BP (BETA 148097 - 1 sigma 68 % probability Cal
BC 5830 to 5710 (Cal BP 7780 to 7600) - 2 sigma 95 %
probability Cal BC 5890 to 5650 (Cal BP 7840 to 7600)
- Intercept radiocarbon age with calibration curve Cal
BC 5740 (Cal BP 7700) - Conventional radiocarbon
age:6890+/-70 BP). Ao lado das gravuras havia uma
espécie de bacia (Fig.3 ), gerada pela erosão fluvial em
turbilhão, o que demonstra que até essa data o rio corria
dentro do abrigo. Na decapagem 5, do setor 1, foi
encontrada uma machadinha de pedra polida e um
batedor, também de pedra. Foram datados em 1970: +/
-80 anos BP (BETA 148104 - 1 sigma 68 % probability Cal
BC 50 to Cal AD 110 (Cal BP 2000 to 1840) - 2 sigma
Calibration: Cal BC 170 to Cal AD 230 (Cal BP 2120 to
1720) - Intercept radiocarbon age with calibration curve:
Cal AD 40 (Cal BP 1900) - Conventional radiocarbon
age:1970+/-80 BP)(Fig.4).

Fig.2- Bloco gravado com parte das gravuras enterradas
pelo solo atual

Fig.3 - Espécie de bacia formada pela erosão

Fig.4 - Plano final com curvas de nível
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10 - TOCA DA BOCA DO SAPO
A Toca da Boca do Sapo é um abrigo de pequenas
dimensões localizado na Serra Talhada, na região do
Parque Nacional Serra da Capivara. As coordenadas
geográficas do sítio são: (Zona 23) UTM L 0767827 e
UTM N 9020844 (Fig.1). Um dos interesses em pesquisar
esse abrigo foi a possibilidade de existência de
enterramento. Por se tratar de um sítio de tamanho muito
reduzido, constituindo um pequeno abrigo sob rocha de
aproximadamente 2,50 m x 2,50 m, poderia ter sido
utilizado como local para sepultamento, já que o espaço
era limitado para outras funções (Fig.2).

Fig.1 - Vista do sítio

A abertura da entrada do sítio, vista de frente, assemelhase à boca de um sapo, daí o nome do sítio. Essa feição
foi formada em um bloco isolado do tipo matacão de
arenito, onde se formou uma área protegida. No pequeno
sítio, encontram-se pinturas rupestres de antropomorfos
e zoomorfos da tradição nordeste, pintados em nichos
da parede rochosa (Fig.3).
O sítio foi escavado entre dezembro de 2000 e janeiro
de 2001. As escavações atingiram uma profundidade
média de 0,50 m até a base rochosa. Alguns vestígios
líticos foram encontrados, caracterizados por seixos
lascados. As escavações forneceram ainda alguns
carvões dispersos, que não possibilitaram o
reconhecimento de estruturas de combustão não sendo,
portanto, os mais adequados para datações
arqueológicas. Embora o sítio parecesse apropriado para
enterramento, foram encontrados apenas poucos
vestígios líticos.

Fig.3- Pinturas rupestres

Fig. 2 - Plano inicial com curvas de nível
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11 - TOCA DA LAGOA DE CIMA IX
Abrigo sob rocha medindo 81 m, situado no município
de São Bráz do Piauí (Fig.1). Em 2007, foi realizada
uma sondagem prévia, (de 2 X 4 m) cujos primeiros
resultados mostraram o potencial arqueológico do sítio
(Fig.2). A sondagem foi realizada por camadas artificiais
de 10 cm, completando-se 30 camadas até a base da
rocha a uma profundidade de 3,20 m.
A importância desse sítio reside na sua ocupação
continuada a partir da decapagem 11, na presença de
fogueiras estruturadas e, principalmente, pela obtenção de
uma datação de C14 de 10480 +/- 50 BP (BETA 233909 –
2007) a partir de carvão vegetal coletado de uma fogueira
na decapagem 28, já quase na base do abrigo.

Fig. 1 - Vista do sítio antes da escavação

Fig.2 - Plano inicial com curvas de nível
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Na decapagem 11, foram coletados alguns líticos, mas a
partir da decapagem 12 as marcas de ocupação humana
ficaram evidentes, com a presença de uma fogueira
localizada a 1,40 m de profundidade e a presença de
material lítico. Nas decapagens 13, 14 e 15, o número
de vestígios aumentou consideravelmente, com maior
quantidade de material lítico de quartzo e de sílex e outra
fogueira na camada 14. Uma terceira fogueira foi
assinalada na decapagem 16, também com presença
de material lítico de quartzo e de silex.
As decapagens 18 e 19 apresentaram material lítico e a
20, manchas de carvão, que continuaram na decapagem
21. Na decapagem 22, formada por um sedimento duro,
apareceram dois buracos cobertos com sedimento mais
solto misturado a fragmentos de osso e material lítico.
Esse sedimento foi retirado e poderá ser datado a partir
da mancha de carvão a ele associada. Na decapagem
23, foi localizada outra mancha de carvão associada a
material lítico e, na 24 apareceram alguns líticos e
carapaças de tatu.
Na decapagem 25 apareceu outra fogueira associada a
material lítico (Fig.3). Na decapagem 26 continuou
aparecendo material lítico. Manchas de carvão estavam
presentes na decapagem 27 e, continuando-se a
escavação, atingiu-se a rocha matriz na decapagem 30.
No total, foram assinaladas oito manchas de combustão
e quatro fogueiras bem delimitadas. De todas foi retirado
carvão para datação.

Fig.3 - Fogueiras estruturadas na decapagem 25

A datação situa a primeira ocupação do sítio Toca da Lagoa de Cima IX em torno dos dez mil anos BP. Outras
ocupações ficaram, também, evidentes e foi possível coletar-se carvão de quase todas elas. Assim, acredita-se que
seja possível estabelecer uma coluna crono-estratigráfica, já a partir dessa primeira sondagem. Também está
prevista a escavação total do abrigo.

12 -TOCA DA ROÇA DO DALTON II
Abrigo sob rocha, com pinturas rupestres, situado no município
de São Bráz do Piauí, UTML 715400 UTMN 8996656. O trabalho
foi iniciado pela delimitação de cinco sondagens (Fig.1), ao longo
do paredão no qual estão as pinturas rupestres. Essas sondagens
foram nomeadas de norte a sul:
Sondagem 1 =
1,5 x 2 m
Sondagem 2 =
3x3m
Sondagem 3 =
3 x 10 m
Sondagem 4 =
1,5 x 1 m
Sondagem 5 =
1,5 x 1 m
O sítio tem abertura para o oeste.
Em alguns pontos é possível observar-se blocos com pinturas
que caíram da parede. Há uma separação distinta entre os
sedimentos protegidos pelo paredão rochoso e os que ficam além
da linha de chuva. Enquanto os primeiros contêm concentração
de matéria orgânica e estão bastante soltos, os segundos são de
coloração amarelada compacta.
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Fig.2 - Vista do sítio, inicio das escavações
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Fig. 2 - Plano inicial com limite da área escavada

A sondagem 1 está separada das restantes por um grande bloco caído do suporte rochoso. Nesse local havia
material lítico em superfície (Fig.2).
Na sondagem 2 foram encontrados restos de vegetais e excrementos de animais, além de vestígios de tocas de
tatus. Esta sondagem está sob uma pequena protuberância rochosa que cobre cerca de 10m do sedimento. A área
encontra-se bioturbada pela ação de animais. Foram coletadas 93 peças líticas e dois fragmentos de cerâmica,
parecidos aos encontrados na sondagem 3, e ossos de microfauna. Na área com sedimento amarelado e compacto
evidenciou-se uma estrutura de fogueira, denominada Fogueira I. Esta fogueira não pode, no entanto servir para a
datação dos vestígios arqueológicos já que se encontra em um sedimento revolvido e com presença de buracos de tatu.
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Foi evidenciada uma placa com vestígios de pintura
rupestre formando, com outros blocos, uma pequena
estrutura de fogueira, (Fogueira II). Essa fogueira estava
rodeada por covas de tatu, porém estava assentada
sobre o sedimento compacto e sem vestígios de
perturbação. Outra estrutura de fogueira, formada por
alguns blocos arranjados com a presença de carvões
entre eles foi denominada Fogueira III. Nesse nível foi
também encontrado um dente. Evidenciaram-se, em
continuação, estruturas de fogueiras bem definidas, com
blocos de óxido de ferro arrumados em pequenos montes.
Segundo a escavação foi descendo ficou evidente que
os blocos caídos predominavam na área escavada, até
uma profundidade de 2,47m. Com a retirada dos blocos
foi possível continuar-se a escavação e, nos níveis mais
profundos, foi ainda coletado material lítico. A parte mais
profunda do setor é de 3,17m. e depois da limpeza da
parede rochosa, uma vez terminada a escavação,
encontrou-se fragmentos da parede rochosa, com pintura
rupestre. A escavação nesse setor foi suspensa porque
seria necessário retirar os blocos caídos que cobriam o
fundo da sondagem.

norte da sondagem foi encontrado um dente fragmentado
e com marcas de desgaste provavelmente um incisivo
humano. Foram encontrados dois pequenos cilindros com
mais ou menos 2 cm de comprimento e perfurados no
centro, possivelmente contas de colar.
Resumindo, vemos que, pelos resultados obtidos nas
primeiras sondagens realizadas na Toca da Roça do
Dalton II, o abrigo foi ocupado intensamente durante
longos períodos de tempo. Durante a escavação foram
localizadas 35 fogueiras (Fig.3, Fig.4 e Fig.5)
estruturadas em diferentes níveis, das quais foram
coletados carvões. No total, o material lítico das
sondagens realizadas, somara mais de 300 peças.

Na sondagem 3 havia uma grande concentração de
matéria orgânica próxima ao paredão rochoso, com
restos de vegetais e excrementos de animais, criando
uma coloração escura. Nela, foram assinaladas 17
fogueiras, duas com montículos de óxido de ferro.
Próximo ao paredão foi evidenciado uma placa com
pinturas nas cores vermelha e amarela.
As sondagens 4 e 5 foram situadas abaixo de um
pequeno abrigo com a presença de muitos blocos
caídos. A escavação continuou até a profundidade de
90 cm na sondagem 4 e 70 cm na sondagem 5, quando
foram encontrados blocos caídos do teto do abrigo,
os quais impediram a escavação até que se realizara
a retirada dos mesmos. Com a retirada dos blocos a
escavação continuou e, até uma profundidade de 3,81 m.
foi achado material lítico. Chegou-se à base rochosa a uma
profundidade de 5,60 m.
Nessas sondagens foram evidenciadas tocas de tatu,
próximas ao paredão do sítio, ocasionando uma
bioturbação nas camadas naturais de deposição. Neste
contexto foram encontrados 6 fragmentos de cerâmica,
pertencentes a uma mesma vasilha; fragmentos de ossos
de microfauna, fezes de animais no local próximo às
covas de tatu e sedimentos bioturbados na área além da
linha de chuva. Havia também restos de vegetais. Nas
decapagens seguintes, em profundidade, foram coletadas
em torno de 200 peças líticas, ossos de microfauna,
conchas e excrementos de animais, provavelmente, de
tatu. O fogo próximo à parede deve ter fragilizado
bastante sua estrutura, ocasionando assim
desplacamentos. A área além da linha de chuva parece
ter sido lavada pelas águas que caíram do topo do
paredão, arrastando assim as cinzas e materiais
arqueológicos mais leves. No entanto, na área mais
abrigada, mesmo com presença de bioturbações, os
vestígios arqueológicos foram retidos. Próximo ao limite
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Fig.3 - Fogueira 35 que forneceu material para a datação

Fig. 4 - Lítico associado à
Fogueira 35

Fig. 5 - Placa com pintura
associada à Fogueira 35

As datações obtidas, a partir dos carvões coletados nas
fogueiras, demonstraram a ocupação do abrigo desde
há 8.500 anos, aproximadamente (Tab. 1).
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Toca da Roça do Dalton II

CODIGO

1110

Calibration

Rf. Laboratório

DATA

-26.0 ‰

2 Sigma 95 % probability: Cal BC
7810 to 7580 (Cal BP 9760 to
9530)
Intercept radiocarbon age with
calibration curve: Cal BC 7610
(Cal BP 9560)
1 Sigma 68 % probability: Cal BC
7730 to 7590 (Cal BP 9680 to
9540)

BETA-236594

2007

-24.8 ‰

2 Sigma 95 % probability: Cal BC
8250 to 7940 (Cal BP 10200 to
9890)
Intercept radiocarbon age with
calibration curve: Cal BC 8200
(Cal BP 10150) and Cal BC 8030
(Cal BP 9980) and Cal BC 8020
(Cal BP 9970)
1 Sigma 68 % probability: Cal BC
8230 to 8160 (Cal BP 10180 to
10110) and Cal BC 8140 to 7970
(Cal BP 10100 to 9920)

BETA-236595

2007

RADIOCARBON
ETIQUETA

143196

143254

O que data a amostra

Radiocarbon
age

Sondagem 3 Dec.26
Fogueira 35, Placa com
Pintura, Lítico com
8670+/ -60 BP
marcas de uso e Osso
trabalhado

Conventional
Radiocarbon age

8660 +/ -60 BP

Sondagem 3 Dec.42
8910 +/ - 50 BP 8910 +/ -50 BP
Data queda de blocos

13C/12C

Tabela 1

13 - TOCA DO DEITADO DA LAGOA DE CIMA
Abrigo sob rocha com pinturas rupestres, situado no município de São Bráz do Piauí, UTMN 8999268 e
UTML 714773 (Fig.1 e Fig.2).
Iniciada uma sondagem (Fig.3) apareceram vestígios líticos a partir da primeira decapagem. Na decapagem 2
foram evidenciados líticos, fragmentos de cerâmica e uma fogueira estruturada. Na decapagem 3 não se descobriu
nenhum vestígio arqueológico.

Fig. 2 - Pintura rupestre no teto do sítio

Fig.1 - Vista da escavação
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Fig. 3 - Plano inicial

Nas decapagens 4, 5 e 6 coletaram-se peças líticas. Até a decapagem 5 o sedimento do solo é areia solta, a partir
daí a areia aparece misturada com argila.
A decapagem 7 não evidenciou vestígios arqueológicos. Nas decapagens 9 e 10 foram coletados vestígios líticos.
Na decapagem 10 havia uma concentração de carvão.
A sondagem 1 foi ampliada e na nova área escavada apareceu um bloco gravado. Esta sondagem alcançou a
profundidade de 5 m.
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Uma trincheira foi aberta, mas logo no início da escavação encontrou-se um bloco que cobriu quase toda extensão
da área ao lado da parede oeste (Fig.4). Esse bloco caído parece ter sido uma parte da parede, que se despreendeu.
A trincheira foi ampliada para oeste para ver se se confirmava como bloco solto e se era possível descobrir a rocha
de base. Continuaram a aparecer blocos e foram retirados os de menor tamanho, mas não foi possível chegar à
base rochosa (Fig.5).

Fig. 4 - Bloco gravado

Fig.5 - Vista da ampliação
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ÁREA DA SERRA BRANCA

Localização dos Sítios Arqueológicos da área da Serra Branca

FUMDHAMentos VIII
A Serra Branca é percorrida por um sistema de drenagem, que ocupa toda a parte noroeste da região do Parque
Nacional Serra da Capivara, destacando-se no alto do planalto como o vale que recebe todos os afluentes da área
e que deságua no limite norte, no rio Piauí. Até os anos 1980, os riachos da Serra Branca ainda corriam; hoje, estão
totalmente secos, aparecendo somente quando há chuvas excepcionais. As características geográficas e
arqueológicas da Serra Branca são favoráveis ao estudo da evolução da paisagem e do clima: sítios com pinturas
rupestres são encontrados ao longo do vale principal e dos canyons afluentes. Isso levou a uma série de escavações
que demonstraram que, até 9.000 anos atrás muita água passava pelo sistema de drenagem. Foi até possível
realizar uma projeção do rio Serra Branca e seus afluentes. A seguir, as escavações e sondagens realizadas na
área da Serra Branca.
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14 - TOCA DO VEADO
Sítio localizado nas coordenadas UTM L 753966 e UTM N
9051607, descoberto em 1975, apresentava, na época,
pinturas rupestres bem visíveis com grandes veados, de até
2,5 m de comprimento, pintados no paredão rochoso. Na
parte baixa do abrigo existiam painéis com pinturas no teto
e na parede. Devido à dificuldade de acesso, esse sítio ficou
vários anos sem ser visitado.
Em 2000, verificou-se que as pinturas do paredão alto,
algumas já muito pouco visíveis, estavam em grave processo
de destruição. O sítio havia sofrido com os incêndios que
devastaram o vale, nos anos de 1984 e 1986. As grandes
árvores, que antes cobriam a parte frontal do sítio, haviam
queimado, ficando somente uma vegetação mais baixa.
O sol e a chuva em dias de vento passaram a bater
frontalmente sobre as pinturas. No paredão haviam se
formado liquens que, durante a estação seca morrem e
se transformam em uma camada preta de matéria
orgânica, que cobre as figuras (Fig.1).
Na parte baixa do sítio, as pinturas haviam desaparecido. O
chão estava coberto de placas de arenito, caídas da parede
e do teto. A areia depositada estava quase tocando o teto.
Era evidente que o calor do fogo havia feito explodir a rocha,
destruindo as pinturas. As fendas, que servem de escoadouro
de água do alto da chapada para o vale, estavam trazendo
água que carreava areia para dentro da parte baixa do sítio,
cobrindo as pinturas. Na verdade, todo o vale da Serra Branca
está em franco processo de assoreamento. Em 1975, os
rios ainda corriam nessa região; hoje todos os leitos estão
transformados em fitas de areia. O desmatamento e o fogo
anual ateado por criadores de gado originaram processos
erosivos que alteraram completamente a fisionomia do vale.

