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Apresentação

Este número da Revista Fumdhamentos constitui um volume especial dedicado aos primeiros resultados das pes-
quisas arqueológicas, paleontológicas e ambientais realizadas na Lagoa Uri de Cima, localizada no município de 
Salgueiro, no estado de Pernambuco. Essas pesquisas estão inseridas no acompanhamento arqueológico do Projeto 
de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional - Ministério da Integração 
Nacional.

No decorrer dos trabalhos de prospecção arqueológica realizados na região, no vale do rio São Francisco, na margem 
do reservatório Negreiros, foi constatado o caráter arqueológico e paleontológico dessa Lagoa. A presença de uma 
concentração de material lítico manufaturado na superfície determinou a realização de duas sondagens, para identi-
ficar o potencial arqueológico e fossilífero do sítio. Foram evidenciados vestígios de origem antrópica e fósseis de 
megafauna, que justificavam a realização de uma escavação arqueológica completa.

A coexistência de manufatura lítica com fósseis de megafauna do período Quaternário, na região Nordeste do Brasil, 
tinha sido já observada a partir da década de 1990, nas pesquisas paleontológicas realizadas na região do Parque 
Nacional Serra da Capivara. Identificar novas provas desta simultaneidade na área do submédio São Francisco per-
mitiria incrementar a confiabilidade desses resultados.

A Lagoa Uri de Cima, por se tratar de uma estrutura lacunar, teve as pesquisas arqueológicas orientadas à associação 
do material lítico com os fosseis de animais extintos, isso requereu o registro detalhado do posicionamento dos ma-
teriais e das ulteriores transformações pós-sedimentares. 

A pesquisa foi planejada em termos interdisciplinares de maneira que os pesquisadores das principais disciplinas 
concernidas: arqueologia, geologia, paleontologia e metrologia, estiveram presentes nas fases de planejamento ope-
racional da pesquisa e, também, no canteiro da escavação arqueológica. Assim, foi possível compartir desde o início, 
os momentos da descoberta dos vestígios arqueológicos e paleontológicos à medida que se configurava o perfil da 
estratigrafia lacunar.

Esse procedimento de pesquisa em campo foi documentado através de registros imagéticos em vídeo digital realiza-
dos em tempo real. Também se aplicaram novos recursos metrológicos de fotogrametria digital tridimensional, por 
meio de varredura a laser. Foi realizada uma documentação georreferenciada do sítio arqueológico e da escavação 
integral assim como das necessidades de registro das diferentes disciplinas presentes. O processamento dos dados 
imagéticos permitiu a reconstituição digital e fotográfica de alta resolução e demandou a adequação do trabalho  aos 
requerimentos específicos de cada etapa da pesquisa de campo. Esses procedimentos viabilizaram a criação de ban-
cos de dados imagéticos georreferenciados, tanto bidimensionais como tridimensionais, o que permite aceder a espa-
ços analíticos ampliados para o estudo e interpretação dos dados interdisciplinares. O esquema de trabalho proposto 
tem permitido compartir uma matriz de interpretação construída pelas diferentes disciplinas participantes. Essa cons-
trução foi se afinando no decorrer dos trabalhos de campo, permitindo, à luz de novas descobertas, introduzir ajustes 

Foto página ao lado: Evidência de fóssil no Sítio Arqueológico Lagoa Uri de Cima.
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no dispositivo conceitual inicial da abordagem interdisciplinar. Atualmente, se dispõe dos primeiros resultados que 
privilegiam a articulação da pesquisa arqueológica, geológica e paleontológica, produzindo novos conhecimentos 
sobre a evolução climática do semiárido do Nordeste do Brasil. 

A Lagoa Uri de Cima é um sítio arqueológico a céu aberto situado numa região que apresenta morfologia caracte-
rizada por serras de encostas acentuadas, intercaladas por áreas pediplanadas, de solos arenosos. O sítio apresenta 
um hectare de área escavável, estando parcialmente conectado à rede de drenagem e situado nos domínios da bacia 
hidrográfica do rio Terra Nova e seus tributários, todos com regime intermitente.  As áreas mais baixas são drenadas 
por canais temporários, mas com expressiva energia durante o período chuvoso.

A escavação da Lagoa começou a partir de sua área central, se estendendo gradativamente nas quatro direções com 
decapagens naturais. As escavações permitiram estabelecer uma sequência estratigráfica que se inicia por um nível 
de base constituído por uma cascalheira média  suportada por clastos e cimentada por concreção carbonática. Essa 
cimentação forma uma estrutura sedimentar selada e protegida de alterações posteriores. Os vestígios arqueológicos 
nela posicionados ficaram também inalterados. Os procedimentos metodológicos adotados na escavação, no registro 
documentário e no laboratório precedem à apresentação dos resultados.

A relação de trabalhos incluídos neste número monográfico da Fumdhamentos inicia-se, a título de referência, com 
um breve resumo do panorama atual da pré-história da depressão sanfranciscana, para contextualizar a dinâmica das 
ocupações humanas, especialmente nos sítios diretamente relacionados com o vale do rio São Francisco.

O segundo artigo apresenta os primeiros resultados referentes ao estabelecimento da cronoestratigrafia da Lagoa a 
partir das datações obtidas por Luminescência Opticamente Estimulada (LOE) e datações radiocarbônicas (14C), as-
sim como dos eventos paleoambientais que permitem fundamentar as análises geoarqueológicas e a interpretação da 
evolução contínua de clima semiárido. 

O terceiro artigo apresenta o processo de microescavação em laboratório e seus resultados. A camada de sedimentos 
concrecionados, que garante inalterabilidade na associação de vestígios arqueológicos e paleontológicos, se depo-
sitou na Lagoa num período anterior ao início do processo de carbonatação e cimentação. Com vistas a obter mais 
informações de detalhe para as reconstituições paleoambientais e sobre as possibilidades da interação homem/am-
biente, foram extraídas amostras da concreção de diferentes setores da área central da Lagoa. Encaminhadas aos 
laboratórios da Fumdham se deu início a um processo de microescavação no laboratório para realizar uma pesquisa 
geoarqueológica e tafonômica. O objetivo principal da primeira amostra era testar a aplicação de um procedimento de 
trabalho, que documentaria em tempo real e com recursos audiovisuais, o método de decapagem em laboratório das 
placas cimentadas da concreção carbonática. Foi testado o procedimento e preparado o protocolo que será aplicado 
às demais placas.

O quarto artigo aporta os resultados da análise tipológica do material lítico obtido no processo da microescavação. 
Esses vestígios líticos com características que indicam seu caráter de origem antrópico aparecem associados a vestí-
gios ósseos fossilizados. Os instrumentos líticos evidenciados são ferramentas finalizadas que apresentam caracterís-
ticas que não foram descritas para a região. Essa concentração de peças líticas associadas aos vestígios ósseos fósseis 
da megafauna do Quaternário levou à conclusão da necessidade de pesquisar a Lagoa Uri de Cima como objeto de es-
tudo. Foram resgatados ossos inteiros fossilizados incrustados no nível da concreção carbonática cimentada, processo 
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que foi documentado por técnicas de varredura a laser in situ e viabilizou a reconstituição dos achados no laboratório. 
Assim, ficaram demonstrados claramente dois momentos diferentes de deposição: o nível I da concreção indicava 
um considerável desgaste físico e no nível II as características sugerem a existência de pouco transporte. Os detalhes 
desta situação são considerados no quinto artigo, onde se caracteriza a tecnologia do material lítico. 

No sexto artigo se faz uma análise preliminar do material biológico coletado durante as escavações da Lagoa entre os 
quais, restos de coprólitos animais que forneceram dados para os estudos paleoparasitológicos da região.

No setor oeste da Lagoa existe uma estrutura construtiva  histórica que foi designada como o Sítio Muro de Pedra 
Uri de Cima. Esta estrutura se caracteriza por ter sido construída sem utilizar argamassa para o rejunte dos blocos, 
procedimento conhecido como construção em pedra seca. Realizaram-se sondagens no setor norte e sul desse muro, 
cujos resultados se relatam no artigo sétimo. 

Os fósseis de grandes mamíferos pleistocênicos descobertos na base da Lagoa foram estudados pelos mesmos pale-
ontólogos franceses que trabalham há 30 anos no Parque Nacional Serra da Capivara. A relação dos espécimes da La-
goa de Uri está registrada no nono artigo que completa o número de Fumdhamentos dedicado à Lagoa Uri de Cima.
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Foto página ao lado: Rio São Francisco - Área de captação do canal do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as 
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. 

BREVE PANORAMA DA PRÉ-HISTÓRIA DO VALE DO SÃO FRANCISCO NO 
NORDESTE DO BRASIL

Gabriela Martin
Anne-Marie Pessis

Resumo:

No número da revista Fumdhamentos dedicada aos primeiros resultados das pesquisas na Lagoa Uri de Cima, em 
Salgueiro-PE, consideramos importante e didático incluir um breve resumo do panorama atual da Pré-História da 
grande depressão sanfranciscana, para melhor entender a dinâmica das ocupações humanas, especialmente dos sítios 
arqueológicos diretamente relacionados com o vale do rio São Francisco. Entre as hipóteses aventadas, não se descar-
tam a entrada e dispersão de grupos pré-históricos no continente pelo vale do São Francisco como o fariam, milênios 
depois, os missionários franciscanos e jesuítas na sua obra evangelizadora. Num fluir de ida e volta, grupos humanos 
procedentes desse vale chegaram até as serras das Confusões e da Capivara, no sudeste do Piauí, e se expandiram 
também pelos vales da grande bacia. Essas afirmativas estão baseadas nas pesquisas arqueológicas, nas indústrias 
líticas, na difusão das práticas ceramistas e na expansão das tradições rupestres.

Palavras-chave: Povoamento pré-histórico do vale do São Francisco; a megafauna e o homem; áreas arqueológicas 
do nordeste brasileiro.

Abstract: 

In the issue of the journal Fumdhamentos devoted to the first results of studies conducted in the Uri de Cima Lagoon, 
in Salgueiro-Pernambuco sate (PE), Brazil, we consider it important and educational to include a brief overview of 
the current understanding of the prehistory of the great San Franciscan depression to better understand the dynamics 
of the human occupations there, especially archaeological sites directly related to the São Francisco River valley. 
Among the proposed hypotheses, the entry and dispersal of prehistoric groups into the continent through the São 
Francisco valley, as Jesuit and Franciscan missionaries would do millennia later in their evangelization work, is not 
discarded. In a back and forth flow, human groups coming from this valley reached the Confusões and Capivara 
mountain ranges in the southeast of Piauí state, Brazil, and expanded to the valleys of the Great São Francisco Basin. 
These statements are based on archaeological studies, lithic industries, the dissemination of pottery practices, and the 
expansion of rupestrian traditions. 

Keywords: Prehistoric settlement of the São Francisco valley; megafauna and men; archaeological areas of northe-
astern Brazil.
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Figura 1: Adaptado do mapa Mercator, Gerhardi Mercatoris et I. Hondii Atlas; ou, Représentation du Monde Vniversel, et des 
Parties D’icelui Faicte en Tables et Descriptions Tresamples, et Exactes. Amsterdam: H.Hondius, 1633. Special Collections 
Cutter.