Fig.1 - Vista do paredão com pinturas

Para salvar as pinturas era necessário escavar o sítio,
construir muretas para afastar a água das chuvas e,
principalmente, cobrir o paredão pintado. Esses trabalhos
foram realizados em 2001, e o Ministério da Cultura financiou
as obras de salvamento e a construção do muro e da
cobertura de proteção (Fig.3). O sítio foi transformado em
museu a céu aberto. Foi conservada uma fogueira
estruturada.
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Fig.4 - Cobertura para proteção das pinturas
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Fig.2 - Parte baixa do sítio
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Como, a 90 m do paredão da Toca do Veado, existe outro sítio, a Toca do João Arsena, escavou-se uma trincheira
ligando os dois sítios, chegando até à base rochosa. Assim, ficou evidente que a Toca do João Arsena, como
muitos outros sítios da região, ocupava uma ilha. A Toca do Veado ocupa a base da margem esquerda do rio. João
Arsena ficava na ilha, e os dois sítios eram separados por um braço do rio, que corresponde à foz de um pequeno
afluente, que nascia na serra, atrás da Toca do Veado, onde hoje existe um “caldeirão”, um depósito natural de água
de chuva. Foi possível encontrar os canais por onde a água corria para o vale principal e a hipótese é de que, nos meses
mais secos, o braço de rio deveria permitir passagem a vau.
O resultado das escavações, como nos outros sítios situados na margem dos vales hoje assoreados, demonstra
que, durante a época pluvial, com chuvas tropicais torrenciais, a base rochosa do abrigo era lavada pelas águas.
Somente depois que as chuvas diminuíram e as água baixaram, foi possível que as fogueiras ficaram preservadas
quando os sedimentos as cobriram. Foram datados carvões de fogueiras encontradas sobre a base rochosa que
forneceram a data do início da mudança climática (Fig.4).

Fig.4 - Plano inicial com curvas de nível e delimitação da escavação

O material arqueológico proveniente das escavações está
sendo estudado.
Aqui, são citados
FUMDHAMentos
VIIIos dados obtidos,
que demonstram que, também na região da Serra Branca,
foi possível evidenciar a mudança climática. Durante as
escavações, grande número de placas de arenito, com
restos de pintura, foi recuperado e alguns dos painéis
da parte baixa do sítio puderam ser parcialmente
reconstituídos, em um recinto preparado no interior do
abrigo. As pinturas das paredes e do teto, que estavam
cobertas pela areia, foram descobertas. Todo o
conjunto foi limpo e consolidado pela equipe de
Agentes de Conservação da Fundação Museu do
Homem Americano (Fig.5).
Fig.5 - Reconstituição de painéis pintados
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As sondagens, realizadas na frente do paredão com
os grandes veados pintados, permitiram a descoberta
de enormes blocos caídos do teto, com figuras
pintadas. Isto demonstra que as pinturas foram feitas
quando o paredão era protegido por um teto que
sobressaía e que caiu. Deve-se prosseguir a escavação, mas há necessidade de utilizar grandes
máquinas, para poder retirar todos os blocos, em busca
de elementos que permitam datar a queda desse teto.
Na frente da parede com pinturas, na Toca do João
Arsena, uma sondagem demonstrou que os grandes
blocos caídos na frente das pinturas, caíram depois
das mesmas terem sido pintadas.
A existência, na Toca do Veado, de pinturas completamente enterradas pelos sedimentos arenosos
recentes determinou o início de uma pesquisa ao longo

dos paredões que delimitam as duas margens do antigo
rio, bem como nos paredões das ilhas. Limpou-se uma
trilha, que segue ao longo das paredes rochosas, com
1 m de largura, retirando a vegetação rasteira, blocos
caídos, formigueiros e cupinzeiros. Desse modo, ficou
exposta a base da parede rochosa e, em uma semana
de trabalho, foram descobertos 5 novos sítios. Todos com
a parte alta da parede sem nenhuma pintura. Foram
encontradas figuras, cenas e painéis completos junto
ao solo e, em alguns casos, em nichos e tetos que estão
em contato com o sedimento. Isso demonstra que o
universo com o qual se trabalha atualmente está longe
de ser completo e que, talvez, seja possível estimar que
parte dos sítios com pinturas estão hoje cobertos pelos
sedimentos. Esses resultados demonstram a importância
das escavações para estudo das mudanças climáticas
e reconstituição da paleogeografia da região.

15 - TOCA DO VENTO
A Toca do Vento é um abrigo sub-rocha situado nas
coordenadas UTM L 750271 e UTM N 9041779, na
altitude de 425 m. Trata-se de um grande abrigo, localizado em uma drenagem afluente do vale principal da
Serra Branca. Como se originou no sopé de um paredão
(Fig.1), justamente onde se forma um ângulo, praticamente
reto, o abrigo tem duas direções e, talvez em razão dessa
posição, tem, constantemente, rajadas de vento, de onde
seu nome (Fig.2).
Fig.1 - Vista do sítio
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Fig. 2 - Plano inicial com sítios do entono
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Quando foi visitado, pela primeira vez, em 1973, nele vivia uma família que ali havia se instalado para coletar o látex
da maniçoba. Quando o látex deixou de ser comercializado, passou a plantar mandioca e, naquele momento,
estava colhendo a mandioca e produzindo farinha e tapioca. Levava os produtos, utilizando jumentos, até a cidade
onde os vendia e comprava alimentos, querosene para as lâmpadas e roupas. Em 1975, deixou a região, indo para
a Amazônia. Alguns dos painéis de pintura rupestre, que haviam sido fotografados em 1973, 1975 e 1978, foram
destruídos, na década de 1980, quando o sítio foi castigado pelos grandes incêndios ocorridos no vale da Serra
Branca anteriormente citados.
O abrigo foi escolhido para ser escavado, em razão de ter pinturas próximas ao solo atual (Fig.3) e, também, por
estar situado em uma drenagem afluente do principal vale da Serra Branca, o que significa que, nele, poderiam
ser encontrados dados essenciais para reconstituir a evolução do clima e do sistema de drenagem regional.Os
objetivos foram plenamente alcançados.

No ano de 1978, foi realizada uma sondagem sob os painéis com pinturas.
Ela serviu como canteiro escola para o curso de especialização em
arqueologia, da Universidade Federal do Piauí. Para complementar essa
publicação e mostrar as relações com as escavações posteriores, inserese no plano inicial a sondagem de 1986. A sondagem compreendia 24
níveis, alcançando a profundidade de 2 m. Os vestígios arqueológicos
começaram a aparecer a partir do nível I-B onde foram encontrados uma
lasca, ocre e carvão. Fundos de fogueiras estruturadas apareceram nos
níveis III, IV, VI, XI, XIV, e XX. No nível I-C foi encontrado um bloco caído
da parede, com restos de uma figura pintada.
Um carvão do nível XIII, a uma profundidade de 1,43 m, deu uma data de
2950 +/- 110 BP – (GIF 4923). O nível XVII, profundidade de 1,55 m, deu
como resultado 2790 +/- 110 BP (GIF 4924), e o carvão datado do nível
XX, a 1,69 m de profundidade deu a data de 2880 +/- 90 anos BP (GIF
4624), confirmando as observações de campo a respeito de antigas
passagens de água que perturbaram as camadas.
Fig.3 - Pinturas próximas ao solo
(Missão Franco-Brasileira)

Foram realizadas, durante o ano de 2004, escavações
destinadas a elucidar problemas específicos relacionados
com a evolução climática da região. Dessas escavações
participou o grupo de alunos do Programa de Pósgraduação em Arqueologia e Preservação Patrimonial da
Universidade Federal de Pernambuco. A Toca do Vento
foi escolhida por sua posição no sistema de drenagem,
o que garantia a obtenção de resultados relacionados
ao tema da pesquisa. Ela se encontra justamente sob
uma antiga queda de água. A escavação alcançou uma
superfície de 197 m 2, chegando à rocha base na
profundidade de 6,75 m. Ficou evidenciada a intensa
VIIIencontrar fogueiras
circulaçãoFUMDHAMentos
de água, mas foi possível
e material in situ. A descrição do corte permite entender
a formação das camadas sedimentares (Fig.4 e Fig.5).
A primeira camada tem entre 1,10 e 1,50 m de
espessura, formada por areia fina, com coloração
escura. O material encontra-se, evidentemente
disperso, nessa camada. A camada 02, com 0,15 a 0,45
m de espessura, era formada por areia fina e escura,
c o m m u i t o c a r v ã o m i s t u r a d o . A p r e s e n ta v a
ondulações no limite superior, mostrando ação da
água. A fogueira 3, decapada nesta camada, a 1,75
m de profundidade em relação à superfície atual,
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forneceu carvões que deram um resultado de 2810 +/60 BP (BETA 196302 -2 SIGMA calibration: Cal BC 1120
to 820 (Cal BP 3070 to 2780).
A camada 03, com 0,70 m a 1 m de espessura, era de
areia fina e clara. A camada 04 tinha entre 0,45 e 0,70 m
de espessura. Era formada por cascalho e areia solta,
indicando um período de forte atividade pluvial. Na
camada 04 foram encontrados dois fragmentos de
cerâmica. O primeiro estava a 2,96 m de profundidade
em relação ao solo atual e o segundo a 3,05 m de
profundidade. Foram datados, por termoluminescência,
por Shigueo Watanabe, da Universidade de São Paulo e
deram resultados conflitantes com as datações obtidas
pelo C-14 em amostras de carvão. Isso pode ter ocorrido
porque no solo escavado pode ter havido circulação de
materiais leves como os fragmentos de carvão, pela
grande atividade pluvial. As datas dos fragmentos de
cerâmica são:
• primeiro fragmento: 866 +/- 45 anos
• segundo fragmento: 1807 +/- 150 anos
A constituição de areia e silte dos sedimentos indicam
a existência de um lago no local. Numa camada, a 4,83 m
de profundidade em relação à superfície atual, foram
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Fig. 4 - Corte AB
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Fig. 5 - Corte CD
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obtidos carvões que forneceram a data de 8500 +/- 60
BP, (BETA 200147 - 1 sigma 68 % probability: Cal BC
7580 to 7530 (Cal BP 9530 to 9480), 2 sigma 95%
probability: Cal BC 7600 to 7480 (Cal BP 9550 to 9430),
Conventional radiocarbon age: 8490+/-60 BP, Intercept
radiocarbon age with calibration curve: Cal BC 7560 (Cal
BP 9510). Desse modo, mais um dado confirma a
mudança climática que ocorreu entre 10.000 e 9.000 BP
na região, quando termina o período tropical úmido. Esse
carvão estava associado a diversas peças líticas.

As escavações na Toca do Vento permitiram demonstrar
que, até cerca de 9.000 anos BP, uma catarata caia na
margem de um lago. Dessa época, até o presente, a
diminuição da força da torrente permitiu que se
depositassem 5,80 m de sedimentos, formados na base
por silte (nível do lago), em seguida foram depositados
sedimentos grosseiros (areia grossa e argila) e seixos,
sendo as camadas mais recentes formadas por areia
média e fina e argila.

A escavação permitiu, também, descobrir figuras
pintadas, enterradas pelas camadas sedimentares e foi
possível determinar a posição em que se colocavam os
autores dos painéis pintados mais baixos, no momento
de sua execução. Essa escavação permitiu datar a época
tropical úmida e mostrou que, nesse abrigo, ao longo
dos milênios, houve quedas de água, que, em algumas
épocas, eram extremamente poderosas e perturbavam
os solos de ocupação. Mas, de qualquer maneira, foi
possível definir um longo período da presença humana
no local. Confirma-se, também, o fato de que, praticamente todos os sítios de arte rupestre, na Serra da
Capivara, estão estreitamente ligados à presença de
antigas cachoeiras. As gravuras ficam sempre em blocos
situados às margens dos antigos leitos fluviais.

Fig.7 - Pinturas evidenciadas após a escavação

16 - TOCA DA EXTREMA II OU DO GATO
Trata-se de um abrigo sub-rocha, com pinturas e gravuras rupestres das tradições Nordeste e Agreste, situado nas
coordenadas (Zona 23) UTM L 751049 e UTM N 9047597. Foi descoberto pela Missão Franco-Brasileira, em 1973
e, nessa ocasião, foi feita a descrição do abrigo, de suas pinturas e o levantamento fotográfico .
O sítio se encontra na parte da
rede de drenagem que correspondia à margem de um rio que
desaguava no rio principal. Ao
lado do sítio, havia uma cachoeira. Até hoje, quando ocorrem
fortes chuvas, a água volta a cair
no local. Quando isso acontece,
forma-se um
pequeno riacho na VIII
FUMDHAMentos
frente do sítio. No interior do
sítio, um grande bloco caído
estava coberto por gravuras e
algumas pinturas (Fig.1). Na
parede do fundo e no teto há
painéis de pinturas rupestres. O
sítio foi objeto de uma sondagem
em 1980 realizada pela equipe
da Missão Franco-Brasileira do
Piauí e, depois, de escavações
em 1998 e 2006.
Fig.1 - Vista do sítio com os blocos
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Devido à falta de água na área e ao fato de que a
caminhada até o sítio cobria 15 km, a partir do ponto
limite aonde chegavam os veículos motorizados, a
sondagem de 1980 teve que ser reduzida e foi
concentrada próximo à parede do fundo, mas chegou
até a base rochosa, a 0,90 m de profundidade, junto a
um bloco com gravuras. Carvões de uma fogueira do nível
VII, estruturada sobre a rocha da base, foram datados:
4730 +/- 110 BP, (GIF-5401).
Esse resultado indicava que, antes dessa data, a torrente
lavava toda a base rochosa do abrigo. E, junto à parede
do fundo, era possível ver que havia sedimento, com
restos de carvão, que avançava sob o bloco rochoso.
Procurou-se entender como esses vestígios de ocupação
eram possíveis em um espaço que não permitia nem a
entrada de uma pessoa deitada. As evidências
geomorfológicas indicam que o sítio foi formado por
erosão fluvial, que cavou a base de uma torre de arenito,
paralelamente à direção da corrente. Na lateral leste do
maciço, descia uma grande torrente, que erodiu mais a
parede desse lado. A erosão causou a inclinação do
bloco, que caiu sobre a parte ocupada do abrigo.
Em 1997, em razão de se ter constatado que caçadores
estavam depredando as gravuras sobre os blocos no solo,
foi realizada uma grande escavação. Os trabalhos de
campo ficaram sob a direção de Irma Asón Vidal.
(Guidon, N, et alii Fumdhamentos II, 2002). Construiuse uma estrada e todos os blocos com gravuras foram
retirados e levados para o Museu, na cidade de São
Raimundo Nonato (Fig.2 e Fig.3). A seguir, o sítio foi
cercado por um muro baixo (Fig.4), para evitar que
caçadores penetrassem em seu interior. Após a retirada
dos blocos, teve início a escavação, que abrangeu uma
área que chegava até a linha de chuva do abrigo.

Fig. 2 - Bloco gravado que foi levado para o Museu do
Homem Americano

Fig.3 - Preparação apra retirada dos blocos

No fundo do abrigo, já junto ao bloco caído, que formou
o teto, próximo à superfície, foi encontrada uma flauta
de madeira. Carvões que estavam ao lado da flauta foram
datados de 1420 +/- 50 anos BP (BETA 115911 - 1 sigma
68 % probability cal AD 615 to 665 - 2 sigma 95 %
probability cal AD 560 to 685 - Intercept radiocarbon
age with calibration curve cal AD 645).
Uma fogueira estruturada foi datada de 2960 +/- 60 anos
BP (BETA 114016 - 1 sigma 68 % probability cal BC
1265 to 1045 - 2 sigma 95 % probability cal BC 1380 to
FUMDHAMentos VIII
1335 and cal BC 1330 to 990 - Intercept radiocarbon
age with calibration curve cal BC 1145).
Sobre a base rochosa, a cerca de um metro da linha de
chuva, ao lado de vestígios arqueológicos, foi encontrado
um pingo de pigmento vermelho que impregnou a rocha
da base. Ai havia uma pequena concentração de carvão.
A datação desse carvão permitiu obter uma data de 3350
+/- 50 anos BP (BETA 114015 - 1 sigma 68 % probability
cal BC 1690 to 1530 - 2 sigma 95 % probability cal BC
1755 to 1500 - Intercept radiocarbon age with calibration
curve cal BC 1630).
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Fig. 4 - Muro e correntes para proteção do sítio

Fig.5 - Flauta de madeira
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Um fragmento de cerâmica foi encontrado ao lado de carvões
que forneceram a data de 3100 +/- 50 anos BP (BETA 115912
- 1 sigma 68 % probability cal BC 1415 to 1295 - 2 sigma
95 % probability cal BC 1440 to 1250 - Intercept radiocarbon
age with calibration curve cal BC 1390).
Uma vez retirados todos os sedimentos, a base rochosa
foi cuidadosamente limpa. Nela podem ser vistas algumas
gravuras. A torrente cavou marmitas em toda a base do
abrigo, o que explica a inexistência de camadas mais
antigas. Mas, ao mesmo tempo, aí está a prova de que, pelo
menos até cerca de 3.000 anos atrás, ainda corria nesse local
um rio capaz de inundar a parte mais externa do sítio.
Em 2005, os membros da equipe técnica de conservação
da arte rupestre descobriram que, no amontoado de
blocos caídos, no lado norte do sítio (Fig.6), havia alguns
que tinham pinturas e gravuras, na face voltada para o
solo (Fig.7). Deduz-se que em uma dada época, caíram
ao solo, formando essa acumulação de pedaços de
parede caída. Por outro lado, na cicatriz deixada na
parede do abrigo, devido á queda destes blocos, outras
pinturas haviam sido realizadas. Portanto, se fosse
possível datar essa queda de blocos, ter-se-ia a data
mínima, em que as pinturas poderiam ter sido feitas
sobre a cicatriz.
A retirada foi difícil em razão dos enormes blocos sem
pinturas caídos sobre os que as tinham. Os blocos foram
retirados aos poucos . Os maiores, que estavam no topo
do amontoado, foram cortados em pedaços, com um
cabo de aço. Desse modo foi possível verificar que
algumas das figuras pintadas nos blocos eram
completamente diferentes das que ornam as paredes do
sítio . Sob eles, havia alguns carvões que foram datados:
3130 +/- 50 anos BP (BETA 223089 - 1 sigma 68 %
probability Cal BC 1420 to 1360 (Cal BP 3380 to 3310)
and Cal BC 1360 to 1320 (Cal BP 3300 to 3260) - 2
sigma 95 % probability Cal BC 1490 to 1270 (Cal BP
3440 to 3220) - Intercept radiocarbon age with calibration
curve Cal BC 1400 (Cal BP 3350) - Conventional
radiocarbon age: 3110+/-50 BP).

Fig. 6 - Retirando os blocos caídos

Fig. 7 - Pintura evidenciada na face do bloco voltada
para o solo

FUMDHAMentos VIII

Fig.8 - Vista do sítio depois da retirada de
parte dos blocos do lado norte
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Pode-se, com base nos dados disponíveis, propor uma hipótese para a reconstituição da história deste sítio:
• inicialmente havia um morro, já separado da falésia pela ação da erosão pluvial.
• esse morro estava situado na frente da parede do vale, a água que descia da chapada escorria pelos dois
lados e, na frente dele, isto é, na parte oposta à base de sustentação, corria um rio perene até cerca de
3.500 anos BP. Somente a partir dessa data é que o rio se afastou, pois o depósito de sedimentos teve
início dentro do abrigo. A água, passando em frente e dos dois lados do morro, foi erodindo a base do
mesmo e iniciou-se uma série de quedas de blocos, em ambos os lados;
• em dado momento, que parece situar-se por volta de 1.400 anos BP, essa erosão da base fez com que o
morro se encontrasse sem sustentação, a ponto de pender para frente, caindo sobre o pacote de sedimentos,
que continham vestígios arqueológicos. Isto demonstra que o homem continuava a utilizar o abrigo quando
ocorreu essa queda e continuou após a mesma.
A retirada dos blocos laterais caídos, para evidenciar as pinturas, teve que ser interrompida, pois havia, e há o
perigo de o bloco todo cair para o lado norte. Está sendo estudado um projeto para sustentá-lo, pois a rocha
apresenta muitas fissuras que vêm desde o topo até a base, e, se nada for feito, o sítio poderá sofrer um colapso e
as pinturas serão destruídas. Os blocos caídos com pinturas, retirados da lateral do sítio, foram limpos e colocados
sobre a base rochosa do abrigo e os painéis foram remontados (Fig 9).

Fig. 9 - Vista do sítio com os paíneis remontados sobre a base rochosa

17 - TOCA DO JOÃO LEITE
Esse sítio, que havia sido descoberto
em 1975 pela Missão FrancoBrasileira do Piauí, nunca mais havia
sido localizado. Com a abertura da
estrada da Serra Branca, ele foi
redescoberto, em 2006, por um
FUMDHAMentos
VIII
funcionário
do IBAMA, tendo
recebido o nome do mesmo. Está
situado pelas coordenadas (Zona 23)
UTM N 748284 e UTM L 9033355.
O abrigo fica em um primeiro patamar
resultante da erosão, abaixo do
alto do planalto. Na sua frente há
uma área, em suave declive,
onde começa a descida para o
fundo do vale, o denominado
Baixão do Caixa Prego.
Fig.1 - Vista parcial do sítio área a ser escavada
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Quando, os membros da Missão Franco-Brasileira do
Piauí chegaram pela primeira vez a esse abrigo, o mesmo
era habitado por uma família de agricultores, que cultivava
mandioca e preparava a farinha e a tapioca. Havia um
forno e a fumaça do mesmo tinha recoberto uma parte
das pinturas. Havia também grandes cajueiros dos
quais os moradores obtinham as castanhas que
vendiam na cidade.
As escavações tiveram início em junho de 2006. Foi feita
a limpeza da superfície atual bem como o levantamento
topográfico da mesma, tendo sido coletados todos os
vestígios, tanto pré-históricos como históricos (Fig.2).
Os primeiros setores a serem escavados estavam junto

à parte pintada da parede, onde havia alguns blocos
caídos. A superfície atual estava muito perturbada pelo
uso do abrigo como moradia, somente entre blocos é
que se encontrou material in situ. A perturbação atingia
também as primeiras camadas e, em alguns pontos,
que deveriam ter servido para implantar paus para amarrar
redes, a perturbação atingia até profundidades maiores.
Bem perto da parede do fundo do abrigo e entre blocos,
foram encontradas fogueiras estruturadas intactas que
permitiram datar alguns vestígios importantes. As
datações obtidas demonstram que o abrigo foi
freqüentado entre cerca de 11.000 anos BP até cerca de
1.000 anos BP.

Fig.2 - Plano inicial com delimitação da escavação

O vestígioFUMDHAMentos
mais recente datado foiVIII
um machado de pedra
polida: 1330 +/- 40 BP (BETA – 218507 - 1 sigma 68 %
probability: Cal AD 660 to 690 (Cal BP 1290 to 1260) - 2
sigma 95% probability: Cal AD 640 to 770 (Cal BP 1310
to 118/0) - Intercept radiocarbon age with calibration
curve: Cal AD 670 (Cal BP 1280) - Conventional
radiocarbon age: 1.340 +/- 40 BP) encontrado no setor
3, na terceira decapagem.
No setor 1, logo na primeira decapagem, entre dois blocos
caídos, foi encontrado um pedaço de pigmento vermelho
(Fig.3), preparado, com marcas de raspagem. Ao lado,
estava a lasca utilizada para raspar e transformar o
pigmento em pó, também com manchas de pigmento
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Fig.3 - Pigmento vermelho com marcas de raspagem
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vermelho (Fig.4 e Fig.5). A data obtida, a partir de carvões
de uma fogueira evidenciada na mesma decapagem, foi
3190 +/- 40 BP (BETA – 218506 - 1 sigma 68 %
probability: Cal BC 1510 to 1420 (Cal BP 3460 to 3380)
- 2 sigma 95% probability: Cal BC 1530 to 1400 (Cal BP
3480 to 3350) - Intercept radiocarbon age with calibration
curve: Cal BC 1450 (Cal BP 3400) - Conventional
radiocarbon age: 2.200 +/- 40 BP).
Um fragmento de cerâmica, encontrado no setor 4, na
nona decapagem, foi datado: 4970 +/- 50 BP (BETA –
220089 - 1 sigma 68 % probability: Cal BC 3900 to 3890
(Cal BP 5850 to 5840) and Cal BC 3800 to 3700 (Cal BP
5570 to 5650) - 2 sigma 95% probability: Cal BC 3940 to
3660 (Cal BP 5890 to 5610) - Intercept radiocarbon age
with calibration curve: Cal BC 3770 (Cal BP 5720) Conventional radiocarbon age: 4990 +/- 50 BP).

Fig.4 - Lasca utilizada para raspar com
pigmento vermelho

Uma datação de 10400 +/- 100 BP (BETA 223088 - 1
sigma 68 % probability: Cal BC 10860 to 9990 (Cal BP
12810 to 11940) - 2 sigma 95% probability: Cal BC 10910
to 9910 (Cal BP 12860 to 11860) - Intercept radiocarbon
age with calibration curve: Cal BC 10390 (Cal BP 12340)
- Conventional radiocarbon age: 10.400 +/- 100 BP) obtida
de carvões provenientes do setor oeste, na boca de um
depósito natural de água (preenchido, atualmente, por
sedimentos). Essa data limita o momento em que havia
uma queda d’água no abrigo e a torrente, muito forte,
cavou essa grande marmita. Somente após essa data,
é que as chuvas diminuíram e os sedimentos
começaram a ser depositados nessa área de influência
da queda d’água.
A decapagem 27 dessa mesma sondagem 1, foi datada
em 10520 +/- 80 anos BP (BETA 219672 - 1 sigma 68 %
probability : Cal BC 10910 to 10620 (Cal BP 12860 to
12570) and Cal BC 10590 to 10370 (Cal BP 12540 to
12320) and Cal BC 10270 to 10220 (Cal BP 12220 to
12170) - 2 sigma 95% probability: Cal BC 10960 to 10120
(Cal BP 12910 to 12070) and Cal BC 10070 to 10020
(Cal BP 12020 to 11960) - Intercept radiocarbon age with
calibration curve: Cal BC 10680 (Cal BP 12630) and Cal
BC 10510 (Cal BP 12460) and Cal BC 10470 (Cal BP
12420) - Conventional radiocarbon age: 10520 +/- 80 BP).
Na camada mais profunda da sondagem 1, decapagem
21, foi encontrado um pedaço de pigmento amarelo, com
marcas de raspagem, tendo ao lado a lasca utilizada
FUMDHAMentos VIII
para raspar, ainda com vestígios amarelos na parte
utilizada (Fig.6). Foi obtida a datação de 10800 +/- 70
anos BP (BETA – 220088 - 1 sigma 68 % probability:
Cal BC 11040 to 10860 (Cal BP 12990 to 12810) and Cal
BC 10780 to 10700 (Cal BP 12740 to 12650) - 2 sigma
95% probability: Cal BC 11150 to 11120 (Cal BP 13100
to 13080) and Cal BC11070 to 10840 (Cal BP 13020 to
12790) and Cal BC 10800 to 10690 (Cal BP 12750 to
12640) - Intercept radiocarbon age with calibration curve:
Cal BC 10940 (Cal BP 12890) - Conventional radiocarbon
age: 10810 +/-70 BP). Foram encontradas figuras
pintadas recobertas pelas camadas arqueológicas.
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Fig.5 - Lasca associada ao pigmento vermelho

Os pigmentos encontrados foram analisados por Eric
Laval, do Centre de Recherche et de Restauration des
Musées de France.

Fig.6 - Fragmento de pigmento amarelo
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18- TOCA DA PEDRA SOLTA DA SERRA BRANCA
Esse sítio está localizado no vale da Serra Branca, sendo
suas coordenadas (Zona 23) UTM L 753467 e UTM N
9051715, a 379 m de altitude. Tem orientação noroeste/
sudeste, com abertura para sudoeste. Mede 11,7 m de
comprimento por 6,5 m de largura e 15 m de altura. Tratase de um abrigo sub-rocha, que resultou da erosão fluvial
horizontal em um morro testemunho, na lateral de um
vale fóssil, separando o leito principal do rio de um braço
que nascia na margem direita Todo esse sistema de
drenagem, que ainda tinha partes perenes até os anos
70, está hoje completamente assoreado. O bloco era,
portanto, uma ilha. Em todo seu entorno existem outros
abrigos, a maioria deles com pinturas. Um caos de blocos
caídos circunda todo o morro testemunho. Sua
escavação foi iniciada em razão dessa situação
geográfica, pois se estava buscando, além dos
vestígios arqueológicos, dados que permitissem
reconstituir a paleogeografia da região do Parque
Nacional, durante todo o período pré-histórico.

Fig.1 - Vista do Sítio

Esses dados possibilitam o entendimento das causas
da distribuição dos sítios de pintura rupestre, das oficinas
líticas e das aldeias. Servirão, também, de base para o
estudo da ocupação do espaço, ao longo de tempo. São,
ao mesmo tempo, essenciais para estudar a fundo a
distribuição geográfica das diferentes classes estilísticas,
que compõem o acervo gráfico da região.
O abrigo é pequeno (Fig.1 e Fig.2). A parede do fundo
está coberta por figuras rupestres (Fig.3) e algumas
inscrições feitas pelos maniçobeiros, que viviam da venda
do látex da maniçoba (Manihot caerulescens) (Fig.4).
Os maniçobeiros foram os primeiros colonizadores
que aí chegaram, vindos, principalmente, do Estado
de Pernambuco.

Fig.2 - Vista do Sítio no início da escavação
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Fig. 4 - Inscrições feitas por maniçobeiros

Fig. 3 - Pinturas rupestres
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A escavação foi realizada em 10 decapagens, até que foi
alcançada a base rochosa, 1,30 m abaixo da superfície atual
do terreno (Fig.5). O sítio é pouco profundo e a estratigrafia
mostra um pacote de sedimento areno-argiloso não estruturado,
com manchas de carvão. Na superfície até a quarta decapagem,
a uma profundidade de 0,30 m, encontraram-se vestígios das
populações históricas, como fragmentos de cerâmica,
candeeiros, pedras para amolar, restos de carapaças de tatu,
ossos de animais da fauna atual, plástico, couro, sementes de
mucunã, pedaços de folha-de-flandres e restos de madeira
trabalhada. O material pré-histórico encontrado foi escasso:
231 peças líticas e três amostras de carvão, provenientes de
fogueiras não estruturadas.
Sob a parede pintada, desde a profundidade de 0,10 m, começou
a aparecer a rocha da base, com inclinação de 45 graus
para o exterior. Essa base rochosa mostra uma série de
pequenos buracos feitos com a utilização de ferramentas (Fig.6).
Um pedaço de madeira que estava em um dos buracos
escavados na base rochosa (etiqueta 113482), datado pela
BETA Analytic (168604), forneceu o seguintes resultado: 400
+/- 60 BP (BETA 168604 - 1 sigma 68 % probability cal AD
1440 to 1520 (Cal BP 510 to 430) and Cal AD 1590 to 1620 (Cal
BP 360 to 330) - 2 sigma 95 % probability cal AD1420 to
1640(Cal BP 530 to 310) - Intercept radiocarbon age with
calibration curve Cal AD 1460 (Cal BP 490) - Conventional
radiocarbon age1: 400+/-60 BP).

Fig. 6 - Pequenos buracos feitos com ferramentas

FUMDHAMentos VIII

Fig. 5 - Plano final com curvas de nível
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19 - TOCA DO PAU DÓIA
A Toca do Pau Dóia é um abrigo sub-rocha que resultou da erosão nas margens de um afluente do grande vale da
Serra Branca, na bacia sedimentar do rio Parnaíba. Suas coordenadas são: UTML 753916, UTMN 9051389 e
encontra-se situado a 397 m de altitude. Trata-se de um grande abrigo, protegido unicamente por uma leve inclinação
da parede do fundo, ficando, por essa razão, exposto às chuvas, ao vento e ao escorrimento d’água do alto da
chapada. O sítio tem orientação norte-sul, com abertura para oeste. Mede 90 m de comprimento por 17,5 m de
largura (Fig.1 e Fig.2).