Quem escreve ou se refere à região semiárida do Nordeste do Brasil nos tempos atuais está implicitamente falando 
de uma paisagem majoritariamente seca, com o predomínio da caatinga, sujeita a grandes e periódicas estiagens, onde 
a vida é particularmente dura para os seres humanos. A descrição dos sertões nordestinos, em ensaios e trabalhos 
científicos, vem acompanhada de uma visão, quase sempre negativa, não raro trágica, da paisagem local, que serviu 
de inspiração literária para tantos escritores consagrados1 . Essas descrições, às vezes dantescas, nada têm a ver com 
a paisagem que observaram e desfrutaram os primeiros homens que pisaram no solo do imenso território quase um 
milhão de km2, que hoje compreende o semiárido do Nordeste brasileiro.

O lento, embora implacável, processo de desertificação das regiões interioranas do Nordeste do Brasil iniciou-se 
há cerca de 9.000 anos, depois de um período de intensas chuvas, que seguiu ao fim do Pleistoceno e à retirada das 
grandes calotas de gelo que cobriram enormes áreas da crosta terrestre. Acontece que as primeiras levas de seres 
humanos que começaram a povoar o interior do Nordeste haviam chegado já no Pleistoceno, milênios antes do início 
do processo de desertificação, fato cientificamente demonstrado nas escavações arqueológicas realizadas durante 

1    Euclides da Cunha, Guimarães Rosa, José Lins do Rego e Ariano Suassuna.



11Lagoa Uri de Cima

FUMDHAMentos X

anos, nos sítios do sudeste do Piauí, na área do Parque Nacional Serra da Capivara (Guidon et al., 1988; Parenti, 
2001). Pode-se afirmar também que, em torno de 10.000 anos, grandes áreas do semiárido nordestino já estavam 
povoadas por numerosos e diversificados grupos de caçadores e coletores, que circularam com grande mobilidade 
pelos espaços interplanálticos, vales fluviais e antigas lagoas, hoje transformadas em depressões secas. Assim, com 
um clima totalmente diverso do atual, esses primeiros povoadores, também designados como paleoíndios, viveram 
e se desenvolveram numa paisagem tropical úmida mais semelhante à região amazônica do que ao semiárido atual 2. 

Os primeiros habitantes

Quando observamos o panorama pré-histórico do Brasil e temos a confirmação da presença humana desde tempos tão 
recuados, uma pergunta faz-se obrigatória: de onde vieram esses primeiros habitantes do Brasil? Por onde chegaram 
até se instalarem nas atuais terras brasileiras? O “como” e o “quando” isso aconteceu, é o grande desafio dos arque-
ólogos. Os indígenas brasileiros modernos e os que entraram em contato com os colonizadores foram considerados 

2   Estudos de paleoclima, realizados no Parque Nacional Serra da Capivara, demonstraram que, até cerca de 9.000 a 8.000 anos BP (Guidon, 
2002), existiram riachos, rios caudalosos e torrentes próximos aos abrigos rochosos que acolheram os homens pré-históricos e que hoje estão 
situados no meio da caatinga seca. O clima era tropical úmido. A fronteira ecológica da cuesta de Bom Jesus da Gurgueia (PI) foi ponto de 
encontro entre dois tipos de vegetação: a Amazônica e a Mata Atlântica. Rios volumosos corriam pelos desfiladeiros da cuesta despejando 
sua vazão sobre a planície que hoje faz parte do território habitável da população atual. Assim, antes do início do processo de transformação 
climática, as áreas disponíveis para habitação humana naquela região eram as terras altas do planalto e os terraços fluviais.
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de origem asiática, aparentados, mesmo que longinquamente, com os habitantes da China e do sudeste da Ásia. Essa 
afirmativa é, hoje, foco de pesquisas mais aprofundadas, mas conduziu à hipótese, nunca plenamente demonstrada, 
de que todos os indígenas do Novo Mundo seriam descendentes de levas chegadas às Américas através do Estreito 
de Bering. Isso teria ocorrido principalmente na época em que a glaciação Wisconsin fez descer o nível dos mares, 
criando um istmo entre a Sibéria e o Alasca, que teria permitido a passagem, por terra, de animais e dos homens 
que os perseguiam para caçá-los. Essa teoria já havia sido apontada, no século XVI, pelo geógrafo jesuíta José de 
Acosta (1590) e, a partir do século XIX, discutem-se as datas e as possibilidades da chegada dos primeiros homens 
pela região chamada Beringia. Foi também defendida por pesquisadores a hipótese da chegada às Américas de levas 
procedentes das ilhas do Pacífico Sul, que teriam navegado de ilha em ilha até a costa da América do Sul e seriam já 
portadores de conhecimentos da agricultura, da cerâmica e da arte da navegação. 

Um fato novo veio alterar o panorama das possíveis rotas da chegada do homem ao Brasil: o estudo, na Inglaterra, 
de um crânio escavado pela arqueóloga francesa Annette Laming-Emperaire, na década de 1970, em Minas Gerais, 
que demonstrou tratar-se de uma mulher cujas características apontavam para uma origem africana em vez de asiática 
(Neves, 2008). Esse crânio, datado de 11.000 anos BP, foi chamado Luzia em homenagem à outra ancestral, a famo-
sa Lucy, fêmea de Australophitecus afarensis, encontrada na Etiópia, que viveu há aproximadamente três milhões 
de anos. O achado singular de Luzia levantou novamente a teoria já antiga, embora adormecida por falta de provas 
sólidas, da chegada à costa brasileira de grupos humanos vindos desde a África, navegando pelo oceano Atlântico.

O homem navega desde sempre porque os caminhos da água são mais fáceis de percorrer que os da terra. Com na-
vegação de cabotagem, sem perder a costa de vista, ou através das ilhas que existiram antes do aumento do nível 
dos oceanos, o homem antigo navegou. Não somente a nossa espécie, o Homo sapiens, à qual pertencemos, mas 
também outras espécies extintas do gênero Homo, como o erectus. Sabemos hoje que a Austrália foi povoada a par-
tir de 60.000 anos atrás por povos que navegavam; assim, levas africanas podem ter atravessado o Atlântico, como 
outros grupos o fariam pelo Pacífico milênios depois para atingir o litoral do continente sul-americano e penetrar nas 
terras brasileiras pelos vales dos rios. Não podemos esquecer que o nível do mar variou durante as diferentes épocas 
caracterizadas por avanços e recuos das glaciações, que, em certos períodos, chegou a até 150 m abaixo do nível 
atual (Suguio, Martin et al., 1985), o que significa que aflorava um número maior de ilhas e facilitava a passagem do 
continente africano para a América. As levas africanas seriam pouco numerosas e podem ter-se extinguido antes da 
vinda dos grupos asiáticos, mais numerosos, que chegaram, ao longo de milênios, em levas sucessivas e por múltiplos 
caminhos. A hipótese levantada por Niède Guidon, sobre o mais antigo povoamento da região propõe a via atlântica 
desde a África. Grupos que circularam pelo litoral setentrional do Nordeste teriam subido o vale do Parnaíba, chega-
do à foz do Rio Piauí e ocupado as serras onde hoje fica o Parque Nacional Serra da Capivara.

A entrada dos homens pré-históricos no continente pelo vale do São Francisco também não está descartada, como fa-
riam, milênios depois, os missionários franciscanos e jesuítas na sua obra evangelizadora. Num contínuo fluir de ida 
e volta, grupos humanos procedentes do vale são-franciscano chegaram até a região do atual Parque das Confusões, 
no sudeste do Piauí, assim como grupos procedentes da Serra da Capivara, que se expandiram, também, pelos vales 
da grande bacia são-franciscana. Essas afirmativas não são infundadas, pois estão baseadas nos materiais coletados 
nas pesquisas arqueológicas, como são as indústrias líticas, na expansão das tradições rupestres e, posteriormente, na 
difusão das práticas ceramistas e das suas características técnicas.
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Figura 2: Pintura  rupestre do Sítio Boqueirão da Pedra Furada, Parque Nacional Serra da Capivara.

A megafauna relacionada à presença do homem pré-histórico está bem documentada nos sítios do Parque Nacional 
Serra da Capivara (Figura 2), onde pesquisas paleontológicas sistemáticas determinaram a existência desses animais 
em abrigos e grotas calcárias, frequentadas também pelo homem. Inclusive, foram estabelecidas espécies novas da 
fauna pleistocênica da América do Sul não classificadas até então. Uma vegetação abundante e perenifólia assegurava 
alimentação para essa fauna de grande porte, majoritariamente herbívora. Durante milênios, espécies da megafauna 
coabitaram a região junto a grupos humanos. As espécies mais comuns eram a preguiça-gigante (Catonyx cuvieri 
e Eremotherium lundi), o tigre-dentes-de-sabre (Smilodon populator), o mastodonte (Haplomastodon waringi), o 
tatu-gigante (Glyptodon clavipes), as lhamas (Palaeolama major e Paleolama niedae) e os cavalos (Hippidion bo-
naerensis e Hippidion sp.). Existiam também espécies de médio e pequeno porte, fonte de alimento das populações 
que ali viviam, entre as quais espécies de veados e as capivaras (Hydrochoerus hydrochoeris L.), animal adaptado a 
áreas úmidas e alagadiças. Ambas as espécies aparecem representadas nas pinturas rupestres dos abrigos rochosos 
(Guerin, 1991).
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Figura 3: Vista aérea do Sítio Arqueológico/Paleontológico Lagoa Uri de Cima, Salgueiro - PE.

Na bacia do Rio São Francisco, nas paleolagoas conhecidas hoje como tanques na linguagem popular, foram achados 
ossos de animais extintos da fauna pleistocênica, que conviveram com o homem em diversas áreas da região, como 
Salgueiro e Alagoinha, em Pernambuco (Guerin, 1993). Pesquisas mais recentes nessa região do São Francisco assi-
nalaram, também, a presença de megafauna, como o mastodonte e a preguiça-gigante, como é o caso da Lagoa Uri 
de Cima, em Salgueiro. (Figura 3) 

Áreas arqueológicas no Nordeste do Brasil

Arqueólogos, que pesquisam a Pré-História do Nordeste do Brasil, têm chamado de áreas arqueológicas as divisões 
geográficas que participam das mesmas condições geomorfológicas e nas quais está delimitado um número expres-
sivo de sítios pré-históricos. Estes correspondem a assentamentos humanos, nos quais foram observadas ocupações 
suficientes que permitam estudar seus grupos étnicos. Ao se delimitar áreas arqueológicas, nas microrregiões que 
participam de características geomorfológicas e climáticas semelhantes, procura-se o conhecimento pré-histórico 
dos nichos ecológicos e dos homens que os habitaram, seus meios de sobrevivência e suas estratégias de adaptação. 
Nessas áreas, considera-se como objetivo ideal da pesquisa a relação do homem com o meio, desde as origens do 
povoamento até o desaparecimento dos grupos indígenas ou sua modificação cultural pela pressão colonizadora.
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Figura 4: Vista da encosta do Parque Nacional Serra da Capivara.