Fig.2 - Vista do sítio
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Fig.1 - Plano inicial com delimitação de setores
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Registros rupestres
Como muitos outros da região da Serra Branca, no Parque
Nacional Serra da Capivara, o sítio apresenta, nas suas
paredes, grafismos representativos da diversidade
estilística de toda a região do Parque e seu entorno.
Observando-se as figuras humanas representadas, no
setor 04, bem na entrada atual do sítio arqueológico, vêse um antropomorfo pintado na cor vermelha, com o corpo
preenchido por traços geométricos típicos do que se tem
definido como estilo Serra Branca (Fig.3) e, no setor 03,
antropomorfos com o corpo totalmente preenchido,
pintados com uma técnica menos cuidadosa.
Os dois painéis estão separados por mais de três metros
de parede sem pinturas e, aparentemente, não existe
nenhuma relação entre eles. As pinturas do setor 03
encontram-se, atualmente, em péssimo estado de
conservação. Suas imagens formam cenas de
composição nas quais as figuras humanas aparecem
em movimento; numa dessas cenas, as figuras humanas
estão dispostas em torno de uma árvore (Fig.4).
Ainda, no setor 03, aparece a figura de um felino, com
manchas sobre o corpo, que representa uma onça
pintada, animal ainda existente na região com uma
cabeça de capivara, animal hoje extinto na região.
Tecnicamente, esse grafismo foi realizado com grande
habilidade, sendo único no conjunto gráfico da região.
Durante a escavação, foram observados grafismos
pintados e manchas de tinta na parte da parede coberta
pelo sedimento arqueológico. As pinturas descobertas
durante a escavação representam antropomorfos em
movimento e a figura de uma ema (Fig.5 e Fig.6).
O levantamento fotográfico com imagens em alta
resolução a ser realizado, permitirá, possivelmente, a
identificação de outros grafismos, embora os painéis
pintados se encontrem em péssimo estado de
conservação, como outras pinturas, também enterradas,
na área da Serra Branca.

Fig.5 - Antropomorfos evidenciados após a escavação
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Fig.3 - Setor 4: antropomorfo com o corpo
preenchido por traços geométricos
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Fig. 4 - Setor 3: figuras humanas dispostas em torno de uma
árvore

Fig. 6 - Ema evidenciada após a escavação
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A escavação
A escavação foi iniciada em 2002, em razão da
existência de pinturas próximas ao nível do solo atual.
Foram escavados dois setores. No setor 01, logo no
primeiro metro, foram encontradas novas pinturas na
parede. O primeiro solo de ocupação aparece a 1,10 m
de profundidade. Nele, foram encontradas duas peças
líticas e quatro amostras de carvão. Um segundo nível
de ocupação ocorreu a 1,20 m de profundidade. Nele,
foram encontradas duas peças líticas e três amostras
de carvão. Vestígios esparsos foram encontrados em
toda a estratigrafia.
Na decapagem 9, com profundidade de 1,6 m em relação
à superfície atual do terreno, obteve-se uma amostra de
carvão que foi datada pelo C-14. Forneceu a idade de
7730 +/- 60 anos BP (BETA 168603 - 1 sigma 68 %
probability cal BC 6630 to 6470 (Cal BP 8580 to 8420)
- 2 sigma 95 % probability cal BC 6660 to 6450(Cal BP
8610 to 8400) - Intercept radiocarbon age with calibration
curve Cal BC 6510 (Cal BP 8460) - Conventional
radiocarbon age1:7730+/-60 BP)
Devido à existência de muitos blocos caídos e à
perturbação que ocasionou sua retirada, houve uma
inversão nas datações das decapagens 12 e 13. A
amostra da decapagem 12, que data duas lesmas, deu
o resultado de 7430 +/- 50 anos BP (BETA 171278 - 1
sigma 68 % probability cal BC 6380 to 6230 (Cal BP
8330 to 8180) - 2 sigma 95 % probability cal BC 6410 to

6210 (Cal BP 8360 to 8160) - Intercept radiocarbon age
with calibration curve Cal BC 6250 (Cal BP 8200) Conventional radiocarbon age1: 7430+/-50 BP) e a
amostra da decapagem 13 foi datada em 7380 +/- 50
anos BP (BETA 171277 - 1 sigma 68 % probability cal
BC 6250 to 6210 (Cal BP 8200 to 8160) - 2 sigma 95 %
probability cal BC 6380 to 6100 (Cal BP 8330 to 8050) Intercept radiocarbon age with calibration curve Cal BC
6230 (Cal BP 8180) - Conventional radiocarbon age 1:
7380+/-50 BP). Mas, na realidade, as datas demonstram
que esses níveis de ocupação, divididos pelas
decapagens, são contemporâneos. Na base da
decapagem 14, começaram a aparecer grandes blocos
de arenito, caídos da parede do fundo, que foram retirados.
Entre esses blocos, foram encontradas duas peças
líticas. Sob os blocos havia uma camada de areia solta,
mais grosseira que o sedimento que formava as camadas
superiores. Nesse setor, alcançou-se a base rochosa,
perto da parede pintada, a 2,4 m de profundidade.
A partir da decapagem 14, foi encontrada grande
concentração de blocos caídos (Fig.7). Abaixo da
concentração de blocos, a escavação continuou ainda
por 4,3 m, quando a base rochosa, fora da parte abrigada,
foi alcançada. Em razão da instabilidade dos cortes,
escavação foi interrompida na profundidade de 6 m.
Considerando a existência desses grandes blocos, foi
decidido abrir uma trincheira na extremidade oeste do
setor 01, perpendicular à parede de fundo do abrigo.
A estratigrafia completa da trincheira (Fig.8) mostra uma
espessa camada de sedimento areno-argilosos fino,
desde a superfície atual até a profundidade de 4,5 m.
Em seguida, constatou-se uma concentração de blocos
caídos, entre 4,5 e 6,0 m de profundidade. Na base da
estratigrafia, entre 6 m e 10,3 m, foi encontrada uma
camada de areia argilosa, formada por grãos maiores.
Todo esse pacote de sedimentos não mostra nenhuma
estrutura. Os sedimentos foram datados por Shigueo
Watanabe, da Universidade de São Paulo. Foram obtidos
os seguintes resultados:
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•

areia grossa, proveniente da profundidade de 3,50
m: 19.128 +/- 1.500 anos;

•

areia média, proveniente da profundidade de 6
m: 19.960 +/- 1.110 anos;

•

areia média, proveniente da profundidade de 10
m: 16.994 +/- 1.300 anos.

Na sondagem realizada obtivemos uma amostra do nível
de 10 m de profundidade, datada por S.Watanabe em
19.079 anos.

Fig. 7 - Setor 1: Blocos caídos
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Fig.8 - Corte da trincheira

A queda de blocos, por volta de 20.000 anos atrás (resultados obtidos em diversos sítios da região demonstram
que, entre 20 e 21 mil anos atrás, houve grandes desmoronamentos, causados, talvez, por movimentos tectônicos),
abriu uma fenda através da qual a água do alto da chapada era evacuada. No solo toda a água que desce do
planalto, se junta em um thalweg formado no local de uma fratura do paredão rochoso. Essa água escorre pelas
paredes. Ela é a responsável pelo péssimo estado de conservação das pinturas desse sítio.
No setor 02, a escavação encontrou o mesmo tipo de estratigrafia e vestígios arqueológicos. Na parte enterrada da
parede, foram descobertas algumas figuras rupestres, em péssimo estado de conservação. Grandes blocos caídos
foram encontrados na profundidade de 3 m (Fig.9). Nesse setor, não se escavou até a base rochosa. A escavação
foi interrompida a 3,10 m de profundidade.
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Fig.9 - Corte AB do Setor 2

Resultado da análise preliminar dos vestígios coletados
O material coletado nessa escavação compreende indústria lítica, carvão vegetal e sedimentos provenientes das
diversas camadas das decapagens.

A indústria lítica

Outros vestígios

Foram coletadas 348 peças líticas (Fig.10). Setenta e
oito peças eram lascas com córtex, sendo 53 em
quartzito, das quais 2 com marcas de uso, 16 em
quartzo, 2 em quartzo hialino, 5 em sílex e 2 em material
não identificado. Foram coletadas 82 lascas sem córtex,
sendo 58 em quartzito, das quais 1 com marcas de
uso,11 em quartzo, duas em quartzo hialino e 11 em
sílex. Os fragmentos encontrados somaram 123 peças,
sendo 3 de arenito, 57 de quartzito, das quais 2 com
marcas de uso, 53 de quartzo, das quais 1 com marcas
de uso, 4 de quartzo hialino e 6 de sílex.

Foram coletadas 117 amostras de carvão (104 isoladas,
7 de manchas e 6 de concentrações). Foram coletadas
cento e quarenta e oito amostras de sedimento, sendo
24 provenientes de manchas de carvão, 17 no entorno
de manchas de carvão, 1 entre 2 manchas de carvão, 6
dentro de concentrações de carvão e 100 isoladas. Quatro
amostras de sedimento com pedaços de carvão foram
coletadas em camadas de ocupação.

Dos núcleos encontrados, todos em quartzito, um tinha
marcas de uso. As estilhas coletadas foram 13, uma em
arenito, 5 em quartzito, 6 em quartzo e 1 em sílex. Um
seixo de quartzito apresentava 1 lascamento. Cinco
seixos apresentavam 2 lascamentos, sendo 4 de quartzito
e 1 de quartzo. Um único seixo, de quartzo, apresentava 3
lascamentos. Com mais de 3 lascamentos foram
encontrados 4 seixos, sendo 2 de quartzito e 2 de quartzo.
Foram coletadas quinze peças retocadas,
confeccionadas em quartzito, das quais : 2 facas,
1furador/batedor,1 lasca retocada, 2 lesmas, 5 raspadores, 1 raspador furador,1 furador em quartzo, 1 lasca
retocada em quartzo hialino e 1 lesma em sílex. Vinte
e duas peças eram naturais e não apresentavam
preparação, embora tivessem sido manipuladas e 8
delas tinham marcas nítidas de uso. Dezoito eram
de quartzito e quatro de quartzo.
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Além das informações sobre a pré-história regional, esse
sítio forneceu dados para o estudo da paleogeografia e a
evolução climática da região, possibilitando o
estabelecimento das taxas de sedimentação nesse local
da drenagem da Serra Branca. Os dados indicam que,
em torno de 20.000 e 15.000 anos, a pluviosidade era
muito intensa, houve grandes desmoronamentos e
processos erosivos violentos. As evidências mostram
que, até cerca de 9.000 anos atrás, um grande rio passava
na frente do abrigo. Como nos demais sítios da Serra
Branca, o homem somente ocupou o fundo dos vales
após a redução do volume das chuvas e a diminuição do
volume dos rios.

Fig. 10 - Líticos
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20 - TOCA DO MORCEGO
A Toca do Morcego é um abrigo sob-rocha situado nas coordenadas, UTM L 759714 e UTM N 9060683, na altitude
de 341 m (Fig.1). Tem orientação norte/sul e abertura para leste. Mede 38 m de comprimento por 6 m de largura e
6,5 m de altura. A parede do fundo do abrigo está coberta por pinturas rupestres, algumas das quais se caracterizam
pelo grande tamanho. Sobre as pinturas são visíveis gravuras com motivos diferentes daqueles pintados.

Fig.1 - Vista do sítio

Registros rupestres
O sítio Toca do Morcego é um dos poucos da área do Parque
Nacional Serra da Capivara que, apresenta grafismos da
Tradição Nordeste com sobreposições de grafismos gravados
sobre as pinturas, como também sobreposição de gravados
sobre gravados, evidenciando três momentos gráficos
diferentes. Pela diferença das pátinas entre os gravados é
possível deduzir as diversas fases da prática rupestre. Um
antropomorfo, com 150 cm de altura e com os braços
levantados, repete um gesto comum entre as figuras humanas
representadas na região da Serra Branca (Fig.2).
As gravuras, nesse sítio, são, quantitativamente, superiores
às pinturas e o antropomorfo citado, pela semelhança técnica,
faz composição com a figura de um cervídeo, também de
tamanho grande e bi-cromático (Fig.3). No entorno deles há
outros grafismos pintados de pequeno tamanho, compondo
um conjunto pictórico na parte leste do abrigo (Fig.4). Outro
conjunto de grafismos da Tradição Nordeste destaca-se pela
nitidez e perfeição técnica do desenho. Um futuro estudo sobre
os diferentes graus da pátina das gravuras poderá precisar as
diversas fases da elaboração das mesmas.
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Fig. 2 - Antropomorfo com 150 cm de altura

Fig. 4 - Conjunto pictórico
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O sítio do Morcego está localizado em uma posição
estratégica em relação ao vale, apesar de sua cota ser
baixa, pois, da estrada atual até o mesmo, sobe-se perto
de 15 m. Devido à dificuldade de acesso à parede pintada
e a água, que corria por dentro do próprio sítio, proveniente
de uma queda d’água na lateral leste do abrigo, é possível
considerar-se que esse sítio era ocupado
temporariamente e os atos de pintar e gravar eram das
principais funções desenvolvidas no local.
No vale, em frente ao abrigo, por ocasião da
escavação em 2003, foi encontrado um bloco de
arenito, com 40 cm de comprimento, 26 cm de
largura e 9 cm de altura, completamente gravado
numa das superfícies. O instrumento que foi utilizado
para gravar estava “in situ” sobre o bloco (Fig.5). A
identificação da técnica de polir aplicada nas laterais
do mesmo sugere uma peça de arte mobiliar, única na
região até o momento. Atualmente, esta peça pode
ser observada na exposição do Museu do Homem
Americano, em São Raimundo Nonato, Piauí, Brasil.

Fig. 5 - Bloco de arenito gravado com o instrumento
utilizado para gravar

2 As escavações
A escavação da Toca do Morcego foi realizada em
diferentes períodos. Em 1980, fez-se uma sondagem de
4,8 m2 na parte central do sítio , junto à parede, onde
existem painéis com pinturas e gravuras rupestres. Em
1998, alunos do Curso de Pós-Graduação em História,
da Universidade Federal de Pernambuco, iniciaram a
escavação do sítio, que teve caráter de salvamento,
devido aos constantes incêndios e à ocupação do sítio
por bovinos, caprinos e ovinos dos fazendeiros do entorno,
que ameaçavam a preservação do seu patrimônio
arqueológico (Fig.6 e Fig.7).

Fig. 6 - Escavação de 1998
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Em 2003, a equipe da FUMDHAM deu continuidade às
escavações, até seu termino. Foram realizadas 7
decapagens, detectando os níveis de ocupação com
vestígios arqueológicos. A escavação atingiu a base
rochosa. Uma trincheira, perpendicular à parede de fundo
do abrigo, foi escavada até a base rochosa, descendo a
encosta até o vale (Fig.8). Em 2004, foi escavada outra
trincheira, que atravessou todo o vale, com 200 m de
comprimento por 4 m de largura, chegando até à margem
oposta (Fig.9). No centro do vale, a 4 m de profundidade,
foi encontrada a base rochosa. O material coletado por
essas escavações compreende fragmentos de cerâmica,
material lítico e outros vestígios.
Carvões coletados no setor 02, decapagem 11 (etiqueta
97137) deram a idade de 9180 +/- 40 BP (BETA 200148
- Conventional radiocarbon age: 9150+/-40 BP; 1 sigma
68 % probability cal BC 8320 to 8280(Cal BP 10270 to
10230); 2 sigma 95 % probability cal BC 8450 to 8270
(Cal BP 10400 to 10220); Intercept radiocarbon age with
calibration curve cal BC 8300 (Cal BP 10250). Conventional radiocarbon age: 9150+/-40 BP).
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Fig. 9 - Trincheira (2004) que atravessou
todo o vale

Os carvões da trincheira 01, coletados
em baixo de blocos caídos forneceram
a idade de 9200 +/- 40 BP (BETA 200145
- Conventional radiocarbon age: 9200+/-40
BP; 1 sigma 68 % probability cal BC
8460to 8300 (Cal BP 10410 to 10250); 2
sigma 95 % probability cal BC 8540 to
8290( cal BP 10490 to 10240); Intercept
radiocarbon age with calibration curve cal
BC 8420 (Cal BP 10370) cal BC 8380
(Cal BP 10330) end cal BC 8330 (Cal
BP 10280 - Conventional radiocarbon
age: 9200+/-40 BP).

57

Carvão coletado na trincheira feita, em
2004, no fundo do vale: 1810 +/- 40 BP
(BETA – 207961 - Conventional
radiocarbon age:1790+/-40 BP; 1 sigma
68 % probability : Cal AD 220 to 260 (Cal
BP 1740 to 1690); 2 sigma 95%
probability: Cal AD 130 to 350 (Cal BP
1820 to 1600); Intercept radiocarbon age
with calibration curve: Cal AD 240 (Cal
BP 1710) - Conventional radiocarbon
age:1790+/-40 BP).
As escavações mostram que o abrigo
era freqüentado desde há 11.000 anos
BP e que um grande rio corria em frente
ao mesmo. Somente quando as chuvas
diminuíram e o nível do rio baixou é que
a parte baixa da área foi freqüentada
pelo homem.
Fig. 7 - Plano inicial (1998)

FUMDHAMentos
FUMDHAMentosVIII
VIII

Pesquisas Arqueológicas na Região do Parque Nacional
Serra da Capivara e seu entorno (Piauí – 1998 – 2008)

57

57
57

Resultados da análise preliminar dos vestígios coletados
O material coletado nessas escavações compreende fragmentos de cerâmica, peças da indústria lítica e
outros vestígios.