Apesar do aumento das pesquisas arqueológicas no Nordeste, temos, no semiárido, apenas ilhas de conhecimento em 
relação ao povoamento pré-histórico da região, restando ainda grandes áreas arqueologicamente desconhecidas ou 
pouco estudadas. Numerosos sítios do litoral já foram destruídos pelo avanço imobiliário descontrolado e, no interior, 
empreendimentos com obras de grande porte, como os reservatórios das hidrelétricas e a intercomunicação das bacias 
setentrionais com o Rio São Francisco, põem também em perigo o acervo pré-histórico da região. Afortunadamente, 
o empenho do poder público para que se cumpra a legislação, negligenciada em outros tempos, tem permitido preser-
var um número considerável de restos arqueológicos. 

A área arqueológica do Parque Nacional Serra da Capivara (Figura 4), no sudeste do Piauí, é pesquisada por equipes 
interdisciplinares desde 1973. O povoamento do sudeste do Piauí: a interação homem-meio da Pré-História aos dias 
atuais é o título do projeto desenvolvido pela Fundação Museu do Homem Americano, com sede em São Raimundo 
Nonato, no Piauí. Ao longo de quatro décadas de pesquisas continuadas, o projeto possibilitou que se reunisse um 
acervo arqueológico de singular importância para a Pré-História do Nordeste.
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A região está situada na fronteira entre duas grandes formações geológicas: a depressão Pré-cambriana do São Fran-
cisco e as serras de formação sedimentar do Devoniano-Permiano. A região apresenta paisagens variadas na forma de 
serras, canyons, vales e planícies. As zonas geologicamente fronteiriças têm como característica a multiplicidade de 
biomas e ecossistemas, que se transformaram com o passar do tempo, oferecendo recursos naturais variados e abun-
dantes aos grupos humanos. Essa situação conduziu à hipótese de que o desenvolvimento cultural teria sido favoreci-
do e incentivado por essa diversidade, o que permitiria estudar a evolução dos povos pré-históricos que ali viveram. 
Com o tempo, essa hipótese se confirmou, demonstrando a evolução das tradições culturais e da tecnologia, desde 
o Pleistoceno até o desaparecimento dos povos indígenas, dizimados quando da ocupação da região pelos criadores 
de gado provenientes de diversas regiões, especialmente da Bahia e de Pernambuco. As pesquisas arqueológicas 
realizadas durante décadas permitiram a obtenção de cronologias demonstrativas da ocupação continuada da região 
desde o Pleistoceno Superior. As escavações realizadas nos abrigos e nas cavernas permitiram o estabelecimento 
de sequências cronoestratigráficas excepcionalmente longas, que serviram de base comparativa para as cronologias 
pré-históricas de outras regiões da América do Sul.

O conhecimento arqueológico do sudeste do Piauí foi ampliado graças às pesquisas iniciadas, nos últimos anos, no 
Parque Nacional Serra das Confusões e no corredor ecológico que liga as duas unidades de conservação. Nessa nova 
área, foram também descobertos numerosos sítios pré-históricos com caracterizadores diferentes dos assinalados na 
Serra da Capivara, particularmente na forma dos enterramentos (Figura 5), na escolha dos sítios ocupados e, muito 
especialmente, nas representações rupestres, também numerosas. 

Outras áreas arqueológicas do semiárido nas quais pesquisas continuadas permitiram inferir ocupações pré-históricas 
e comportamentos específicos são o vale do São Francisco; a microrregião de Arcoverde, em Pernambuco, cujas 
redes hidrográficas intermitentes vão ter também na grande bacia sanfranciscana; a região da Serra Geral e dos tribu-
tários do rio em Minas Gerais, no alto São Francisco, a Chapada Diamantina e a região de Central, na Bahia; a região 
do Seridó, no Rio Grande do Norte.

Figura 5: Escavação do Sítio Gongo III. Parque Nacional Serra da Capivara - PI.
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As pesquisas avançaram, passando da simples descoberta e do estudo de um sítio determinado para considerar a 
importância dos espaços de atuação dos grupos humanos pré-históricos e as relações entre a cultura material e a 
sociedade, leia-se a relação entre o homem e seu meio numa área predeterminada. Nesse sentido, acreditamos que 
as pesquisas interdisciplinares realizadas pelas equipes que trabalham na Fundação Museu do Homem Americano te-
nham sido um ponto de partida para as pesquisas arqueológicas em outras áreas da região, considerando os resultados 
obtidos no Parque Nacional Serra da Capivara.

As ocupações pré-históricas na região do Rio São Francisco

O São Francisco é o grande rio do Nordeste, a espinha dorsal que cruza as áridas terras sertanejas, oferecendo, desde 
tempos imemoriais, alimento aos pescadores das suas águas e aos caçadores e agricultores das suas margens. No seu 
longo percurso, o rio atravessa os estados: Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, com as suas cabeceiras no planalto 
mineiro. Essa grande bacia foi centro de atração e caminho natural de grupos indígenas pré-históricos que se insta-
laram nos abrigos rochosos pouco profundos e nos terraços próximos ao rio. Formavam bandos pouco numerosos, 
que se deslocavam com grande mobilidade e acampavam, temporariamente, preparando seus instrumentos de pedra 
para caçar e pescar. 

Os projetos arqueológicos denominados Sobradinho, Serra Geral, Central, Itaparica e Xingó, realizados em décadas 
passadas, permitiram conhecer, em parte, os processos de ocupação pré-histórica da bacia são-franciscana. Recente-
mente, a partir do início de 2010, pesquisadores do Instituto Nacional de Arqueologia, Paleontologia e Ambiente do 
Semiárido (INCT/CNPq - Inapas) começaram a desenvolver pesquisas arqueológicas na área das obras da integração 
do rio São Francisco com as bacias setentrionais. A imensa área que está sendo pesquisada aportará, sem dúvida, 
novos dados ao conhecimento da Pré-História da região. (Figura 6) 

Figura 6: Urna funerária tupiguarani da subtradição pintada. Sítio Baixio dos Lopes, Brejo Santo - CE.
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A seguir, relatamos resumidamente os vários projetos arqueológicos que têm contribuído para o conhecimento das 
ocupações pré-históricas na bacia do São Francisco. Seguimos a ordem cronológica, sem entrar no maior ou menor 
mérito dos resultados obtidos, pois vários deles ficaram restritos a relatórios sucintos, mas que não deixaram de ser 
pioneiros em pesquisas arqueológicas nas áreas ainda desconhecidas e que serviram, depois, como fio condutor para 
trabalhos mais aprofundados.

Projeto Sobradinho. Na década de 1970, uma equipe coordenada por Valentin Calderón, da Universidade Federal da 
Bahia, realizara o Projeto Sobradinho de Salvamento Arqueológico, (1977). Os 4.000 km2 que foram inundados pelo 
lago artificial de Sobradinho ocuparam parte dos municípios baianos de Casa Nova, Remanso, Pilão Arcado, Barra e 
Juazeiro, Sento Sé e Xique-Xique, assinalando sítios pré-históricos nos quais se efetuaram alguns cortes estratigráfi-
cos e se coletara material lítico e cerâmico na área do futuro reservatório. Registraram-se também sítios com gravuras 
e pinturas rupestres, embora o relatório publicado seja pouco esclarecedor em relação aos sítios assinalados.

Projeto Serra Geral. Entre a fronteira dos estados de Goiás e da Bahia, Pedro Ignácio Schmitz desenvolveu o projeto 
Arqueológico da Serra Geral. Nos vales mais altos da bacia, na região dos rios Correntina e Formoso, tributários do 
Rio Corrente, que é por sua vez afluente do São Francisco, registraram-se ocupações pré-históricas de épocas pleisto-
cênicas (Schmitz, 1990). Na década de 1980, Sales Barbosa e Schmitz realizaram prospecções intensas em áreas de 
cerrado e de caatinga arbórea, em cotas entre 1.000 e 800 m de altura. As prospecções mais importantes ocorreram 
no curso médio do Rio Correntina e do Pratudão-Formoso, o que permitiu serem analisados 60 sítios arqueológicos, 
entre abrigos e sítios abertos pré-cerâmicos e cerâmicos. Identificaram-se também sítios com pinturas rupestres, 
classificadas pelos autores citados como da tradição São Francisco, além de gravuras rupestres nos córregos do Rio 
Correntina. O sítio Morro Furado, em Coribe (Bahia), foi ocupado, há 26.000 anos BP, segundo datações obtidas 
pelo 14C seguidas de 21, 18, e 16 mil anos B.P, além de outras mais recentes em torno de 8.000 a 5.000 anos B.P. Os 
resultados preliminares dessas pesquisas proporcionaram sequências estratigráficas, evidenciando, com segurança, 
a presença humana nessa área da depressão sanfranciscana, a partir do décimo milênio por caçadores-coletores da 
tradição Itaparica. Anteriormente, nos anos 1966–67, Calderón, como membro do Pronapa, havia pesquisado a região 
do Rio Corrente, nos municípios de Coribe e Santa Maria da Vitória, localizando ocupações da tradição Tupi-guarani, 
situadas em lugares altos os quais foram propositadamente escolhidos como defensáveis, além de sítios pré-cerâmi-
cos e abrigos com pinturas rupestres.

Projeto Central. Na depressão sanfranciscana, no noroeste do Estado da Bahia, à margem direita do médio-baixo 
São Francisco, Maria da Conceição Beltrão (1989, 1991, 1992) desenvolveu o Projeto Central, que enquadrava, em 
sua primeira fase da pesquisa, os municípios de Central, Irecê e Xique-Xique, mas que pretendia também estender-se 
para as áreas limítrofes do sertão da Bahia. O projeto, iniciado em 1982, realizou o mapeamento dos sítios arqueo-
lógicos pré-históricos e históricos da área escolhida, sendo feitas escavações arqueológicas em abrigos sob-rocha, 
tomando como epicentro da pesquisa o município de Central, que deu nome ao projeto. As prospecções arqueológi-
cas orientaram-se ao longo dos rios e riachos intermitentes que fazem parte da grande bacia do São Francisco. Nos 
relatórios e publicações de Beltrão e de seus colaboradores, fala-se de centenas de grutas e abrigos em afloramentos 
calcários e arenítico-quartzíticos, cobertos de pinturas rupestres pertencentes a diversas tradições. A importância 
desses achados arqueológicos como um todo teve o impacto que representou a Toca da Esperança e suas imprevisí-
veis cronologias do Pleistoceno médio. Situada a 11 km da cidade de Central, no calcário pré-cambriano conhecido 
como Serra da Pedra Calcária, a 610 m sobre o nível do mar, a Toca da Esperança forma uma sala de 325 m2, que, 
segundo os responsáveis pela escavação, continha depósitos pleistocênicos de 150 cm de espessura. A escavação 
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Figura 7: Vista da Gruta do Padre, Petrolândia - PE.

arqueológica dessa gruta revelou a existência de depósitos quaternários que continham, sob uma crosta carbonática, 
ossos extremamente fossilizados de fauna extinta, entre os quais predominavam os de equídeos. As escavações na 
Toca da Esperança haviam começado em 1985 e se desenvolveram durante os anos seguintes, evidenciando quatro 
níveis estratigráficos formados, de cima para baixo, por uma camada superficial de ocupação que forneceu datações 
radiocarbônicas entre 2.000 e 6.500 anos BP. Essa camada estava assentada sobre uma crosta calcária muito dura de 
50 cm de espessura, datada em 22.000 anos B.P., que, materialmente, “selava” as três camadas inferiores ricas em 
ossos fossilizados de fauna extinta.