Fragmentos de cerâmica
Uma análise preliminar mostrou que todos os fragmentos
foram manufaturados pela técnica do acordelado e a
utilização da areia como antiplástico. Dos 204 fragmentos
cerâmicos, 113 (55,39%) são do tipo corrugado e 91, do
tipo simples (44,61%).
Apesar de, o número dos fragmentos de tipo corrugado
ser superior, levando-se em conta que os vasos
corrugados são de grandes dimensões, podemos afirmar
que, na realidade, os fragmentos de tipo simples são
majoritários. Devemos ainda ressaltar que, na maioria
dos sítios litocerâmicos, os vasos de tipo simples têm,
predominantemente, função utilitária. A pequena
quantidade de fragmentos cerâmicos não permitiu a
reconstituição das formas. No caso específico da Toca
do Morcego, a distribuição dos fragmentos cerâmicos
nos vários setores, seja na superfície, seja nas
sondagens, é muito homogênea e quantitativamente
pouco significativa.

10 com 2 lascamentos, 2 com 3 lascamentos e 7 com
mais de 3 lascamentos. A matéria prima dominante é o
quartzito (24 peças) havendo 11 seixos de quartzo. As
ferramentas encontradas somaram 20 peças assim
classificadas: 1 biface em quartzito, 1 denticulada em
quartzito,10 lascas retocadas, sendo 7 em quartzito e 1
em quartzo, 8 raspadores em quartzito (Fig.11).

A indústria lítica
O material lítico coletado na Toca do Morcego
compreende 953 peças.
Foram encontrados 14 blocos de arenito, dos quais 12
faziam parte de fogueiras estruturadas e dois tinham
gravuras. Um dos blocos gravados foi encontrado na
primeira camada com espessura de 10 cm. O segundo
estava na superfície atual (Fig 10).
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Fig. 10 - Bloco gravado encontrado na superfície

Coletaram-se 275 fragmentos, sendo dez de arenito, dos
quais cinco com manchas de óxido de ferro e um utilizado
para gravar, um de canga, dois de hematita, um de
micaxisto; 167 de quartzito, dos quais 31 com marcas
de uso; 85 de quartzo, dos quais 19 com marcas de
uso; quatro de sílex, dos quais um com marcas de uso
e cinco de siltito. Foi coletada uma única lâmina, em
quartzito. As lascas com córtex foram 272, sendo 213
em quartzito, das quais 59 com marcas de uso; 51 em
quartzo, das quais 12 com marcas de uso; três em
quartzo hialino, das quais uma com marcas de uso;
quatro em sílex e uma em siltito. Lascas sem córtex
somaram 203 peças sendo 178 em quartzito, das quais
uma com fratura de siret e 36 com marcas de uso; 24
em quartzo, das quais seis com marcas de uso e uma
em sílex.
Os núcleos encontrados compreendem 30 peças, sendo
uma em calcário, com gravuras, 26 em quartzito, das
quais 4 com marcas de uso e 3 em quartzo. Foram
coletados 35 seixos sendo 16 com um único lascamento,
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Outros vestígios:
Além dos vestígios líticos e cerâmicos, foram encontrados: 7 fragmentos de carapaça de tatu e 313 amostras de
carvão, sendo um proveniente de uma fogueira estruturada e dois de fogueiras não estruturadas. Uma amostra de
carvão estava associada a um raspador, 1 coprólito na superfície, vários fragmentos de ossos não identificados e
78 amostras de sedimentos.

As datações obtidas comprovam, mais uma vez, que as áreas baixas dos vales, somente foram ocupadas quando
o clima passou a ser menos úmido. A passagem do clima tropical úmido para um regime de precipitações menores
deu-se entre 10.000 e 9.000 anos BP ( mapa 1) .

Relação dos sítios citados no texto por ordem de apresentação:
AREA DA PLANÍCIE PRÉ-CAMBRIANA
1 - Maciço Calcário do Garrincho: Toca do Gordo do Garrincho e Toca da Santa
2 - Toca do Tenente Luiz
3 - Aldeia Alto da Serra Talhada
4 - Toca da Lagoa de Cima IX
5 - Toca da Roça do Dalton II
6 - Toca do Deitado da Lagoa de Cima

ZONA DA CUESTA
7 - Toca da Baixa das Cabaceiras
8 - Toca do Elias (também conhecida como Toca do Caldeirão do Elias e Toca da Roça do Elias)
9 - Toca do Fundo do Baixão da Pedra Furada
10 - Toca do Zé Luís
11 - Toca da Ema do Sítio do Brás I
12 - Toca dos Oitenta ou do Henrique
13 - Toca da Boca do Sapo
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ÁREA DA SERRA BRANCA
14 - Toca do Veado
15 - Toca do Vento
16 - Toca da Extrema II ou do Gato
17 - Toca do João Leite
18 - Toca da Pedra Solta da Serra Branca
19 - Toca do Pau Dóia
20 - Toca do Morcego
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Código

Sítio

Região

9

Toca da Serra Bojo I

Bacia sedimentar do Parnaíba

12

Toca da Boa Vista I

Bacia sedimentar do Parnaíba

22

Toca do Sítio do Meio

Bacia sedimentar do Parnaíba

23

Toca do Boqueirão do Sítio da Pedra Furada

Bacia sedimentar do Parnaíba

72
90

Toca do Caldeirão dos Rodrigues I
Toca dos Coqueiros

Bacia sedimentar do Parnaíba
Bacia sedimentar do Parnaíba

125

Toca do Elias

Bacia sedimentar do Parnaíba

149

Toca da Roça do Zeca I

Bacia sedimentar do Parnaíba

228

Toca da Boa Vista II

Bacia sedimentar do Parnaíba

272

Toca do Baixão do Perna II

Bacia sedimentar do Parnaíba

485
540

Sítio do Vale da Pedra Furada
Toca do Zé Luís

Bacia sedimentar do Parnaíba
Bacia sedimentar do Parnaíba

755

Toca da Lagoa de Cima IX

Bacia sedimentar do Parnaíba

Toca da Roça do Dalton II
Toca do Serrote das Moendas

Bacia sedimentar do Parnaíba
Planície Pré-cambriana

184

Toca da Janela da Barra do Antonião

Planície Pré-cambriana

188

Toca de Cima dos Pilão

Planície Pré-cambriana

200

Garrincho (Toca do Gordo do)

Planície Pré-cambriana

231

Toca do Serrote da Bastiana

Planície Pré-cambriana

46

Toca do Baixão Perna I

Serra Branca

49

Toca do Morcego

Serra Branca

557

Toca do Pau Doia

Serra Branca

570
572

Toca do Pica Pau
Toca Nova do Inharé

Serra Branca
Serra Branca

894

Toca do João Leite

Serra Branca

1113
113

Mapa 1 - Sítios arqueológicos com ocupações com mais de 9000 anos AP
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DENTES E CRÂNIOS HUMANOS FÓSSEIS DO GARRINCHO (Brasil)
E O POVOAMENTO ANTIGO DA AMÉRICA
Évelyne Peyre1, Jean Granat2, Niède Guidon3

Resumo
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Garrincho,
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primeiros
povoamentos.

O Parque Nacional Serra da Capivara (Piauí, Brasil) apresenta sólidas provas culturais do
mais antigo grupo humano descoberto até hoje na América, tendo sido descobertos, no
abrigo sob rocha da Pedra Furada, uma numerosa indústria lítica desde 53kaBP e fogueiras
estruturadas desde 32kaBP. O carste que está na periferia de uma parte do planalto
arenítico forneceu esqueletos humanos muito antigos para a América : as grutas Antonião
e Garrincho preservavam elementos odontocranianos datados de 10 e 14kaBP. A descoberta
de dois novos fósseis no Garrincho, faz do mesmo, um sítio excepcional para a história
dos primeiros grupos que viveram neste continente. Trata-se de uma criança (29 dentes)
de 9 anos e um hemi-crânio de adulto encontrado em sedimentos datados em 24ka (por
luminescência optica) e em 14ka (por termoluminescência). Este artigo apresenta o estudo
odontológico do pré-adolescente, o mais antigo conhecido até hoje na América e a biometria
do crânio do adulto. A existência de traços arcaicos nos dois fósseis, o que já havia sido
observado nos quatro fósseis estudados anteriormente, sustenta a hipótese de uma
colonização antiga da América, bem mais antiga do que a defendida pela teoria que se
apoia sobre a cultura Clovis. O interesse do estudo dessa população fóssil é tanto maior
quando se considera que nesta região do Piaui, a presença desses fósseis humanos
perdurou até 6kaBP na gruta da Santa, que se encontra bem próxima ao Garrincho.

Abstract
Keywords
America,
biometry,
Brazil,
skull,
teeth,
Garrincho,
morphology,
Piauí,
first peopling

La Serra da Capivara (Brazil, Piauí) shows solid cultural evidence of the most ancient
human presence in the Americas: some of the oldest archeological artefacts in Pedra
Furada Rock Shelter date back to as early as 53 kaBP for lithical tools and 32 kaBP for
hearths. Human skeletal remains were found in the karst outcrops around this sandstone
massif : they are exceptionally old for America. The fossils (skull and teeth) found in Antoniao
and Garrincho caves dates back to 10ka and 14ka ago. The more recent discovery of 2
new fossils in the Garrincho limestone cave confirms the outstanding interest of the site for
the history of the first peopling of the continent. These findings consist in 29 teeth of a nineyear-old child and in one half of an adult skull unearthed from sediments dated 24ka ago
(optically stimulated luminescence) and 14ka ago (thermal luminescence). This study
reports the characteristics of the teeth of the pre-adolescent who is the most ancient
specimen of the kind known to this day in America and goes into the biometry of the adult’s
skull. The presence in these two new fossils of some notable features which can be regarded
as archaic and that can also be found in the four previously discovered specimens, while
being more clearly marked in the more recent discoveries confirms the hypothesis of much
earlier human settlements in America than could be estimated on the basis of the Clovis
findings. As far as population studies go, the interest of these fossils is all the higher as a
human presence was still attested in Piauí at Santa, a cave close to Garrincho, till 6 kaBP.

A Mission Archéologique du Piauí e a Fundação Museu
do Homem Americano realizam pesquisas no Brasil.
Niède Guidon dirige essas pesquisas há trinta e seis
anos, desde que descobriu, na região, sítios com arte
rupestre pré-histórica. Evelyne Peyre é a
paleoantropóloga da Mission e, estudou os fósseis
humanos, desde a primeira descoberta (1992) de
esqueletos humanos. Este artigo apresenta as novas
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descobertas (2003). Esta equipe delimitou uma zona rica
em testemunhos, da mais antiga presença humana até
hoje conhecida nas Américas. A área arqueológica da
Serra da Capivara compreende dois tipos de paisagem
(Fig. 1). No plano de fundo, distingue-se as escarpas do
Parque Nacional Serra da Capivara, reconhecido pela
UNESCO como patrimônio cultural da humanidade. Tratase de um planalto arenítico no qual foram identificados
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Sua datação14C de 14kaBP, os situa entre os mais antigos
vestígios ósseos de americanos (Guidon et al. 2000,
2002). O fragmento craniano, fronto-parietal T1,
corresponde a um H. sapiens arcaico, considerando sua
espessura. O segundo fóssil T1, um fragmento maxilar
alvéolodentário, tem um primeiro molar permanente, cuja
coroa, com a face oclusal muito usada, é arcaico por sua
forma quadrada e seu tamanho.
O incisivo mandibular central permanente T1,
encontrado isolado, possue uma raiz original, cuja face
distal é esculpida por uma incisão média vertical que
lembra 2 raizes entrelaçadas até o ápice. Isto explicaria
a grande largura da polpa radicular (aspecto de
taurodontismo na radiografia). Seu grande tamanho, seu
aspecto comprimido e sua oclusão labiodontal são
traços arcaicos.

Fig. 2.
Mandibula de
Antonião
Alto : perfil
direito e vista
oclusal
Centro :
panorâmica
e Incisivo T1
do Garrincho
Baixo, e à d :
faces lingual,
distal,
vestibular,
mésial e
radiografia
Fotos e
desenhos :
E. Peyre
Radiografia :
J. Granat

Novas descobertas de dois fósseis humanos no Garrincho
As escavações de 2003 (realizadas por G.Daltrine Felice), no Garrincho, permitiram a descoberta de dois novos
fósseis nos setores T3 e T6 (Fig. 3). Esses restos cranianos e odontológicos estão sendo datados, mas os
primeiros resultados (14-24ka BP) fazem supor que têm uma grande antiguidade. A descrição desses fósseis será
discutida abaixo, comparando-os com os dados de uma população de referência sub-atual (Peyre & Granat, 2008),
com os dados dos fósseis simpátricos do Piauí (Peyre, 1993 ; Peyre et al., 1998) e com os dos fósseis, do resto do
mundo, cronologicamente próximos.

Fig. 3. Plano da gruta do Garrincho e localização dos fósseis humanos. N. Guidon
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O crânio humano do Garrincho (setor T3)
A escavação do setor T3 permitiu a descoberta de um
demi-crânio, direito de H. sapiens, encontrado em
sedimentos datados por dois métodos diferentes
(termoluminescência e luminescência óptica) que deram,
respectivamente, uma idade de 14,1±1,8ka BP e de
24±3ka BP.
Esse fóssil T3 (Fig. 4) é um pequeno dolicrânio (1280cm3)
cujo comprimento é médio, mas que é estreito e baixo.
O parietal, particularmente, apresenta uma morfologia
evoluida pelo seu tamanho, por suas curvas no plano
sagital e sua bossa parietal saliente e alta. Mas, esse
crânio, é arcaico, por sua espessura e por seu frontal.
O frontal de T3 é chato, estreito e maior que o parietal
(Fig.4). Ao longo da história humana, a relação de
tamanho entre esses dois ossos se inverteu. Inicialmente
em benefício do frontal, hoje do parietal. Por volta de
6ka, a metade dos indivíduos têm um parietal cujo
tamanho ultrapassa o do frontal e, essa evolução, corresponde
ao desenvolvimento cerebral subjacente das zonas da
motricidade voluntária e da sensibilidade consciente.
A espessura da parede do cranio T3 (Fig. 5) é elevada
(9,5mm). Ela é superior de 3ó a média da população de
referência, no limite de sua variabilidade. Este caráter
arcaico é próprio de populações antigas. No curso da
história humana, essa espessura decresce sempre. Do
ponto de vista simpátrico, uma forte espessura já havia
sido notada nos crânios de Antonião e no crânio T1 do
Garrincho, com 4 a 8 mm para a zona mais fina do crânio
(próxima do ptérion). Este traço arcaico parece, portanto,
ser generalizado na paleo-população do sudeste do Piauí
e sugere uma filiação local, um grupo que permaneceu
isolado durante alguns milênios. Este mesmo traço
arcaico existe também na Ásia e em Java nos humanos
do Pleisto-Holoceno. A forte espessura (8,5 à 10mm)
encontrada (Demeter et al., 2000) poderia ser um
argumento para uma filiação das paleo-populações da
América que seriam descendentes das asiáticas. Mas,
ao contrário, essa filiação não é sustentada se levarmos
em consideração a característica dos fósseis da Ásia :
a grande largura inter-orbitária (27 a 29,5mm). Na
realidade, o crânio T3 do Garrincho, se distingue
nitidamente por uma largura inter-orbitária (17,5mm)
muito fraca, situada no limite inferior da variabilidade da
população de referência.

Fig. 4 - Crânio T3 do Garrincho
Alto: perfil direito (foto J. Granat); Baixo: tamanhos
comparados do frontal e do parietal (diagrama E. Peyre)

O fóssil T6 do Garrincho
Quando foram descobertos, os 29 dentes encontrados
in situ, tinham se conservado no lugar que ocupavam na
arcada alveolar (fato atestado por alguns fragmentos
ósseos). Os dentes mandibulares estavam fixados no
solo e os maxilares repousavam sobre seus antagônicos
(Fig. 6). Este fato, raro, prova que esta série dentária
pertencia a um indivíduo cujo esqueleto foi perturbado.
Havia 3 dentes temporários e 26 permanentes, dos
quais 18 em processo de maturação; este indivíduo,
com sua dentadura mixta, não havia terminado seu
processo de crescimento
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Fig. 5 - Espessura do crânio T3 do Garrincho
Alto: calota em vista transversal, Foto J. Granat;
Baixo: distribuição da espesssura do crânio na altura
do obélion (diagrama E. Peyre)
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Fig. 7 - Dentes T6 do Garrincho. À esquerda, dentes na disposição anatômica;
Alto: fotos ; Baixo: radiografia (em cima: deciduais, círculos: permanentes imaturos),
À direita, dentes mandibulares e maxilares permanentes de T6 (montagem J.Granat)
Fig. 6 - O fóssil T3 do Garrincho, in situ
Alto: escavação dos dentes do maxilar; Baixo: os dentes da mandibula
Fotos N.Guidon

A morfologia dentária desta criança (Fig. 7) é típica de H. sapiens. O grau
de formação dos dentes simétricos, semelhante, elimina a hipótese de
fraturas radiculares postmortem. Notamos um uso pronunciado dos 3 dentes temporários e dos M1. A radiografia
confirma esse fato e não mostra nem patologia, nem má formação, nem taurodontismo.