A Toca da Esperança e a Toca dos Búzios, abrigos próximos entre si e que formam parte da mesma formação cársti-
ca, representam importantes sítios pré-históricos que confirmam também a ocupação humana do antigo vale do São 
Francisco no Holoceno a partir do sétimo milênio, datas, aliás, que se repetem na Gruta do Padre (Figura 7) e no 
Letreiro do Sobrado, em Petrolândia - PE. 

Como parte do Projeto Central, foi também escavado o Abrigo da Lesma (Beltrão, 1992), na planície calcária da Cha-
pada Diamantina, onde foram coletados artefatos líticos representados por lascas, núcleos e seixos lascados de quart-
zo, quartzito, calcário, sílex e calcedônia, fragmentos cerâmicos, moluscos, ossos humanos e ossos de mamíferos da 
fauna local atual. Obtiveram-se quatro datações radiocarbônicas entre 1.137 e 2.712 anos BP. Como grande parte 
dos ossos de animais foram coletados dentro de fogões estruturados, deduziu-se que se tratava de restos de alimento.

Projeto Itaparica. No vale médio do Rio São Francisco, foi implantado, entre 1982 e 1988, o Projeto Itaparica de Sal-
vamento Arqueológico, que pretendia identificar e resgatar os sítios arqueológicos da grande área que seria inundada 
pelo lago artificial de Itaparica e que, atualmente, alimenta a hidrelétrica do mesmo nome. O Projeto foi financiado 
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pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco – Chesf, responsável pela construção da barragem e da usina elétrica. 
Arqueológico no começo, o projeto ampliou-se posteriormente com a realização de pesquisas antropológicas nas 
áreas indígenas dos Pankararu e dos Atikum, em Tacaratu e Floresta, Pernambuco, além do levantamento documental 
da ocupação colonial do vale.

As pesquisas arqueológicas no lado esquerdo do rio foram realizadas pela Universidade Federal de Pernambuco, nos 
municípios de Petrolândia, Itacuruba, Floresta e Belém do São Francisco. No lado baiano, trabalharam arqueólogos 
do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal da Bahia, nos municípios de Chorrorró, Rodelas e 
Glória. As escavações que se realizaram nas duas margens do rio, com prospecções extensivas pelos terraços fluviais 
e serras circundantes, proporcionaram um panorama inicial da ocupação humana pré-histórica dessa parte do vale, 
com epicentro na cachoeira de Itaparica, em Petrolândia. Ficou, assim, constatada a existência de dois tipos de assen-
tamento: sítios abertos e abrigos sob-rocha. Os primeiros estavam localizados nos terraços fluviais do vale arcaico, 
assinalados por grandes concentrações de material lítico lascado, cuja pouca ou nenhuma profundidade estratigrá-
fica indicava acampamentos temporários. Os abrigos sob-rocha próximos ao rio apresentavam ocupações humanas 
mais prolongadas, determinadas pelas sequências estratigráficas. Os assentamentos de agricultores-ceramistas, na sua 
maior concentração, encontravam-se nas ilhas do São Francisco: ilha de Zorobabel, ilha de Itacuruba, ilha da Viúva, 
ilha do Pontal e ilha da Assunção. Com água próxima e solo fértil, essas ilhas de formação quaternária, ao longo do 
curso médio do rio, foram intensamente ocupadas por grupos pré-históricos de agricultores e, depois, pelos aldea-
mentos missionários, principalmente de franciscanos e jesuítas.

Foram escavados três abrigos no lado esquerdo do rio: o Abrigo do Sol Poente, o sítio Letreiro do Sobrado e a Gruta 
do Padre, (Martin, Rocha, 1989, 1990) em Petrolândia. À direita, no lado baiano, escavou-se o conjunto chamado 
Itacoatiara, formado por sítios abertos e pequenos abrigos (I a XI) com gravuras rupestres e também estabelecimentos 
cerâmicos sobre as dunas de Zorobabel e Jacó, em Rodelas (Etchevarne, 1993).

Mencionamos brevemente um sítio emblemático da região, a Gruta do Padre, localizado em Petrolândia, Pernambu-
co, tanto pelos resultados científicos obtidos como pelas estórias fantásticas que as crendices populares atribuíram 
à pequena caverna. O sítio encontra-se hoje sob as águas do lago artificial de Itaparica e, no seu lugar, emerge uma 
pequena ilha de forma cônica, restos da colina onde se assentara um dos mais conhecidos sítios arqueológicos do 
Nordeste e que deu nome a uma das mais antigas indústrias líticas pré-históricas do Brasil: a tradição Itaparica. O 
sítio serviu de ponto de partida para a identificação das indústrias líticas pré-históricas do vale médio do São Fran-
cisco. Situado em local privilegiado, poucos metros acima da cachoeira de Itaparica, desde a sua ampla entrada, era 
possível contemplar as águas do rio. A pequena gruta possuía área habitável de menos de 50 m2, que permitiu sua 
ocupação por grupos de caçadores durante longos períodos. Por ser de fácil acesso e próxima à cidade de Petrolân-
dia, a gruta foi sempre muito frequentada por visitantes e buscadores de tesouros, fato que prejudicou, em parte, sua 
estratigrafia. A história arqueológica da gruta remonta aos anos 30 do século passado, década em que Carlos Estevão 
(1943) realizou as primeiras escavações. A partir daí, mais duas etapas assinalam as pesquisas arqueológicas na gruta: 
as escavações de Calderón (1983), nos anos de 1960, e as realizadas na década de 1980, durante o Projeto Itaparica, 
quando se completou a escavação (Martin; Rocha, 1990). A Gruta do Padre teve duas ocupações diferentes e per-
feitamente delimitadas. Na primeira e mais antiga, serviu como abrigo de caçadores e na outra, posterior, a gruta foi 
utilizada como cemitério. No longo período em que serviu como refúgio de caçadores, os artefatos que correspondem 
às ocupações mais antigas (7.000 e 5.000 anos BP) aparecem finamente retocados por pressão, em sílex e calcedônia, 
principalmente na forma de raspadores plano-convexos (lesmas). Nas ocupações mais recentes (entre 4.000 e 2.000 
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anos BP), os instrumentos são menos refinados, de tamanho maior, com pouco ou nenhum retoque, muitos deles las-
cados sumariamente a partir de seixos procedentes do conglomerado da própria gruta. A Gruta do Padre foi utilizada 
também como necrópole durante um longo período que pode ser estimado a partir de 2.000 anos BP pelas cronologias 
obtidas por 14C. Na realidade, a gruta foi usada como depósito de ossos e cinzas dos corpos previamente incinerados 
fora do sítio, pois o ritual fúnebre não foi realizado no interior da mesma. Essa forma de enterramento tem especial 
interesse por não ter sido habitual entre as populações pré-históricas do vale do São Francisco.

O Abrigo do Letreiro do Sobrado, Petrolândia, PE. Na Fazenda Experimental do Sobrado, em Petrolândia, a 700 
m aproximadamente do Rio São Francisco, alinha-se uma série de morros de arenito conglomerático, ruiniformes, 
na direção NE–SW. Ali se localiza um pequeno abrigo, conhecido como o Letreiro do Sobrado, por apresentar um 
painel de gravuras rupestres ocupando uma superfície de 12 m de comprimento. Esse abrigo apresentava declive 
pronunciado na superfície, formando uma depressão natural, escavada na rocha, onde se concentravam os vestígios 
arqueológicos até uma profundidade de 60 cm. No resto do abrigo, a rocha matriz aflorava entre 5 e 10 cm abaixo da 
camada superficial. Como está voltada para o Rio São Francisco, a água é perfeitamente visível desde sua entrada e 
está evidente que foi utilizada intensamente por caçadores a partir do sexto milênio. A escavação arqueológica, numa 
área de 15 m2 aproximadamente, revelou estruturas de vinte fogueiras, algumas delas reutilizadas, como demonstrou 
a estratigrafia do abrigo entre 50 e 60 cm de profundidade. No material lítico coletado, há predominância de sílex se-
guido do quartzo e menores quantidades de quartzito fino e grosso, calcedônia, quartzito silicificado e ardósia. Foram 
separados três estratos de ocupação, nos quais se observou a evolução das indústrias líticas e suas mudanças, com 
artefatos de menor tamanho no estrato mais profundo e a tentativa de fabricação de pontas de projétil penduculadas. 
A grande abundância de restos de lascamento leva-nos a concluir que o abrigo do Letreiro do Sobrado foi utilizado 
também como local de preparo de artefatos líticos, entre os quais predominam os raspadores circulares e laterais e os 
furadores. O interesse do abrigo está também na presença de painéis rupestres gravados, que puderam ser datados, 
embora que indiretamente, fato extremamente difícil nos registros rupestres, especialmente em relação às gravuras 
que se encontram, geralmente, sobre blocos ao longo dos cursos d’água. Nesse caso, a decomposição lenta, porém 
continuada, do arenito de suporte das gravuras possibilitou seu relacionamento com as camadas estratigráficas ao 
desprender-se das paredes os fragmentos gravados. Observa-se claramente que, à medida que as lajes do arenito gra-
vado caíram das paredes do abrigo, elas foram de novo gravadas por ocupantes que também se serviram da rocha para 
afiar instrumentos. Dois fragmentos gravados e caídos no sedimento próximo às fogueiras, datadas em 1.680 e 6.390 
anos BP, respectivamente, demonstraram a longa ocupação do abrigo. Possivelmente foi também lugar cerimonial.

As ocupações pré-históricas em sítios abertos no vale do São Francisco

Os sítios abertos sucediam-se, sem solução de continuidade, ao longo do Rio São Francisco, tanto na área da cota de 
inundação do lago de Itaparica como fora dela, nos terraços mais antigos do vale arcaico. Esses sítios, em ambas as 
margens, apresentaram material lítico abundante na superfície, indicando, em vários casos, sítios-oficinas de lasca-
mento, nos quais foram aproveitados seixos rolados para a fabricação dos artefatos. Estendem-se por quilômetros ao 
longo do vale e, na margem pernambucana, ocupam uma extensa área entre o rio e os serrotes que a bordejam. 

Calderón, (1983) que já assinalara a importância dos sítios abertos no vale médio de São Francisco, os descrevia 
como lugares aluvionais, cobertos de seixos rolados, de tamanho médio, que serviram de matéria-prima para os 
utensílios ali encontrados. Registrou que se situavam em montículos, nas proximidades do rio, riachos e nas ilhas do 
São Francisco, além de que a grande dispersão dos artefatos de permeio com os seixos rolados, em áreas de grande 



22

extensão, dificultava que se estabelecessem suas exatas dimensões. Observou também Calderón que alguns dos sítios 
abertos apresentavam uma quantidade de fragmentos e resíduos de lascamento verdadeiramente impressionante e 
considerou que tais sítios eram, sobretudo, oficinas de preparação de artefatos líticos. A densidade e a extensão do 
material lítico nos sítios abertos ao longo do rio indicam-nos a concentração de numerosos grupos humanos com 
acampamentos temporários, pois o material, mesmo que abundante, é sempre superficial, sem refugo estratigráfico 
e sem formar manchas humíferas indicadoras de assentamentos humanos. O clima extremamente seco, que parece 
ter caracterizado longos períodos em grandes áreas interioranas do Nordeste, explicaria a ocupação desses lugares 
abertos como precários acampamentos perto do rio, além da pouca ou nenhuma ocupação dos abrigos sob-rocha mais 
afastados do rio, na sua maioria sem indícios de ocupação ou com ocupações muito curtas.

De modo geral, os homens que habitaram o vale médio do São Francisco na Pré-História ocupavam os abrigos e 
terraços próximos ao rio sem se afastar muito dele, pois, ali era onde encontravam seu alimento. Estabeleceram-se, 
também, nas margens de antigas lagoas, resíduos do vale arcaico. Devem ter chegado ao São Francisco, procedentes 
do planalto goiano e do sudeste do Piauí, onde há indústrias líticas muito semelhantes às encontradas na região de 
Itaparica, datadas como pertencentes a épocas beirando os 10.000 anos BP. Formando pequenos grupos de caçado-
res-coletores, com grande mobilidade, percorriam grandes extensões do vale caçando, pescando e preparando seus 
artefatos de pedra, como parecem indicar a densidade e a extensão do material lítico espalhado em diversos sítios 
nas proximidades do rio. Ocuparam também pequenos abrigos, não longe das suas margens, formados nas rochas 
sedimentares dos serrotes - testemunhos.

Posteriormente, na década de 1990, a construção da hidrelétrica de Xingó propiciou pesquisas arqueológicas no 
baixo São Francisco, nos estados de Sergipe e Alagoas. Os sítios mais significativos descobertos foram os cemitérios 
pré-históricos do Justino, na margem sergipana, e o sítio São José, no lado alagoano. O sítio do Justino encontrava-se 
no município de Canindé, situado num terraço na confluência do riacho Paraná com o Rio São Francisco, e que tinha 
sido ocupado durantes períodos de tempo compreendidos entre 8.000 a 2.000 anos BP. Quase duas centenas de esque-
letos humanos coletados possibilitaram grande número de informações em relação aos habitantes pré-históricos do 
baixo vale são-franciscano, tais como a variedade dos rituais fúnebres nas diversas épocas de ocupação do sítio, além 
das patologias, a mortalidade infantil e a vida média dos homens que povoaram a região (Vergne, Amâncio, 1992).

A microrregião de Arcoverde. Em áreas do agreste pernambucano, foi cadastrada nas décadas de 1970–80 uma 
centena de sítios com pinturas e gravuras rupestres, entre abrigos passíveis de serem escavados e simples blocos de 
granito e de arenito gravados ou pintados ao longo de cursos-d’água. Os sítios registrados estão distribuídos, irre-
gularmente, entre os municípios de Taquaritinga do Norte, Brejo da Madre de Deus, Alagoinha, Venturosa, Pedra, 
Buíque, Brejinho, Passira e Paranatama. Os resultados arqueológicos dessas pesquisas são heterogêneos, na medida 
em que trabalharam várias equipes na área em diferentes épocas e o cadastro dos sítios arqueológicos oscila entre os 
que foram escavados e publicados em monografias completas até aqueles sobres os quais existe, apenas, menção de 
sua existência. A importância dessa área reside no fato de que os sítios com pinturas rupestres cadastrados foram o 
ponto de partida para a fixação de uma tradição rupestre de amplo espectro espaço-temporal, denominada tradição 
Agreste que, dominante na área de estudo, transformou-se em um referencial imediato para obtenção de outros dados 
arqueológicos. 

O Sítio Alcobaça, localizado em Buíque, Pernambuco, é um dos abrigos com pinturas rupestres que apresenta as ca-
racterísticas que temos assinalado para os sítios pré-históricos da região agreste de Pernambuco, (Martin, 2005; Nas-
cimento, 2006). Trata-se, porém, de um sítio singular que, pela quantidade de painéis rupestres pintados e gravados 
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nas suas paredes e pela densidade das ocupações humanas, mereceu uma escavação arqueológica completa. Situado 
no vale do Ipanema, pertencente à grande bacia do São Francisco, fica perto do Parque Nacional do Catimbau, em um 
vale fechado em forma de U, a 800 m acima do nível do mar. Perto do abrigo, existe um olho-d’água perene, situado 
a menos de 50 m. O Sítio Alcobaça foi ocupado por grupos indígenas pré-históricos durante 4.000 anos, que o utili-
zaram como refúgio temporário e acenderam numerosas fogueiras para preparar os alimentos, o que permitiu coletar 
carvão vegetal para datação. No total, foram obtidas 28 datações radiocarbônicas, entre 4.851 e 880 anos BP. A área 
mais próxima da parede do abrigo foi utilizada como cemitério entre 2.500 e 1.500 anos BP, aproximadamente, com 
práticas rituais de incineração secundária dos ossos, colocados em covas forradas de fibras vegetais, com restos de 
pigmento vermelho. Acompanhava o conjunto fúnebre: cascas de cocos, coquinhos, óxido de ferro (ocre) com marcas 
de uso e fragmentos de cerâmica. 

Os agricultores ceramistas pré-históricos do semiárido no vale do São Francisco

A agricultura pré-histórica nas Américas desenvolveu-se a partir de cultivos locais e métodos próprios como decor-
rência de um lento processo de observação e de práticas milenares independentes, pois assim indica a variedade das 
plantas americanas cultivadas, diferentes das do Velho Mundo, tanto elas próprias quanto às formas de cultivo. Na 
região semiárida do Nordeste brasileiro, a agricultura pode ter começado no primeiro milênio a.C., segundo os dados 
radiocarbônicos registrados, a partir de pequenas roças de subsistência de agricultores incipientes. O nomadismo 
ou seminomadismo do índio pré-histórico do Brasil, sempre atrás da caça e de novos campos de cultivo, foi um dos 
fatores determinantes da sua estrutura pré-urbana e do seu desinteresse pela construção de moradias mais estáveis. A 
pouca densidade populacional e a abundância de recursos vegetais e animais num bioma úmido foi se transformando 
no transcorrer dos milênios. Com o paulatino ressecamento da região e o desaparecimento da fauna, as populações 
autóctones tiveram que se adaptar a uma nova realidade, ou desaparecer. Os dados arqueológicos mostram os proces-
sos de sedentarização e a adoção de práticas agrícolas paralelamente à caça e à coleta de espécies vegetais nativas, 
que nunca deixaram de ser praticadas.

Mais importante que a presença da cerâmica é a evidência do surgimento das plantas cultivadas e a adaptação às 
novas formas de subsistência. A separação entre ceramistas e não ceramistas na Pré-História, sobretudo no Nordeste 
do Brasil, é meramente técnica e não significa, em princípio, nas grandes mudanças econômicas. Até os tempos his-
tóricos, existiam grupos indígenas que não utilizavam cerâmicas, mas que praticavam algum tipo de agricultura, da 
mesma forma como existiram plantadores sazonais pré-cerâmicos de tomates e cabaças nos vales andinos, no sétimo 
milênio.

A importância da cerâmica como indicadora da existência da agricultura decorre da facilidade com que ela é detec-
tada, mesmo nas condições mais adversas, quando se apresenta extremamente fragmentada ou rolada. É possível 
detectar a existência da agricultura pela presença, além da cerâmica, de almofarizes, mãos de pilão e sementes con-
servadas em abrigos e cavernas. Certos tipos de machados polidos são também associados a grupos agricultores que 
os usariam principalmente para cavar a terra. Por outra parte, também não se pode descartar a existência de caçado-
res-coletores que utilizem algumas formas simples de cerâmica.

Os primitivos habitantes do vale do médio São Francisco, quando descobriram a agricultura e aprenderam a fazer 
cerâmica, estabeleceram-se, principalmente, nas ilhas de formação quaternária, que, com solo muito fértil, apresen-
tam-se como verdadeiros oásis no meio do semiárido sanfranciscano. Nas prospecções arqueológicas nessas ilhas, 
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encontram-se numerosos indícios da ocupação de grupos agricultores pré-históricos. Observou-se, também, que a 
tradição ceramista dos indígenas do São Francisco ainda hoje se conserva entre os Pankararu e os Atikum. Nas al-
deias dos dois grupos, as mulheres são ou eram, até décadas recentes, as continuadoras daquelas mesmas técnicas 
empregadas na Pré-História, sem utilização, aliás, de nenhum elemento intrusivo atual. 

Nos sepultamentos, se utilizou simultaneamente a incineração ou o enterro em covas abertas na terra, dependendo 
dos rituais seguidos por cada grupo humano, mais que por diferenças cronológicas. Com o aparecimento da cerâmica, 
começam a ser utilizadas, também, grandes urnas funerárias de cerâmica (Figura 8). Esses grupos permanecem na 
região até a chegada dos colonizadores que, com a expansão da criação de gado, ocuparam as terras indígenas do vale 
a partir do século XVII.

As representações rupestres pré-históricas como elementos do registro arqueológico

Os registros rupestres pré-históricos dos sertões nordestinos representam, sem dúvida, o aspecto mais original e sin-
gular do universo simbólico das populações indígenas do Nordeste do Brasil. Não se conhece, em toda a América, 
uma área arqueológica com a densidade de abrigos sob-rocha pintados como a do Parque Nacional Serra da Capivara, 
seguido da região do Seridó e da Chapada Diamantina, somente para citar as três áreas mais densamente pesquisadas 
nas últimas décadas. Mas, também, outras regiões estão se revelando promissoras a partir de pesquisas recentes no 
semiárido de Pernambuco que estão sendo realizadas por pesquisadores da UFPE, com o financiamento da Fundação 
do Amparo à Pesquisa de Pernambuco (Facepe). Nesse projeto, ainda em andamento, intitulado Arte rupestre em Per-
nambuco, registraram-se duas centenas de sítios com pinturas e gravuras que em grande parte encontram-se situadas 
na depressão sanfranciscana. (Figura 8)

Figura 8: Sítio Pedra do Tamanduá, Custódia - PE.
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No trecho do vale do São Francisco que se encontrava dentro da cota de inundação do reservatório de Itaparica, foram 
também assinaladas numerosas gravuras rupestres que, por mais de um quilômetro, existiam na beira do rio, perto 
de Petrolândia. Além das gravuras existentes no Letreiro do Sobrado, registraram-se também gravuras na margem 
direita do rio, nos sítios Pedra da Moeda, Bebedouro das Pedras e Itacoatiara, em Rodelas - BA.