Particularidades
No maxilar (Fig. 8), os incisivos centrais têm uma forma de pá (shovel shaped),
forma frequente no Paleolítico superior e no Mesolítico da Europa. Ainda hoje
essa forma é frequente (80%) nas populações mongoloides, esquimós e ameríndias
(Devoto et al., 1967) mas rara (10-15%) na África e na Europa. A forma de pá dos
incisivos e caninos mandibulares de T3 é discreta. No maxilar, a forma original do
incisivo lateral direito merece ser assinalada. A radiografia mostra uma cavidade
pulpar tão vasta quanto a entrada do canal (com paredes muito finas). A raiz
deste I2d, mais curta que as dos outros incisivos, foi provavelmente fraturada.
Somente a face radicular lingual apresenta uma singularidade. É marcada por um
sulco vertical mediano, que delimita um bombeamento de cada lado, fazendo
pensar em duas raizes finas, coladas: pode se tratar de um sulco sindesmo
corono-radicular. No exame, o cingulum lembra a imagem de duas mãos juntas,
voltadas para o alto e, a abertura do canal, permite supor duas faces linguais
coladas. Interpretamos essa morfologia radicular e coronária, muito original, pela
existencia de um pseudo-dente, geminado. Esta particularidade lembra o incisivo
T1 do Garrincho e, nos faz pensar, em uma filiação local, um grupo isolado durante
alguns milênios.

Idade individual de T6
Para estimar a idade deste indivíduo, com uma dentadura mixta, utilizamos dois
tipos de tabela, a (Schour, Massler, 1944) estabelecida a partir de homens atuais
e, aquela, (Peyre, Granat, 2004) construída à partir de homens do Neolítico
(7kaBP). Os resultados são diferentes.
Fig. 8. Incisivos maxilaires T6 do
Garrincho
Alto : centrais;
Baixo : lateral
Fotos J. Granat

O grau de maturação dos dentes permanentes T6 corresponde ao de crianças
atuais, de cerca de 10 anos (Fig. 9) e, unicamente, de 8,5 anos, segundo a tabela
P&G (Fig. 9) relativa aos homens antigos.
Esta criança T6 tinha tido uma maturação do tipo atual (10 anos) ou do tipo antigo
(8,5 anos) ? Consideramos que, somente a idade estimada pelos dentes de leite,
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deve ser mantida. Em T6, somente dois dentes de leite
são utilizáveis (Fig. 10) : o m2d cuja raiz palatina está
em curso de reabsorção radicular (45% já presente) e
cuja coroa, fortemente utilizada em seu centro, perdeu
30% de sua altura e, o canino, cuja coroa também está
usada (50%) e a raiz já reabsorvida em 60%.
A tabela de S&M propõe, para esse grau de reabsorção
articular, uma idade de 8,5 anos e não de 10 anos (idade
indicada pelos dentes permanentes), ou seja uma
diferença de idade de 1,5 ano entre as duas dentições,
como para as crianças do Neolítico. A antiguidade de
T6 (15ka BP, Guidon, comunicação pessoal) o aproxima
dos homens do Paleolítico superior. Estimamos a idade
das duas crianças com dentadura mista da gruta de
Menton (Legoux, 1966) datadas de 25ka, a partir de suas
radiografias e as tabelas atuais S&M. Elas apresentam
a mesma disincronia (1,5 ano) de maturação. A idade
estimada segundo os dentes de leite ou os permanentes
é, respectivamente, de 3 e 4,5 anos para o indivíduo 1 e
de 2 e 3,5 anos para o 2. A criança T6 do Garrincho
tinha a idade fornecida por seus dentes de leite ou seja
8,5 anos. Esta maturação precoce poderia explicar o
forte grau de uso oclusal dos dentes de leite e dos
M1 submetidos à uma alimentação de tipo duro (Fig7).
Os diâmetros coronário mésio-distais (MD) e vestibulolingual (VL) somente diferenciam T6 dos dentes atuais,
no caso dos M1 e M2 nos quais os VL são superiores de
mais de 2ó das médias atuais. A história humana mostra

Fig. 9 - Garrincho T6
Alto: hémi-maxilar direito;
Centro: tabela S&M;
Baixo: tabela P&G para os Neolíticos (flechas: estágio de
maturação do indivíduo T6)
Fotos J. Granat

Fig. 10 - Idade de T6.
Alto: molar e canino temporários ;
Centro: hémi-maxilar direito; Baixo, tabela S&M
Fotos J. Granat
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TOCA DAS MOENDAS, PIAUÍ-BRASIL, PRIMEIROS
RESULTADOS DAS ESCAVAÇÕES ARQUEOLÓGICAS
Niède Guidon1, Claude Guérin2, Martine Faure3,
Gisele Daltrini Felice4, Cristiane Buco5 , Elaine Ignácio6

O Contexto Ambiental
A Toca das Moendas é um sítio arqueológico e paleontológico, localizado no Serrote
das Moendas, na porção leste do entorno do Parque Nacional Serra da Capivara.
Os serrotes, nome local de maciços calcários no sudeste do Piauí, são formas de
relevo residuais de meta-calcários, que, de acordo com o estado de metamorfismo,
são considerados, por alguns geólogos, como mármores e estão inseridos na unidade
geomorfológica denominada Depressão Periférica do São Francisco, que, por sua
vez, está inserida na unidade geológica estrutural denominada Faixa de Dobramentos
Riacho do Pontal, de idade Pré-Cambriana.
Esses serrotes ou maciços destacam-se na paisagem como um conjunto seqüencial
de pequenas colinas, aparentemente isoladas em superfície e, que podem estar
interligadas no subsolo, tratando-se de um mesmo sistema cárstico (Fig.1).
A principal característica deste tipo de sistema é a complexidade da dinâmica
hidroambiental, com as drenagens de superfície, de sub-superfície e a dissolução do
carbonato, o que resulta na formação de vários ambientes e feições, como abrigos e
cavernas, nos quais vestígios arqueológicos podem ser encontrados, sendo,
portanto, a Toca das Moendas, uma das cavidades do tipo caverna, do serrote de
mesmo nome.
A altitude no topo do serrote é de 392 m e na entrada do sítio arqueo-paleontológico é de 386 m, as coordenadas
de localização do sítio são UTM N 9025182 e UTM L 0785222.
A abertura caverna mede 23 m (Fig. 2), com uma extensão de 35 m, porém, tanto a extensão como a profundidade
ainda não podem ser precisamente conhecidas, pois a caverna está preenchida por sedimentos e as escavações
não atingiram a base rochosa.
A abertura da caverna faz face ao norte, com uma orientação de 80° leste a 280° oeste e, o mergulho da rocha
calcária, é de 26° com uma direção sudeste de 122° para a entrada da cavidade e uma direção sudeste de 143°
para a porção mais profunda.
A história da evolução e a dinâmica da Toca das Moendas, estão condicionadas pelo acentuado mergulho da rocha
calcária, que resulta em um ambiente de declive, que direciona todo o sistema interno de drenagem, indicando que
a caverna teria se desenvolvido a partir de um sumidouro, estando, atualmente, preenchida por sedimentos.
O principal processo de preenchimento foi o de corrida de lama, que deve ter ocorrido em mais de um episódio de
alta energia hidro-ambiental. Os eventos de corrida de lama arrastaram para dentro da caverna, fragmentos de
calcário de diversos tamanhos, juntamente com argila, silte e areia, predominando uma matriz siltosa. O
preenchimento da caverna deve-se, também, a uma grande quantidade de blocos caídos, resultante do abatimento
parcial, principalmente, do teto.
Houve um período de preenchimento, praticamente total da caverna, que pode ser verificado pelos resquícios de
sedimentos nas porções mais altas e, em alguns dutos, do tipo chaminé; esses sedimentos estão bastante
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Fig. 1 - Localização do sítio Toca do Serrote das Moendas

Fig. 2 - Abertura da Caverna

compactados, formando uma brecha. Este grande entupimento foi sendo retrabalhado pela circulação da água que
conseguiu refazer seu curso, seguindo o mergulho de aproximadamente 26° em direção sudeste. Portanto, o
histórico da caverna é marcado, tanto pela constante ampliação da área interna, através principalmente da dissolução
do carbonato e abatimentos, quanto por eventos de deposição e retirada de sedimentos condicionados pela energia
hidro-ambiental.
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As escavações e os vestígios arqueológicos
Para organizar os trabalhos de escavação, a área interna da caverna foi dividida em cinco setores. Pelo fato da Toca
das Moendas apresentar uma topografia de declive, portanto, escalonada, a demarcação dos setores foi parcialmente
definida de acordo com esse escalonamento, ou ainda de acordo com a presença de blocos de calcário, divisão de
“salões” e reentrâncias.
A altimetria dos setores é:
377m para o setor 1, 381m
para os setores 2 e 3 e 386 m
para os setores 4 e 5. O
desnível é de quase 9 m entre
a parte mais elevada na
entrada do sítio e a parte mais
profunda no interior (Fig.3).
Na primeira campanha de
pesquisa de campo foram
escavados os setores 1, 2 e
3. Durante os trabalhos de
escavação, foram encontrados ossos fossilizados da
paleo-fauna, peças líticas,
três esqueletos humanos e
fragmentos de cerâmica.
O primeiro esqueleto humano
encontrado está incompleto,
os ossos são de uma criança
e, estavam abaixo de uma
concentração de blocos, no
setor 2.
O segundo esqueleto foi
encontrado no setor 3,
também está incompleto, é de
uma criança; a presença de
um sedimento de coloração
diferente ao redor e abaixo do
esqueleto indica que este foi
depositado em uma fossa.
O terceiro esqueleto humano,
incompleto e bastante
fragmentado, encontrava-se
no setor 2, numa camada de
sedimento friável, logo abaixo
de uma camada concrecionada, recoberta por calcita.
Junto com este esqueleto,
foram encontrados dentes de
um grande cervídeo, idenFig. 3 - Altimetria
tificado como Blastocerus
dichotomus1 .Ainda no setor 2,
uma mandíbula, dessa mesma espécie de cervídeo, foi encontrada, a uma distância de 150 cm do esqueleto 3
(Fig.4 e Fig.5). Esse conjunto de ossos e dentes, estava localizado em uma área lateral do salão, fora do caminho
por onde passava a água e as correntes de lama.

1

Estes dentes foram datados por ESR por Oswaldo Baffa Filho - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto (Brasil) e Anne Skinner,
Chemistry Department, Williams College (USA). Esses resultados serão publicados brevemente.
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Fig. 4 - Localização dos esqueletos humanos

A)Mandíbula Cervidae; B) Sedimento friável; C) Esqueleto humano 3; D) Camada concrecionada; E) Dentes datados por ESR 22.000+/-2.000 e 23.000+/-2.000; F) Calcita;
G) Camada concrecionada 13.000 anos ESR

Fig. 5 - Localização de vestígios
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A Toca das Moendas apresenta uma diversidade estratigráfica concordante com a dinâmica da caverna, podendo,
em alguns locais, aparecer uma seqüência de sedimentos aparentemente homogêneos, de matriz siltosa com a
presença de pequena quantidade de argila e areia fina (Fig. 6), seguida por uma camada com fragmentos de
calcário e, novamente, uma camada siltosa ou aparecer uma estratigrafia composta por uma camada destes
sedimentos de matriz siltosa com fragmentos de calcário, seguida por uma camada de sedimento concrecionado
e, abaixo dessa camada concrecionada, aparece novamente uma camada de sedimentos com
predominância de silte.

Fig. 6 - Argila e areia fina

A camada concrecionada, pode ser considerada como um tipo de calcrete, que é o resultado do endurecimento do
sedimento resultante do transporte, deposição, precipitação e cristalização do carbonato nas porosidades do mesmo.
Aspectos ambientais, como oscilações climáticas e do lençol freático, a topografia e, ainda, o tipo de sedimento
que permitiu os fenômenos de capilaridade, infiltração e percolação do carbonato, somados a uma maior
disponibilidade e evaporação da água, num período de tranquilidade ambiental, forneceram as condições ideais
para a formação de calcrete (Fig.7).

Fig. 7 - Calcrete

Além de uma camada de sedimentos concrecionada a Toca das Moendas apresenta, em alguns locais, uma
interessante deposição de calcita que forma uma crosta na superfície e, concreciona alguns centímetros do sedimento
em contato com ela. Esta deposição sobre o sedimento é o resultado de escorrimentos do carbonato, sobre as
paredes, que chegaram até ao chão.
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As diferentes camadas de sedimentos, que preenchem
a caverna das Moendas e, os vestígios arqueológicos e
paleontológicos encontrados, são detalhados, a seguir,
nos esquemas das sequências estratigráficas.

Setor 1
Sequência estratigráfica

Conchas
24.210 +/- 150 anos
26.970 +/- 140 anos

SETOR 1
50cm

No setor 1 da Toca das Moendas (Fig.8), foi evidenciada
uma sequência estratigráfica que apresentava quatro
camadas:
A primeira camada, tinha seu início na superfície e atingia
50 cm de profundidade, o sedimento era friável, formado
por uma matriz silto-areno-argilosa, com um arcabouço
de poucos blocos de rocha calcária. Fragmentos de
ossos e, dentes de pequenos animais, além de algumas
conchas, foram encontrados nesta camada. Duas
conchas datadas pelo método de carbono 14 (Beta
230976 e 238680) forneceram idades de 24.210 ± 150
anos e 26.970 ± 140 anos antes do presente.
A segunda camada, com 15 cm de espessura,
apresentava o mesmo tipo de sedimento friável, siltoareno-argiloso, com vestígios dispersos de ossos e
fragmentos arredondados de calcário, provavelmente
carreados das porções mais altas e/ou, perturbados pela
ação da passagem de água, já que o setor 1 está
localizado na parte mais interna e profunda da caverna,
local preferencial para a drenagem.

60cm

90cm

Cervidae

110cm

Mylodontidae

140cm

A terceira camada era formada por sedimento silto–arenoargiloso, friável e, nela, foram encontrados ossos
fossilizados. Numa profundidade de 90 cm, um esqueleto
de cervidae, praticamente completo e em conexão, foi
evidenciado e, aos 110 cm de profundidade, ossos de
um mylodontidae, também em conexão, foram
evidenciados.
A quarta e última camada, que começa a 140 cm de
profundidade, com uma espessura de 90 cm, se
caracterizada por um sedimento friável, silto-arenoargiloso no qual aparecem poucos ossos dispersos.

Legenda
Sedimento friável

A base rochosa não foi atingida durante os trabalhos de
escavação, portanto a profundidade total da seqüência
estratigráfica ainda é desconhecida.

Blocos
Conchas
24.210 +/- 150 anos
26.970 +/- 140 anos

Fragmentos de calcários arredondados
Ossos

Fig. 8 - Sequência estratigráfica do setor 1
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SETOR 2
Setor 2 - Leste
1ª Sequência estratigráfica

O setor 2 apresenta três seqüências estratigráficas:
A primeira seqüência (setor 2 leste) é iniciada por uma
camada superficial, de 20 cm de sedimento friável, de
matriz silto-areno-argilosa, seguida por uma camada de
30 cm de espessura, do mesmo sedimento friável siltoareno-argiloso, contudo o que diferencia esta segunda
camada da primeira é a presença de blocos de calcário
(Fig.9). Esta camada de blocos de calcário é seguida
pela terceira camada que está extremamente endurecida,
formando uma concreção que pode ser um tipo de
calcrete, a qual tem 70 cm de espessura e contém
vestígios fossilizados de ossos de animais da
paleofauna.

20cm

50cm

120cm

135cm

Fig. 9 - Blocos de calcário

Abaixo desta concreção aparece uma quarta camada,
com 15 cm de espessura, de um sedimento friável de
matriz silto-areno-argiloso, que apresenta as mesmas
características da camada mais superficial.
A quinta e última camada evidenciada tem seu início a
135 cm de profundidade e é formada por um sedimento
silto-areno-argiloso compactado.
A base rochosa não foi alcançada nesta seqüência
estratigráfica, portanto, a profundidade total ainda é
desconhecida (Fig.10).

Legenda
Sedimento friável
Concreção
Sedimento compactado
Blocos
Ossos

Fig. 10 - 1a Sequência estratigráfica do setor 2
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A segunda seqüência estratigráfica do setor
2 é formada por quatro camadas:
A primeira tem 15 cm de espessura,
apresenta uma matriz silto-areno-argilosa,
com a presença de fragmentos de cerâmica
e líticos. Dois fragmentos de cerâmica,
encontrados nesta camada, foram datados,
por termoluminescência (USP), fornecendo
idades de 4.076 e 4.891 anos.

Setor 2
2ª Sequência estratigráfica

15cm

45cm

A segunda camada é formada pelo mesmo
sedimento de matriz silto-areno-argilosa e
apresenta um arcabouço de blocos de
rocha calcária. Esta camada com blocos
tem uma espessura de 30 cm.

Esqueleto 1

85cm

A terceira camada tem seu início a uma
profundidade de 45 cm, em relação à
superfície atual e a sua espessura é de 40
cm. Nesta camada de sedimento siltoareno-argiloso friável, foi encontrado um
esqueleto humano incompleto (esqueleto 1).
A partir de 85 cm de profundidade aparece
a quarta camada constituída por sedimento
silto-areno-argiloso compactado.
A profundidade atingida foi de, aproximadamente, 3,35 m, quando a base
rochosa, ou um enorme bloco, foi
encontrado (Fig.11).

Legenda

Sedimento friável

Sedimento compactado

Base rochosa

Lítico

Cerâmica

Blocos

3.35m

Fig. 11 - 2a Sequência estratigráfica do setor 2
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A terceira seqüência estratigráfica do
setor 2 é composta por seis camadas,
esta seqüência está localizada próximo
à parede da caverna e apresenta, na
superfície, uma capa de calcita, que é
o resultado da dissolução do carbonato
que escorreu pela parede e atingiu o
chão, sobre o qual se precipitou. Esta
capa de calcita recobre uma camada
de sedimento, extremamente endurecido, que forma uma concreção,
podendo ser um tipo de calcrete, de 30
cm de espessura. Uma amostra dessa
concreção foi datada pelo método OSL
(FATEC/SP) fornecendo uma idade de
13.000 anos antes do presente.

Setor 2
3ª Sequência estratigráfica

Concreção
(13+/-3)mil
anosanos
13.000+/-3.000)
30cm

45cm

Esqueleto 3

A segunda camada é caracterizada por
um sedimento silto-areno-argiloso
compactado, com 15 cm de espessura.

Dentes cervidae
Blastocerus
(22+/-2)mil
Ky anos
(26+/-3)mil
Ky anos

85cm

Numa profundidade de aproximadamente 45 cm, aparece a terceira
camada, formada por um sedimento
friável, silto-areno-argiloso, com 40 cm
de espessura. Nesta camada foi
encontrado um esqueleto humano
incompleto (esqueleto 3). O esqueleto
estava associado a dois dentes de
cervídeo, que foram datados pelo
método ESR, em dois diferentes
laboratórios, no Chemistry Department
do Williams College obteve-se uma
idade de 22.000 ± 2.000 e na
Universidade de São Paulo, Ribeirão
Preto, 23.000 ± 2.000 anos.
Um outro nível concrecionado aparece,
formando a quarta camada, que tem 10
cm de espessura e é seguida por uma
camada friável, de sedimento siltoareno-argiloso que forma a quinta
camada, com 15 cm de espessura.

95cm

Legenda
Concreção

A sexta e última camada encontrada,
aparece numa profundidade de 110 cm
e é caracterizada por um sedimento de
matriz silto-areno-argilosa. Esta
camada está compactada.
A base rochosa não foi atingida
durante os trabalhos de escavação,
portanto a profundidade total da
seqüência estratigráfica ainda é
desconhecida (Fig. 12).
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Sedimento compactado
Sedimento friável
Blastocerus
Dentes cervidae
Esqueleto 3

Esqueleto 3

Fig. 12 - 3a Sequência estratigráfica do setor 2
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Setor 3
Sequência estratigráfica

SETOR 3
O setor 3 apresenta uma seqüência
estratigráfica de quatro camadas:
15cm

A primeira camada, com 15 cm de
espessura, é formada por sedimentos de
matriz silto-areno-argilosa. Nesta camada
foram encontrados fragmentos de cerâmica
e vestígios líticos.

35cm

A partir de 15 cm de profundidade, em
relação à superfície, aparece uma segunda
camada, com 20 cm de espessura,
formada por sedimento friável silto-arenoargiloso, apresentando um arcabouço com
blocos de calcário.

Esqueleto 2

75cm

A terceira camada é composta por
sedimento de matriz silto-areno-argiloso,
friável, com uma espessura de 40 cm. Nela
foi encontrado um esqueleto humano
incompleto (esqueleto 2). Numa
profundidade de 75 cm aparece a quarta
camada, de sedimento silto-areno-argiloso,
compactado.
Nesta seqüência estratigráfica não foi
atingida a base rochosa, sendo a
profundidade final ainda desconhecida
(Fig.13).

Legenda
Sedimento friável
Sedimento compactado
Lítico
Cerâmica

Fig. 13 - Sequência estratigráfica do setor 3
Blocos

Os vestígios paleontológicos
As escavações na Toca das Moendas, permitiram a descoberta de uma variada e abundante fauna silvestre, associada
a restos humanos e ferramentas líticas e, muitas vezes, os fósseis formavam, junto com blocos rochosos, seixos
e outros elementos, brechas consolidadas pela calcita e alguns não puderam ainda ser isolados; a fauna fóssil está
sendo estudada por Claude Guérin e Martine Faure.
Foram reconhecidas, até agora, cerca de quinze espécies de grandes mamíferos, bem como pequenos mamíferos,
grandes Lacertilios, um jacaré (um fragmento do crânio, com alguns dentes e várias placas ósseas) e algumas
placas de carapaças de tartarugas.
Os grandes mamíferos dominantes são Palaeolama major, seguida da família Cervidae, com Mazama gouazoubira
(especialmente um esqueleto, parcialmente em conexão) e Blastocerus dichotomus. Os Equidae são representados
por Hippidion e Equus, sendo que Hippidion é o mais comum. Os Tayassuidae identificados são Dicotyles tajacu e
Tayassu pecari. Foram, também, identificados, Macrauchenia patachonica e Catonyx e/ou Scelidodon. A notar a
presença de Glyptodon, de Pampatherium e de um grande número de placas de Dasypodidae. Alguns fósseis
testemunham, também, a presença de carnívoros : Cerdocyn thous, Conepatus sp., Felidae cf. Panthera onca (um
dente) e Felis concolor (um fragmento da mandíbula). Os roedores são numerosos. Pela primeira vez encontrou-se
restos fósseis da família Ratitae, Rhea, a ema, cuja representação é muito comum nas pinturas rupestres.
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A característica mais notável desta fauna é a abundancia de cervídeos que, no que concerne a frequência relativa,
somente são ultrapassados por Palaeolama major. Este é o primeiro sítio da região no qual se encontra uma tal
quantidade de cervídeos, principalmente Blastocerus dichotomus, que já havia sido encontrado, alguns raros
fragmentos, em outros sítios da área (Guérin et alii, 1996). Este sítio é o primeiro, da região do Parque Nacional
Serra da Capivara, que nos permite afirmar, sem dúvidas, a presença desse grande cervídeo. Aliás esse veado
aparece, frequentemente, pintado nas paredes dos abrigos sob rocha da área arqueológica da Serra da Capivara,
onde há muitos cervídeos, representados com chifres com múltiplas ramificações, que não correspondem, nem aos
Mazama cujos chifres são simples, nem aos outros cervídeos do Quaternário da América do Sul (Guérin & Faure,
2009). A descoberta de Blastocerus (Fig.14), pela primeira vez em quantidade significativa, é notável pois esta
espécie constantemente representada nas pinturas rupestres (Fig.15), devia ter um papel importante na vida do
homem pré-histórico .

Fig. 14 - Mandíbula de Blastocerus

Fig. 15 - Pintura de Blastocerus da Toca do Paraguaio

A maioria dos fósseis estão bem conservados, as peças roladas são extremamente raras, porém muitos estão
cobertos com calcita ou concrecionados, em brechas, com outros elementos.

Os vestígios da cultura imaterial
Arte Rupestre
Desde os anos 80 a Toca do Serrote das Moendas é conhecida e, lembrada pela equipe de pesquisa, por ter um
bloco gravado, disposto na entrada do sítio, designado como setor 4. Nesse único bloco, há um conjunto de
gravuras (Fig.16 ), próximo às figuras pintadas na parede. São desenhos curvilíneos feitos pela técnica de picotagem
e dois antropomorfos, o maior feito pela técnica de picotagem com abrasão e o menor por abrasão. Todos estão em
bom estado de conservação, as diferenças de pátinas observadas nos dois antropomorfos, indicam que foram
feitos em momentos distintos, o menor é mais recente. A pintura foi realizada pela técnica do riscado, são traços
radiais, na cor preta, acompanhados por manchas, havendo outros desenhos, na cor vermelha, cuja morfologia é
irreconhecível (Fig.17).

Fig. 16 - Gravura
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Há traços riscados, em preto, na parede próxima aos setores 2 e 3 2 e, espalhados na superfície dessa área, foram
encontrados blocos com traços gravados de diversas espessuras que requerem uma análise mais detalhada para
confirmar se são traços antrópicos (Fig.18).
Durante o trabalho de limpeza, na entrada da caverna, foi encontrado um pilão escavado em um bloco de calcário,
o fundo deste pilão continha resquícios de material preto, macerado, podendo se tratar de pigmento para a realização
das pinturas.

Cerâmica e Líticos
Além da grande diversidade de ossos da paleofauna, a Toca das Moendas apresenta vestígios de cerâmica e líticos.
Foram coletados 939 fragmentos de cerâmica, sendo que 628 com decoração do tipo corrugado e 306 do tipo
simples, com a parte externa alisada.
Na primeira camada, dos setores 2 e 3, dois fragmentos de cerâmica foram datados, pelo método de
termoluminescência, no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, fornecendo as idades de 4.891 anos
(150 mrad/ano) e 4.076 anos (180 mrad/ano).
Em relação aos líticos, foram levantadas 134 peças trabalhadas e 6 blocos de calcário.
As ferramentas somam um total de 12, com marcas de percussão indicando serem percutores; foram encontrados,
também, 30 lascas com córtex (Fig.19), 6 lascas sem córtex, 21 núcleos, 8 seixos lascados e 57 fragmentos.
Quanto à matéria prima, há uma predominância de quartzo e quartzito (Fig.20), bem como, algumas peças em sílex
(Fig.21), calcário e arenito.

Fig. 18 - Bloco com traços gravados

Fig. 20 - Ferramentas em quartzito

Fig. 19 - Lasca com cortex

Fig. 21 - Ferramenta em silex

2

Sobre esses riscos foi retirada amostra de calcita para datação pelo pesquisador Michel Fontugne, Laboratoire des Sciences du
Climat et de l’Environnement, UMR 1572 CEA/CNRS, Domaine du CNRS, 91198, GIF-SUR-YVETTE, França.
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Cronologia
A calcita e o sedimento concrecionado, que recobria o
enterramento 3 e os dentes de cervídeo, forneceram
uma idade pleistocênica de 13 mil anos, pelo método
de Termoluminescência.

Durante as escavações realizadas na Toca das
Moendas nenhum fragmento de carvão foi encontrado,
nem foram reconhecidas estruturas de combustão,
indicando que, nos locais até o momento escavados,
fogueiras não teriam sido acesas e delimitadas com
blocos, ou então, que o ambiente não permitiu a
preservação do carvão.

Foram datadas, pelo método de carbono 14, duas
conchas, fornecendo idades de 24.210 +/-150 e
26.970 +/-140 antes do presente.

Além da inexistência de carvões, os esqueletos
humanos encontrados não continham colágeno
suficiente para a realização de datações por carbono
14, portanto, outros vestígios e métodos de datação
tiveram que ser utilizados para estabelecer a cronologia
do sítio.

Para os dentes de cervídeo, associados ao esqueleto 3,
o método ESR revelou idades pleistocênicas de 22.000
+/- 2.000 e 23.000 +/- 2.000 anos.
A datação mais recuada foi a de 31.860 anos antes do
presente, obtida pelo método de carbono 14, que datou
a calcita que recobria os traços pretos pintados no
interior da caverna.

As datações mais recentes, obtidas por
termoluminescência e realizadas no Instituto de
Física, da Universidade de São Paulo, foram para
dois fragmentos de cerâmica encontrados na
primeira camada do setor 2, com idades de 4.891 anos
(150 mrad) e 4.076 anos (180 mrad).

O quadro a seguir resume a cronologia elaborada para
a Toca das Moendas com os dados até o momento
disponíveis.

DESCRIÇÃO

DATAÇÃO

LOCAL-LABORATÓRIO
LABORATÓRIO

MÉTODO

Fragmento de cerâmica

4.076
4076

Universidade
LACIVID/USPde São Paulo

Termoluminescencia

Fragmento de cerâmica

4.891
4891

LACIVID/USPde São Paulo
Universidade

Termoluminescencia

Sedimento concrecionado e

13.000 +/- 3000

Faculdade de Tecnologia – São

ESR
TL/OSL

calcita acima dos dentes de
cervídeo

e

Paulo

esqueleto
3
acima doda

sepultura
esqueleto33
Dentes de de
Blastocerus
Cervídeo

22.000 +/- 2.000

–

ESR

23.000 +/- 2.000

Fac.- Fil,
Ciências
USP
Ribeirão
Pretoe Letras da
USP – Ribeirão Preto

ESR

ao

24.210 +/-150 BP

Beta

C14

ao

26.970 +/-140 BP

Beta

C14

as

31.860 BP

GIF

C14

associados ao esqueleto 3
Dentes de de
Blastocerus
Cervídeo

associadas

Department

Williams College

associados ao esqueleto 3
Conchas

Chemistry

material arqueológico
Conchas

associadas

material arqueológico
Calcita

que

recobria

pinturas rupestres

Observando a tabela acima é possível verificar que a maior parte das datações insere o sítio em uma cronologia
pleistocênica.

FUMDHAMentos VIII

Toca das Moendas, Piauí-Brasil,
primeiros resultados das escavações arqueológicas

83

83

Considerações finais
As primeiras escavações, realizadas na Toca das Moendas, forneceram interessantes dados sobre a paleofauna
relacionada com os vestígios arqueológicos.
O ambiente de caverna propiciou uma fossilização tanto de ossos humanos, como de ossos da paleofauna, permitindo
indicar uma contemporaneidade entre os mesmos.
Essa fauna, com 27 espécies de grandes mamíferos, indica um ambiente muito diferente do atual, com maior
umidade e uma cobertura vegetal significativa. Os grandes veados, cavalos, camelos, a capivara, o Mylodontidae,
Pampatherium e os Glyptodontes não teriam alimento e água suficientes para viver em um bioma do tipo caatinga.
As únicas espécies, encontradas na Toca das Moendas e, ainda presentes na região, são os pequenos veados,
Mazama gouazoubira, o caititu, Tayassu tajacu, três espécies de tatus, pequenos gatos, a onça e o puma, o
pequeno carnívoro Conepatus e duas espécies de tamanduás.
Além das informações, sobre a paleofauna e o paleoambiente, é importante ressaltar a presença dos três esqueletos
humanos, sendo que, o esqueleto 3, destaca-se por ter sido encontrado abaixo de uma camada de calcita e de
sedimentos concrecionados, que foram datados por TL/OSL, apresentando uma idade de 13 mil anos antes do
presente, o que estabelece esta idade como mínima para o esqueleto. A associação desse esqueleto com os
dentes de cervídeo, datados entre 22.000 e 23.000 anos atesta a antiguidade pleistocênica dos ossos humanos.
Por fim, a datação mais recuada obtida na Toca das Moendas, foi a de 31.860 anos antes do presente que está
relacionada à calcita que recobre as pinturas. Outras amostras estão sendo submetidas a novas análises para que
se confirme, definitivamente, a antiguidade dos vestígios encontrados neste sítio. É importante ressaltar que a
região da Serra da Capivara continua fornecendo diversos dados pleistocênicos para a ocupação humana no sudeste
do Piauí.
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4
Espécimes masculinos
Espécimes femininos

África

Ásia

3

2
Paraguaio 1
Coqueiros

Sul-americano
"Arcaico"

1

Austrália
Paraguaio 2

0

Factor 2: 13,22%

Gongo 1

-1

Caboclos
-2

-3

Paleoamericano
América
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

CP 1: 21,85%

Figura 1 - Dispersão dos indivíduos do Piauí e das elipses de dispersão (95% de confiabilidade) das séries comparativas no
morfo-espaço formado pelos dois primeiros componentes principais