São conhecidas as dificuldades de se relacionarem registros rupestres com a cultura material, identificadora dos 
grupos étnicos. Com frequência, as pinturas e as gravuras rupestres, especialmente no Brasil, são a única indicação 
visível que marca a presença humana e identifica sítios arqueológicos. Muitos deles foram pintados ou gravados em 
locais que não tinham condições de serem habitados, embora, existem casos nos quais a existência de placas pintadas 
desprendidas das paredes dos abrigos e caídas em camadas arqueológicas permitiram afirmar que a prática pictórica 
rupestre no semiárido existiu a partir de 12.000 anos BP.

A existência de pinturas rupestres da chamada tradição Nordeste em grandes áreas dos sertões nordestinos indica-nos 
também a grande dispersão e os contatos culturais havidos entre os grupos humanos pré-históricos que habitaram 
a região. Foram identificadas como da tradição Nordeste, além dos sítios do sudeste do Piauí, pinturas rupestres na 
Chapada Diamantina, na Bahia; na área de Xingó, em Sergipe; nos municípios de Araruna e Queimadas na Paraíba e 
nos municípios de Afogados de Ingazeira e Buíque, em Pernambuco e na região do Seridó, no Rio Grande do Norte. 
É possível que formas modificadas dessa tradição estejam também presentes no Ceará, no alto vale do São Francisco 
e no Mato Grosso.

No Sítio Alcobaça, em Buíque, Pernambuco, se dataram (14C) enterramentos humanos que foram queimados junto 
às pinturas rupestres. As cinzas que cobriam parte das pinturas tinham cerca de 1.500 anos BP, evidenciando que 
as pinturas parietais eram anteriores a essa data. São esses alguns exemplos que ilustram a longa duração da prática 
gráfica rupestre dos povos pré-históricos que habitaram o Nordeste. 

Muitas são as explicações relativas à função dos registros rupestres pré-históricos. Tiveram uma dimensão lúdica 
como todas as atividades, quando se iniciam ou quando se aprendem. Sendo culturas de tradição oral e, portanto, 
desprovidas de registros mnemotécnicos podem ter constituído marcadores de memória, de presença e de aconteci-
mentos. Seu reconhecimento, estudo e salvaguarda são essenciais, pois, em muitos casos, é tudo o que sobrou do ex-
termínio rápido e sistemático das etnias indígenas que povoaram o país antes da colonização européia. Nas modernas 
formas de registro do acervo rupestre, procede-se a análises mais técnicas do que interpretativas, utilizando critérios 
técnicos que valorizam o conhecimento de como as pinturas e gravuras foram realizadas, quais os recursos materiais 
empregados e quais os grafismos que podem ser considerados representativos de uma determinada tradição rupestre. 
O grave perigo de destruição que, pelos intemperismos e atividades humanas depredadoras, afetam o grande acervo 
rupestre do semiárido, tenta ser atenuado pelos arqueólogos, com métodos modernos de registro fotogramétrico e a 
vigilância contínua do estado de conservação dos conjuntos rupestres.

Conclusão 

A modo de conclusão deste breve panorama dos primeiros homens que habitaram a imensa região conhecida como 
depressão sanfranciscana, pode-se afirmar que, desde o fim do Pleistoceno Superior, o vale do São Francisco teve 
populações humanas que circularam e utilizaram seus recursos para sobreviver. Utilizamos circulação no sentido da 
grande mobilidade que houve por parte dos grupos humanos que habitaram a grande bacia. Para essa afirmativa, nos 
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apoiamos na pouca profundidade das estratigrafias que, em geral, encontramos nos sítios escavados, principalmente 
nos pré-cerâmicos e na quantidade de sítios/oficinas de material lítico nos terraços fluviais, com apenas ocupações 
superficiais.

Assim mesmo, a grande extensão que as tradições rupestres alcançaram é outro indicador da mobilidade dos grupos 
indígenas, que se manteriam, inclusive, em época colonial quando procuraram refúgio em áreas mais afastadas do 
vale ante o avanço inexorável dos colonizadores portugueses. Já nas ilhas e nos brejos de terras mais férteis, as ocu-
pações de agricultores e ceramistas foram mais estáveis até o estabelecimento dos missionários católicos a partir do 
século XVII, aldeando os indígenas nas primeiras comunidades cristãs do vale. A história dessas missões e de suas 
lutas contra as poderosas casas da Torre e da Ponte, da Bahia, são, possivelmente, os capítulos mais dramáticos da 
história do vale do São Francisco.

Pode-se afirmar que o vale do rio Opara, assim chamado pelos indígenas que o habitavam, descoberto por Américo 
Vespúcio no dia 4 de outubro de 1501 e batizado de rio São Francisco em homenagem ao Santo de Assis, já tinha sido 
descoberto e povoado fazia milênios por outros homens de outras terras e de outras culturas, terras as quais se referira 
o navegador como “amenas, viçosas e de boa aparênça”. Apenas um ano antes, em 1500, Pero Vaz de Caminha, na 
sua Carta ao Rei de Portugal, dando conta do descobrimento da nova terra da Vera Cruz descreve os indígenas con-
tatados como “aqueles homens da terra mancebos de bons corpos” que “traziam arcos nas mãos e suas setas e pouco 
a pouco, misturavam-se conosco e nos abraçavam e folgavam”.

Os antepassados daqueles “mancebos de bons corpos” estavam já há milênios estabelecidos nas terras brasileiras. 
Muitas das rotas que os homens pré-históricos seguiram até se instalarem no atual semiárido estão ainda por des-
cobrir. Caberá aos arqueólogos preencher as grandes lacunas que as escondem. Mas, sem esquecer que a partir da 
capacidade de adaptação do ser humano aos desafios dos ambientes se fez possível fincar as raízes indígenas do que, 
muitos milênios depois, seria o Brasil atual.
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ESTRATÉGIAS E PROCEDIMENTOS DE ESCAVAÇÃO E 
DOCUMENTAÇÃO ARQUEOLÓGICA
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Resumo:

O artigo apresenta as estratégias e técnicas de escavação e documentação utilizadas no sítio arqueológico Lagoa 
Uri de Cima. Os procedimentos referem-se à metodologia de escavação arqueológica pautada em cortes transver-
sais seccionando a lagoa e no método de escavação por níveis naturais, contextualizando os vestígios e estruturas 
arqueológicas. Os procedimentos de documentação foram pautados no registro tridimensional por varredura a laser, 
filmagem em tempo integral da escavação arqueológica, além das técnicas tradicionais de fotografia, topografia e de-
senho. Foram utilizados protocolos particulares de coleta de amostras, sob uma perspectiva interdisciplinar. A partir 
da adoção de recursos, protocolos e métodos integrados, foi possível documentar em detalhe o contexto deposicional 
e pós-deposicional nos quais os vestígios arqueológicos foram evidenciados, bem como todas as etapas dos procedi-
mentos de escavação.

Palavras-chave: Escavação arqueológica; varredura a laser; documentação arqueológica.

Abstract:

This article presents the excavation and documentation strategies and techniques used at the archaeological site of 
the Uri de Cima Lagoon. The procedures refer to the methodology of archaeological excavation guided on cross 
sections that cut the lagoon and the method of excavation through natural levels, contextualizing the archaeological 
remains and structures. Documentation procedures were based on three-dimensional records using laser scanning and 
full-time filming of the archaeological excavation, in addition to the traditional techniques of photography, topogra-
phy, and drawing. Specific protocols for collecting samples with an interdisciplinary perspective were used. Through 
the adoption of resources, protocols, and integrated methods, it was possible to document in detail the depositional 
and post-depositional contexts in which archaeological remains were found, as well as all stages of the excavation 
procedures. 

Keywords: Archaeological excavation; laser scanning; archaeological documentation.

Foto da página ao lado: Extração da amostra para escavação em laboratório, Lagoa Uri de Cima.
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As escavações na Lagoa Uri de Cima foram iniciadas a partir de evidências paleontológicas em superfície, além 
de informações locais de uma retirada de ossos de megafauna no ano de 1953. Inicialmente, foram realizadas duas 
sondagens em uma depressão no centro da lagoa. Essa depressão foi originada pela abertura de um fosso escavado 
por moradores do lugar, para a retirada de argila visando a fabricação de telhas artesanais. O referido fosso serviu, até 
o ano de 2004, como bebedouro para gado.

O posicionamento inicial da escavação foi estabelecido a partir do contexto geomorfológico deposicional susceptível 
à conservação de vestígios arqueológicos e materiais fósseis. Com a remoção da vegetação superficial, foram encon-
trados, em superfície, diversos instrumentos líticos e fragmentos ósseos fossilizados.

Por ser uma área de sedimentos revolvidos, as bordas do antigo fosso foram niveladas, resultando na recuperação 
de 561 fragmentos ósseos e 117 vestígios líticos. O local designado para a escavação apresentou uma sedimentação 
argiloarenosa rica em matéria orgânica e pedoturbada pela formação de um vertissolo. As camadas se apresentaram 
antropicamente perturbadas nesse setor até cerca de 1 m de profundidade. No entanto, nesta área, foi evidenciada 
uma camada concrecionada por cimentação carbonática (calcrete), com espessura variando entre 15 cm e 25 cm. 
Essa camada havia sido quebrada durante a escavação de uma cacimba, em período recente (Figura 1). Durante as 
escavações, foram encontrados †sobre a camada concrecionada e, às vezes, incrustados nela ossos fossilizados de 
Eremotherium (Figura 2).

Figura 1: Camada concrecionada por cimentação carbonática, sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.
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O resultado da sondagem inicial, na qual foram evidenciados vestígios líticos além dos vestígios paleontológicos, 
aportou a necessidade da realização de uma escavação extensiva usando metodologia própria da Arqueologia.

Figura 2: Processo de escavação dos ossos fossilizados de Eremotherium.

Com a finalidade de georreferenciar o material arqueológico e criar uma documentação planialtimétrica tridimensio-
nal da escavação arqueológica, foi realizado o levantamento topográfico do sítio e de seu entorno imediato. Utilizou-
-se um GPS topográfico para o georreferenciamento dos pontos de referência topográfica, sendo utilizado o sistema 
de coordenadas UTM e o Datum SIRGAS 2000. Posteriormente, os pontos foram levantados a partir da utilização de 
uma estação total. Através dessa metodologia, foi possível ter conhecimento, em tempo real, das coordenadas abso-
lutas UTM de localização espacial de cada vestígio arqueológico.