Porcentagem de
acerto*

ÁFRICA

AMÉRICA

ÁSIA

AUSTRÁLIA

SUL-AMERICANO
“ARCAICO”

SERRA DA
CAPIVARA

PALEOAMER

ÁFRICA

91,51943

259

2

6

14

1

0

1

AMÉRICA

81,13879

1

228

33

6

13

0

0

ÁSIA

74,21603

20

29

213

16

2

0

7

AUSTRÁLIA

90,9396

11

4

7

271

1

0

4

SUL-AMERICANO
“ARCAICO”

57,89474

2

23

6

1

44

0

0

SERRA DA
CAPIVARA

0

2

1

2

0

0

0

0

PALEOAMER

59,45946

3

0

1

10

1

0

22

Total

81,84688

298

287

268

318

62

0

34

* Indica, em por cento, a quantidade de indivíduos corretamente alocados em seu grupo de origem através da função
discriminante.
Tabela 5 – Matriz de classificação da função discriminante para os crânios analisados.
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PIGMENTOS PRÉ-HISTÓRICOS E EFLORESCÊNCIAS SALINAS
DA TOCA DO ESTEVO III
Luis Carlos Duarte Cavalcante1, Renoir Rios de Sousa Abreu2,
Maria Conceição Soares Meneses Lage3

Introdução
As escavações realizadas na Área Arqueológica de São Raimundo Nonato têm fornecido
uma variedade de vestígios, os quais estão sendo estudados na medida em que os recursos
financeiros possibilitam tais investigações, e isso tem permitido avanços significativos no
campo da paleontologia (Guérin e Faure, 2004a e 2004b; Faure et al., 1999; Guérin e
Faure, 1999; Guérin et al., 1996), por exemplo, além de descobertas surpreendentes
como o esqueleto do Sítio Toca dos Coqueiros (Lessa e Guidon, 2002) e os restos humanos
da Toca do Gordo do Garrincho (Peyre et al., 1998). A seqüência cronológica muito bem
estabelecida com datações carbono 14 (Santos et al., 2003; Parenti, 1996; Guidon e
Delibrias, 1986), associada a uma diversidade de outros fatores como o aparecimento da
cerâmica por volta de 8.900 anos, o polimento da pedra há 9.200 anos e a calcita na Toca
da Bastiana (Guidon, 2004; Watanabe et al, 2003), tem instigado a elaboração de rotas
alternativas viáveis capazes de explicar o povoamento recuado do Continente Americano
(Guidon, 2006; Valladas et al., 2003; Guidon et al., 2002).
Os estudos multi e interdisciplinares realizados neste enclave arqueológico têm contado
com a participação da Arqueoquímica, investigando pigmentos (Lage, 1996 e 1990),
depósitos de alteração (Cavalcante et al, 2007 e Ibiapina, 2007) e paleosedimentos (Lage
et al., 2007 e 2006; Felice, 2006; Moraes, 2004), bem como compondo uma equipe de
conservação de arte rupestre, responsável pela conservação dos sítios e pela preparação
dos mesmos para visitação pública

O Sítio Toca do Estevo III
A Toca do Estevo III (também citada como Toca da Onça
e Toca do Estevão III) foi descoberta em 1979, na região
do Gongo, nas coordenadas UTML 781805 e UTMN
9045400 (Fig.1). O abrigo pintado (Fig.2), com extensão
de 40 m de comprimento, posicionado no sentido nortesul, com abertura para o oeste, possui água em um
caldeirão localizado a 800 m (Arnaud et al., 1984).

energia dispersiva (EDS), microscopia eletrônica de
varredura (MEV), espectroscopia de absorção molecular
UV-visível, análise elementar e ensaios químicos
qualitativos e de solubilidade com água destilada, nitrato
de prata (AgNO3), ácido clorídrico (HCl), álcool etílico,
hidróxido de sódio (NaOH), ácido nítrico (HNO3) e ácido
sulfúrico (H2SO4).

O objetivo deste trabalho foi estudar os pigmentos préhistóricos e eflorescências salinas do referido sítio, com
a finalidade de fornecer dados que fundamentem futuros
trabalhos de conservação

O estudo morfológico das amostras foi realizado por MEV
em um equipamento JEOL, JSM-840A, operando com
tensão de 15 kV e corrente de 60 pA. Previamente as
amostras foram colocadas em uma fita adesiva dupla face
de carbono e então foram metalizadas com ouro ou grafite.

Metodologia
As microamostras de pigmentos e eflorescências salinas
foram coletadas em pontos das pinturas já degradados
utilizando-se ferramentas microcirúrgicas e armazenadas
em sacos plásticos transparentes. Posteriormente essas
amostras foram analisadas no Departamento de Química
da UFPI e em laboratórios da UFMG utilizando-se as
técnicas difração de raios X (DRX), espectroscopia de
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Os espectros EDS da análise com microsonda foram
obtidos em um equipamento JEOL, JXA-8900RL, com
energia de 15,0 keV, potencial de aceleração de 15,0
kV e corrente de feixe de 12 nA, fazendo-se prévia
metalização das amostras com vapores de carbono.
O difratograma de raios X, método do pó, foi coletado
em difratômetro Rigaku, Geigerflex, com tubo de cobalto
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Toca do Estevo III

Fig. 1 - Localização do Sítio

Fig. 2 - Pintura rupestre da Toca do Estevo III

FUMDHAMentos VIII

Pigmentos pré-históricos e eflorescências salinas da
Toca do Estevo III

109

109

(Co Ká), operando com tensão de 32,5 kV e corrente de
25,0 mA. A varredura foi feita no intervalo de 4 a 80° (2è),
com velocidade de 4° (2è)/min.
As amostras de pigmentos foram submetidas a ataque
ácido com HCl, por 3 horas, e o extrato obtido foi posto
para reagir com tiocianato de amônio (NH 4SCN).
Posteriormente, o produto colorido da reação com
tiocianato em meio ácido foi analisado por espectroscopia
de absorção molecular UV-visível, utilizando-se um
espectrofotômetro Hitachi de feixe duplo no tempo,
modelo U-3000, com cubetas de quartzo como
recipientes para leitura das soluções.

A análise elementar foi realizada em um Analisador
Elementar CHNS/O Perkin Elmer, 2400 series II.
O exame sob lupa binocular foi realizado em aparelho
Zeiss, modelo Stemi 2000-C, com capacidade de
aumento de até 50 vezes.
O corte estratigráfico foi feito mediante imersão das
amostras de pigmentos em resina polyester. Após o corte
transversal, as camadas pintadas foram observadas em
um microscópio óptico Coleman.
.

Resultados e Discussão
Descrição das amostras sob lupa binocular:
A descrição das amostras sob lupa binocular está presente na Tabela 1 e foi realizada com diferentes aumentos,
dependendo do tamanho da amostra.
Essa descrição preliminar ajudou a escolher técnicas adequadas para outras análises capazes de identificar a
composição das amostras. Além disso, permitiu verificar, no caso de pinturas, se houve preparo do suporte rochoso
para recebimento da camada pictórica, bem como constatar se o pigmento foi aplicado na forma líquida ou sólida.

Código da
amostra

SCAP06.15

SCAP06.16

SCAP06.17

Visualização sob a
lupa (aumento)

Descrição

(aumento 50 x)

Pigmento vermelho, escorrido sobre nódulos de
quartzo, concentrando-se nas depressões entre os
nódulos. Presença de sal ou ligante branco, entre
os nódulos.

(aumento 50 x)

Pigmento vermelho-escuro, disperso sobre nódulos
de quartzo, apresentando concentrações bastante
escuras (muito pigmento) nas depressões entre os
nódulos. Os nódulos formam um conglomerado
fortemente cimentado.

(aumento 50 x)

Eflorescência salina branca, muito compacta, de
superfície irregular, apresentando alguns poucos
pontos escuros na superfície.

Tabela 1. Descrição das amostras sob lupa binocular.
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Eflorescência salina branca, SCAP06.17
6000

Na análise por EDS, além dos picos do
silício (Si) e do oxigênio (O), atribuídos
ao quartzo, também foram evidenciados
sinais do alumínio (Al), cloro (Cl), potássio
(K) e uma concentração muito pequena
de enxofre (S) (Fig.4). A presença do cloro
foi confirmada pela reação com AgNO3 0,5
mol L-1 (com formação de precipitado
branco leitoso, no extrato aquoso).

Qz
5500

Intensidade / Contagem

O difratograma de raios X (Fig.3) indicou
presença de material amorfo e
apresentou vários reflexos cristalinos,
dentre os quais foi possível identificar o
quartzo, análise qualitativa feita em
comparação com a ficha JCPDS número
1-649 (JCPDS, 1980).

5000

4500

Qz
4000

Qz
Qz

Qz

3500

Qz Qz Qz

3000

2500
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2θ/° (KαCo)
Fig. 3 - Difratograma de raios X da amostra SCAP06.17. Qz = quartzo.
2000

Si

A análise elementar apontou a presença
de aproximadamente 1,5% de carbono
(C), 2% de hidrogênio (H) e 4,2% de
nitrogênio (N).

Al

Contagem

A amostra de eflorescência salina foi
solúvel em água destilada, HCl 3 mol L-1,
álcool etílico concentrado, NaOH 0,1 mol
L-1, HNO3 1,0 mol L-1 e H2SO4 1,0 mol L-1.

1500

1000

O
500

C
S

Cl K

0
0

2

4

6

8

10

Energia (KeV)
Fig. 4. - Espectro EDS da amostra SCAP06.17.

Pintura com pigmento vermelho-claro, SCAP06.15
1.5

A reação do pigmento em meio ácido com tiocianato
produziu um complexo ferro-tiocianato de cor
vermelho sangue, o qual, quando analisado por
espectroscopia de absorção molecular UV-visível,
mostrou uma banda de absorção próxima de 480
nm, bem conhecida na literatura (Skoog et al.,
2006), confirmando a presença do ferro no pigmento
vermelho (Fig. 5).

Absorvância

1.2

0.9

0.6

0.3

0.0
300

400

500

600

700

800

Comprimento de onda (nm)

Fig. 5 - Espectro eletrônico da amostra SCAP06.15.
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Além da espessura da camada pictórica, o corte estratigráfico permitiu observar que o suporte rochoso não foi
preparado previamente para aplicação do pigmento. A penetração da tinta nas reentrâncias dos cristais de quartzo
da rocha sugere que a pintura foi realizada pelos pré-históricos com o pigmento na forma líquida (Fig. 6).

1. camada branca, formada de grãos
de quartzo da rocha;

2
1

2. camada vermelha, pigmento préhistórico.

Fig. 6 - Corte estratigráfico da amostra SCAP06.15.

As micrografias evidenciaram as formas dos cristais de hematita, mineral responsável pela cor vermelha do
ocre (Fig.7).

A

B

2000

CAl
Si

Fig. 7 - Micrografias da amostra SCAP06.15. Aumentos de, 1.000 (A), 5.000 (B) e 10.000 (C) vezes.

O espectro EDS (Fig.8) também
apontou o ferro (Fe) na camada de
pigmento e, exibiu sinais de silício
(Si) e oxigênio (O), do quartzo da
rocha, alumínio (Al), fósforo (P),
potássio (K), cálcio (Ca) e titânio
(Ti), provavelmente formando outros
silicatos constituintes do suporte
rochoso, embora o Ca e o K possam
estar também associados à
presença de fixadores do pigmento.

Contagem

1500

O
1000

P
C

500

K

Ca

Fe

Ti

Fe

0
0

2

4

6

8

Energia (KeV)

Fig. 8 - Espectro EDS da amostra SCAP06.15.
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Considerações Finais
A rocha suporte é muito friável e possui granulometria finíssima rica em silicatos, de forma que o quartzo identificado
na difração de raios X é constituinte da própria rocha e estava misturado com a eflorescência salina. A análise,
mesmo a olho nu, permitiu observar que a eflorescência cristalizou misturada com microcristais oriundos da
degradação natural do suporte.
Os ensaios de solubilidade, associados aos reflexos não identificados no difratograma de raios X, bem como à
presença de material amorfo, além dos outros elementos presentes no espectro EDS, sugerem tratar-se de uma
mistura de sais, dentre os quais está presente o cloreto de potássio (KCl).
Constatou-se que o pigmento vermelho presente nas pinturas possui ferro (Fe) em sua constituição e as análises
por EDS e microscopia eletrônica de varredura indicam a presença de hematita, o principal constituinte do ocre
vermelho.
O exame sob lupa binocular, associado ao corte estratigráfico, permitiu verificar que o pigmento foi aplicado na
forma líquida e que não houve preparação do suporte rochoso para receber a camada pictórica.
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CADASTRO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS EM 2005
Região da Serra da Capivara e Corredor Ecológico
Parceria entre IPHAN e FUMDHAM
Niède Guidon1 , Cristiane Buco2, Elaine Ignácio3

O cadastro da região sudeste do estado do Piauí, no
ano de 2005, foi realizado nos meses de setembro e
dezembro, em duas saídas ao campo. A equipe que
realizou o cadastro desses 44 sítios arqueológicos, foi
composta por Cristiane Buco, arqueóloga e então chefe
do Escritório Técnico do IPHAN em São Raimundo
Nonato, numa parceria com a equipe de conservação de
arte rupestre da FUMDHAM, Fundação Museu do Homem
Americano, a arqueóloga Elaine Ignácio, professora da
UNIVASF – Universidade Federal Vale do São Francisco,
curso de Arqueologia e Preservação Patrimonial do
campus de São Raimundo Nonato e equipe técnica de
Conservação de Arte Rupestre da FUMDHAM com a
coordenação geral da arqueóloga Profa. Dra. Niède Guidon.
A primeira saída ao campo foi realizada no período de 26
a 30 de setembro. Duas equipes se deslocaram para
dois locais distintos. Uma equipe realizou uma
prospecção na região, muito afetada por um
assentamento do INCRA, localizada a oeste da Fazenda
Fontenelli, na área do Corredor Ecológico. Foram
encontrados 8 sítios arqueológicos em três baixões: o
Baixão do Bate ou Mundo Novo, a Pitombeira ou Serra
da Pitombeira e o Sucumbido ou Sucumbi. A caminhada
foi longa e tomou muito tempo, não sendo possível cobrir
toda a área, talvez haja mais sítios, seria importante fazer
uma nova prospecção em um segundo momento.

A outra equipe foi para o município de São Bráz do Piauí,
estrada para o Parque Nacional Serra das Confusões.
Após conversas com a comunidade e a prefeitura,
receberam informações sobre grandes abrigos com
pinturas e que a comunidade utilizava para fazer
piquenique. A equipe foi até a serra , conhecida como
Lagoa de Cima e foram encontrados 12 sítios
arqueológicos, sendo que, um tem também gravuras.
A segunda saída ao campo ocorreu no período de 15 a
23 de dezembro e, as duas equipes, saíram juntas em
direção às duas serras, a Serra Bonita, no município de
Jurema, localizado no corredor ecológico e a Serra do
Saco, no município de Coronel José Dias, no interior do
Parque Nacional Serra da Capivara. Próximo a essas
duas áreas há assentamentos clandestinos e o perigo
de danificar os registros rupestres com as queimadas é
muito grande.
Na Serra Bonita, foram cadastrados 11 sítios
arqueológicos, todos com pinturas e na Serra do
Saco, foram cadastrados 13 sítios arqueológicos,
também exclusivamente com pinturas. Em ambas
as serras a predominância gráfica é da Tradição
Nordeste, havendo grafismos da Tradição Agreste
e muitos grafismos puros.

Procedimentos realizados pela equipe para o cadastro:
1. Cadastramento dos 44 sítios arqueológicos nos municípios de Jurema, Coronel José Dias, São Bráz do
Piauí, Tamboril e Brejo do Piauí, municípios da área do corredor ecológico entre os Parques Serra da Capivara e
Serra das Confusões. Há uma predominância de sítios arqueológicos com pinturas, mas foram encontrados também
sítios com gravuras e vestígios históricos.
2. Observação, registro fotográfico digital e localização com GPS1 dos sítios arqueológicos e das áreas de
interesse, como dos desmatamentos e dos assentamentos clandestinos que foram encontrados.
3. Preenchimento de ficha do Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos adotada pelo IPHAN e de ficha
técnica de conservação de arte rupestre utilizada pela equipe de conservação de arte rupestre da FUMDHAM;
4. Realização de entrevistas com alguns moradores locais para levantamento de informações referentes à
cultura material e imaterial do município, evidenciando a presença de índios e negros na região, assim como de
ocorrências arqueológicas.
5. Estabelecimento de contatos com a equipe da administração municipal e pessoas interessadas e envolvidas
com a questão do meio ambiente e cultura locais que possam subsidiar o IPHAN com informações para futuras.
1

Por questões de segurança do bem patrimonial omitimos desta publicação as coordenadas dos sítios arqueológicos cadastrados.
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