Escavação arqueológica

A metodologia de pesquisa pré-histórica aplicada na escavação do sítio Lagoa Uri de Cima seguiu os princípios ge-
rais assinalados por Wheeler (1954), estabelecendo um sistema de eixos dividido em quadrículas com o objetivo de 
registrar, descrever e reconstituir os processos deposicionais da dinâmica lacustre. Após as primeiras sondagens e o 
estabelecimento das principais unidades estratigráficas, foi utilizado o método de escavação em superfícies amplas 
definido por Leroi-Gourhan (1950, 1972), sistematizado à especificidade da Arqueologia pré-histórica. Esse autor 
desenvolveu as intervenções em extensão mediante o método de décapage, ou seja, escavação horizontal seguindo a 
topografia da camada arqueológica, deixando descobertas amplas áreas do mesmo estrato arqueológico, facilitando 
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a visualização, análise e interpretação do contexto arqueológico. Para o estudo estratigráfico, foram utilizadas seções 
definindo interfaces e depósitos como unidades, segundo os parâmetros definidos por Harris (Harris, 1989; Harris et 
al., 1993) (Figuras 3 e 4).

Figura 3: Matriz de Harris com representação e correlação das unidades estratigráficas.
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Dentro da ideia de registro vertical, a escavação em extensão teve como objetivo conhecer as relações entre os 
elementos que constituem o registro arqueológico e paleontológico do sítio, averiguando, dessa forma, a relação 
espacial e cronológica existente entre os vestígios de origem antrópica e os vestígios faunísticos. As camadas foram 
descritas, registradas e inseridas em uma matriz cronoestratigráfica. Todos os vestígios foram registrados e integrados 
à unidade estratigráfica em que se encontrava.

A sondagem inicial permitiu conhecer com antecedência a estratigrafia do sítio. Isso permitiu desenvolver com maior 
segurança e precisão as estratégias de trabalho que seriam seguidas durante a escavação arqueológica posterior. Es-
cavou-se por camadas naturais, topografando de forma minuciosa a orografia da superfície das interfaces entre cada 
camada. Levando em conta que o sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima possui uma extensão de aproximadamente 
14.000 m2 de área escavável, foram combinadas duas técnicas de escavação: a tradicional escavação por meios ma-
nuais e a escavação por meios mecânicos, que constitui uma forma de trabalho em campo com o intuito de otimizar 
tempo e recursos em escavação de resgate em extensão.

No planejamento técnico para a intervenção arqueológica na Lagoa Uri de Cima, foram usadas, inicialmente como 
unidades básicas de escavação, trincheiras de 4 m x 2 m, continuando com as unidades estabelecidas durante a sonda-
gem paleontológica. No processo da intervenção, essas unidades básicas conformaram trincheiras maiores, que aca-
baram seccionando a lagoa de norte a sul e de leste a oeste. Assim, foi possível obter o perfil estratigráfico completo, 

Figura 4: Vista de escavação por níveis naturais nas trincheiras, sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.
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tanto transversal como longitudinal, da lagoa. Foram escavadas as seguintes unidades: Trincheira Norte: 94m x 4m; 
Trincheira Sul: 38m x 4m; Trincheira Oeste: 36m x 4m; Trincheira Leste: 40m x 4m (sendo preservada uma área de 
8m x 4m como testemunho); Trincheira 5: 8m x 4m; Trincheira 6: 4m x 4m; Trincheira 7: 6,3m x 4m; Trincheira 8: 
6,3m x 4m; Trincheira 9: 4m x 4m; Trincheira Sudeste: 5m x 6m; Trincheira Noroeste: 6m x 3m; Trincheira Nordeste: 
6m x 3m; Trincheira Sudoeste: 6m x 3m. No total, foi escavada uma área de 998,4 m2 (1017,2 m2) (Figuras 5 a 7).

Figura 5: Posicionamento das trincheiras no Sítio Lagoa Uri de Cima.
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Figura 6: Vista geral da escavação arqueológica da área central da Lagoa Uri de Cima.

Figura 7: Vista geral e trincheiras de escavação arqueológica na Lagoa Uri de Cima.



38

A operacionalidade de uma miniescavadeira em escavação arqueológica só é possível contando com uma equipe 
(arqueólogo, operador da máquina, técnicos e auxiliares em Arqueologia) especificamente formada para o manejo de 
maquinaria em escavação arqueológica, que segue uma série de protocolos preestabelecidos pela direção científica 
da intervenção. As características técnicas e mecânicas da miniescavadeira permite um controle preciso da espessura 

A escavação com meios mecânicos foi realizada mediante o uso de uma miniescavadeira (Figura 8). A miniesca-
vadeira é uma máquina ligeira (oferece uma pressão sobre o solo de 28.80 kPa), fácil de transportar e perfeita para 
trabalho em lugares estreitos. Essa máquina possui baixos níveis de vibração, tornando o impacto no subsolo mí-
nimo, não afetando os vestígios e as estruturas arqueológicas que possam existir em subsuperfície. Esse modelo de 
maquinaria oferece também medidas de segurança em escavação. Pelo seu perímetro de trabalho, a miniescavadeira 
permite realizar sondagens estreitas e profundas onde, por medidas de segurança, não é possível a presença de téc-
nicos e operários. Ela tem um alcance máximo de escavação em profundidade de 1,82 m. Operada por um técnico 
especialmente treinado para o trabalho arqueológico e usando uma caçamba adaptada sem dentes, a miniescavadeira 
realiza uma retirada fina e precisa do sedimento na mesma medida que as ferramentas de trabalho manual, no entanto, 
com uma taxa retirada em m3 de sedimento por dia muito superior ao manual, evitando o desgaste físico dos recursos 
humanos que realizam posteriormente a escavação manual em detalhe. O uso de caçambas sem dentes permitiu evi-
denciar os vestígios de pequeno porte; porém, os meios mecânicos foram basicamente usados em contextos de níveis 
contemporâneos, estratigraficamente alterados e/ou carentes de vestígios arqueológicos. No momento em que foram 
evidenciadas estruturas ou concentrações de vestígios arqueológicos, mudou-se imediatamente a técnica de trabalho 
para escavação manual.

Figura 8: Trabalho de escavação arqueológica mediante a utilização de uma miniescavadeira.
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da camada sedimentológica a ser retirada, podendo, inclusive, trabalhar por decapagens de níveis artificiais de 5 cm 
se necessário. A utilização de maquinaria em escavação arqueológica não é indiscriminada e responde a critérios 
técnico-científicos visando não afetar o substrato arqueológico.

Registro audiovisual

Foi realizado um registro audiovisual em tempo real do processo de escavação arqueológica para posterior elabora-
ção de um documento visual que permita a reconstrução dos processos que conformam uma atuação arqueológica. 
O objetivo desse tipo de registro é ter o testemunho visual fiel das atividades realizadas. Esse testemunho permite 
também a análise das técnicas e dos métodos de trabalho. Essas análises auxiliam no planejamento técnico dos pro-
cedimentos de trabalho em futuras intervenções no mesmo sítio ou em outros sítios arqueológicos. Foram utilizadas 
5 câmeras colocadas em locais estratégicos para captar toda a área de escavação (Figura 9).

Figura 9: Atividades de escavação arqueológica sendo registradas por câmeras de vídeo.
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Registro tridimensional por varredura a laser

Foi realizado um registro tridimensional por varredura a laser. Para isso, foram utilizados dois sistemas: o light de-
tectionandranging (Lidar) com tipo de mensuração em phase-shift (PS), no qual o cálculo da distância é aprimorado 
e baseado na fase do feixe laser refletido pelo objeto (Kemeny & Turner, 2008) (Figura 10); e o scanner de triangu-
lação que emite um feixe laser e possui um sensor charge-coupleddevice (CCD), o qual captura a luz laser refletida 
pelo objeto, e os dados tridimensionais são criados por triangulação para a determinação da distância entre o sensor 
e a superfície mensurada (Tommaselli, 2003) (Figura 11), o primeiro, com uma resolução de 2 mm e o segundo che-
gando a uma resolução de 0,2 mm. Foram então elaborados modelos tridimensionais com texturas e informações de 
cor. Utilizou-se essa técnica de registro tridimensional com o objetivo de registrar, em detalhe, a topografia das áreas 
escavadas (Figuras 12 e 13), os perfis estratigráficos e os vestígios arqueológicos e paleontológicos em seu contexto 
original em três dimensões com alta resolução (Figuras 14 a 16). Esses modelos foram ulteriormente utilizados e 
integrados na análise arqueológica e paleoambiental do sítio arqueológico.

Figura 10: Registro tridimensional por varredura a laser utilizando um scanner Lidar, no sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.
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Figura 11: Registro tridimensional por varredura a laser utilizando um scanner de triangulação, no sítio arqueológico Lagoa 
Uri de Cima

Figura 12: Modelo tridimensional da área central de escavação do sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.
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Figura 13: Detalhe do modelo tridimensional da área central de escavação do sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.

Figura 14: Fotografia bidimensional de um fóssil de Eremotherium evidenciado no sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.
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Figura 15: Modelo tridimensional de um fóssil de Eremotherium do sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.

Figura 16: Modelo tridimensional com textura aplicada de um fóssil de Eremotherium do sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.
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Coleta de Amostras

Durante a escavação do sítio, foram coletadas amostras de sedimentos para análises granulométricas e físico-quími-
cas. Nos perfis estratigráficos do sítio, foram realizadas medições de radiação gama, documentação com microscopia 
digital e análise de pH. Para a realização de análises granulométricas, geoquímicas e bioarqueológicas e para obter 
datações por Luminescência Opticamente Estimulada (LOE), foram tomadas uma série de amostras de sedimentos 
ao longo do perfil estratigráfico. A coleta de amostras para análises granulométricas e bioarqueológicas se realizou 
em sacos de plástico e caixas metálicas denominadas caixas de kubiena, que permitem criar lâminas para análises 
micromorfológicas (Courty et. al., 1989) (Figuras 17 e 18). A coleta de amostras de sedimento para datação por LOE 
foi realizada utilizando cilindros de aço que são introduzidos no corte estratigráfico resultante da escavação (Aitken, 
1998) (Figura 19). 

Figura 17: Coleta de sedimento do perfil estratigráfico para análises micromorfo-
lógicas, no sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.
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Figura 18: Coleta de sedimento para análises sedimentológicas, sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.

Figura 19: Tubos de coleta de sedimento para datação por LOE, sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.
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Foi desenvolvida uma estratégia que permitisse documentar e analisar de forma mais detalhada a camada cimentada 
por concreção carbonática. Optou-se pela retirada de amostras dessa camada para sua escavação em laboratório por 
decapagens de níveis artificiais. Para este fim, foram retiradas 30 placas com cerca de 70 cm x 70 cm. Em campo, 
as placas foram georreferenciadas, orientadas topograficamente, identificadas e transportadas aos laboratórios para 
escavação e análise (Figuras 20 a 24).

As estratégias utilizadas no sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima foram fundamentadas em aportes metodológicos e 
utilização de modernos recursos técnicos de documentação e registro. Essa metodologia de trabalho teve por objetivo 
garantir e assegurar a qualidade dos dados obtidos durante o processo de escavação. Tratando-se de uma lagoa que 
possui uma dinâmica deposicional particular sendo a escavação uma técnica destrutiva, somente a adoção de recur-
sos, protocolos e métodos associados é que se pode ter segurança do contexto deposicional e pós-deposicional nos 
quais os vestígios arqueológicos foram evidenciados.

Figura 20: Demarcação de placas de concreção do Nível 3, sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.
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Figura 21: Processo de retirada de amostras de placas de concreção do Nível 3, sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.

Figura 22: Resultado final da escavação na trincheira. Nível 3, sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.
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Figura 23: Processo de preparação para retirada da placa de concreção, sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.

Figura 24: Processo de retirada da placa de concreção, sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.
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SÍTIO ARQUEOLÓGICO LAGOA URI DE CIMA: 
CRONOESTRATIGRAFIA DE EVENTOS PALEOAMBIENTAIS 

NO SEMIÁRIDO NORDESTINO
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Resumo:

Diante da relevância arqueológica inicialmente identificada na Lagoa Uri de Cima, em Salgueiro, Pernambuco, op-
tou-se por realizar uma análise detalhada dos seus materiais de preenchimento, com vistas a propor modelos de re-
construção paleoambientais, os quais pudessem esclarecer aspectos importantes para o entendimento de sua gênese e 
circunstâncias paleogeográficas. Foram aplicadas técnicas de mapeamento geomorfológico de detalhe, análise sedi-
mentológica (granulometria e morfoscopia), datação de sedimentos e análise isotópica do oxigênio. As características 
geomorfológicas, sedimentológicas, mineralógicas e pedológicas dos sedimentos que colmatam a Lagoa Uri de Cima 
contribuem em consórcio para uma interpretação paleoambiental favorecendo a hipótese interpretativa da ocorrência 
contínua de um clima semiárido em diversos níveis de severidade na área desde o último estadial do Pleistoceno.

Palavras-chave: Geoarqueologia; paleoambiente; semiárido do Nordeste do Brasil.

Abstract:

Given the archaeological relevance initially identified in the Uri de Cima Lagoon in Salgueiro, Pernambuco state, 
Brazil, a detailed analysis of its filling materials was performed to propose models of paleoenvironmental recons-
truction that could clarify important features for understanding its paleogeographic genesis and circumstances. The 
techniques of detailed geomorphological mapping, sediment analysis (particle size and morphoscopy), sediment 
dating, and oxygen isotope analysis were applied. The geomorphological, sedimentological, mineralogical, and soil 
characteristics of the sediments that fill in the Uri de Cima Lagoon collectively contribute to a paleoenvironmental 
interpretation favoring the interpretive hypothesis of the continuous occurrence of a semi-arid climate with varying 
severity levels in the area since the last Pleistocene stadial.

Keywords: Geoarcheology; paleoenvironment; semi-arid region of Northeastern Brazil.

Foto da página ao lado: Vista geral da Lagoa Uri de Cima.
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O sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima está localizado em uma área onde não se tinha ainda referências crono-
estratigráficas para a ocupação pré-histórica. Atualmente o clima da região é semiárido, quente e seco, com índices 
pluviométricos anuais inferiores a 500 mm.

Através de prospecções de superfície realizadas por equipes do Instituto Nacional de Arqueologia, Paleontologia e 
Ambiente do Semiárido (Inapas), foram evidenciadas ferramentas líticas em uma lagoa sazonalmente seca. Através 
de uma escavação arqueológica, foram achados mais de 3.000 vestígios líticos, com uma proporção excepcional de 
ferramentas em relação a outras categorias técnicas. Foram também evidenciados vestígios esqueletais de animais 
atuais e já extintos.

Diante da relevância arqueológica inicialmente identificada na lagoa, optou-se por realizar uma análise detalhada 
dos seus materiais de preenchimento, com vistas a propor modelos de reconstrução paleoambientais que pudessem 
esclarecer aspectos importantes para o entendimento de sua gênese e suas circunstâncias paleogeográficas.

A lagoa, de formato aproximadamente elipsoidal, tem dimensões aferidas de 199 m de comprimento e 92 m de 
largura. Trata-se de um sítio a céu aberto localizado nas coordenadas 39o10’35”W e 8o04’42”S (Figuras 1 e 2). A 
região onde está situada apresenta morfologia marcada por inselbergs e maciços graníticos com encostas bastante 
acentuadas, intercaladas por áreas pediplanadas, de solos arenosos, distróficos e de baixa fertilidade, além de vastos 
afloramentos de rocha. A lagoa apresenta cerca de um hectare de área escavável e encontra-se semiconectada à rede 
de drenagem por meio de um canal exutório com pouca incisão.

Figura 1: Vista geral do sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.
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Figura 2: Plano topográfico inicial do sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.
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A localização do sítio arqueológico em um patamar ainda não alcançado pela erosão remontante da drenagem prin-
cipal posicionado no centro do locus deposicional , assim como a existência de barramentos naturais, impediu a 
transmissão lateral de água e sedimentos, favorecendo a sua preservação. 

A história de formação da lagoa pode ser sintetizada como a de uma paleodepressão denudada, destituída de capea-
mento intempérico, que foi posteriormente preenchida por sedimentos transportados do seu entorno imediato, uma 
vez que a mesma se situa em posição de cabeceira de rede de drenagem, logo servindo de repositório para os teste-
munhos das ocupações circunjacentes. O preenchimento sedimentar da lagoa apresenta alternância entre ambientes 
de baixa energia caracterizados por sedimentos pelíticos, predominantemente argilosos, lacustres e de alta energia 
hídrica, caracterizados por níveis de cascalheiras.

Aspectos Metodológicos

A escavação do sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima se deu a partir de sua área central, ampliando trincheiras nas 
direções norte, sul, leste e oeste e aprofundando-as até atingir uma camada de cascalheira cimentada por concreção 
carbonática, onde foram encontrados fósseis de megafauna. Abaixo da cascalheira, a escavação prosseguiu em alguns 

Figura 3: Vista geral da escavação do sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.
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pontos até atingir o embasamento subjacente. Enquanto nas bordas da lagoa predominam os afloramentos de rocha 
sã sob a forma de lajedos, próximo ao depocentro dela a rocha-mãe apresenta-se bastante intemperizada transforma-
da em isalterita de textura argilosa e coloração esverdeada. A escavação seguiu o método de decapagens orientadas 
pelos níveis naturais de sedimentação da lagoa. Foi estabelecido um perfil estratigráfico de referência para definir a 
continuidade das escavações arqueológicas, que serviu de guia para a escavação de uma área total de 934m2. Duas 
trincheiras com 4m de largura foram abertas, cortando a lagoa transversalmente. Uma com 140m e outra com 80m 
de comprimento. No depocentro da lagoa, escavou-se uma área mais ampla devido à maior concentração de vestígios 
naquele setor. Foram escavadas ainda 3 trincheiras de 4m por 3m para verificação da sedimentação nos setores NW, 
NE e SW da lagoa. Na área mais profunda, a espessura dos sedimentos superou 2m (Figura 3).

As análises de amostras extraídas dos sedimentos da lagoa, assim como sua escavação arqueológica em nível de 
detalhe, visou fornecer dados para possibilitar uma reconstituição climática mais acurada para o intervalo de tempo 
compreendido pela deposição (Pleistoceno Superior e Holoceno). Foram aplicadas técnicas de mapeamento geo-
morfológico de detalhe, análise sedimentológica (granulometria e morfoscopia), datação de sedimentos e análise 
isotópica do oxigênio. A ausência de estruturas de fogueiras, restos de combustão e matéria orgânica tornou a datação 
dos sedimentos por Luminescência Opticamente Estimulada (LOE) a melhor opção técnica para caracterizar crono-
logicamente os vestígios arqueológicos. No entanto, também foi realizada datação por radiocarbono em amostras de 
carbonato de cálcio pedogenético.

Contexto geoambiental

O sítio arqueológico encontra-se inserido geologicamente no contexto da Zona Transversal da Província Borbore-
ma, mais precisamente no Terreno Piancó Alto Brígida, e contextualizado litologicamente pela suíte Intrusiva Terra 
Nova (CPRM, 2005). Esta possui idade neoproterozóica de aproximadamente 630 milhões de anos, sendo compos-
ta principalmente por dioritos, quartzo-dioritos, quartzo-monzodioritos e quartzo-monzonitos. Vinculada ao Ciclo 
Orogenético Brasiliano, o qual foi responsável por uma série de corpos intrusivos do neoproterozóico no Nordeste 
do Brasil, a Suíte Intrusiva Terra Nova intrudiu as rochas metamórficas mesoproterozóicas do Complexo Salgueiro, 
que tem como litologia predominantemente xistos e filitos. Dessa forma, a Lagoa é totalmente cercada por rochas 
dioríticas da Suíte Intrusiva Terra Nova, de textura fanerítica e tendo o quartzo como mineral predominante. Devido 
à alta concentração de quartzo nos afloramentos que circundam a lagoa, a rocha foi localmente classificada como um 
quartzo-diorito.

A concentração de blocos rochosos em alguns setores do entorno da lagoa sugerem algum transporte local, porém, 
alguns blocos preservam as mesmas fraturas tardias do embasamento, ou seja, possuem direções e sentido de mergu-
lho das fraturas iguais as do embasamento cristalino, o que corrobora sua posição in situ. 

Quanto aos seus aspectos morfoestruturais, o sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima encontra-se posicionado sobre 
curtas rampas de pedimento entre maciços residuais do tipo inselbergs e inselgebirges (Figura 4). As rampas que ba-
seiam as encostas são recobertas por solos arenosos e extensos afloramentos de rocha. As áreas mais baixas são dre-
nadas por canais temporários, que se convertem em torrentes durante o período chuvoso. Essas drenagens apresentam 
caráter confinado e correm sobre leito rochoso. A área de entorno do sítio arqueológico está inserida nos domínios da 
bacia hidrográfica do Rio Terra Nova, que, assim como todos os seus tributários, apresenta um regime intermitente.
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Estratigrafia e Morfogênese

Sob o ponto de vista da evolução da paleopaisagem até a paisagem contemporânea, pode-se afirmar que a Lagoa 
Uri de Cima é marcada por uma contínua desconectividade hidrológica/sedimentológica entre a rede de drenagem e 
os níveis de base locais. Analisando seus aspectos morfológicos, estratigráficos e sedimentológicos, pode-se afirma 
que a área evoluiu como uma cabeceira em alvéolo, na qual os fluxos superficiais de drenagem canalizados e difusos 
foram impedidos de alcançar os níveis de base à jusante, carreando água e sedimento em função de variações bruscas 
na torrencialidade do regime hidrológico. Esse comportamento torrencial espasmódico é verificado na região para 
depósitos quaternários tardios e até contemporâneos, como demonstrado por Corrêa (2001), Bezerra et. al. (2008) e 
Gurgel et. al. (2013). Na área em questão, destaca-se a contribuição de significativos aportes laterais de sedimento, 
sob a forma de fluxos de detritos não canalizados, compreendendo fácies tão distintas quanto depósitos de tálus, 
fluxos de detrito stricto sensu, corridas de lama, fluxos laminares, além de breves episódios de sedimentação lacustre 
de caráter argiloso. O aporte de sedimentos para a lagoa truncou por completo as coberturas intempéricas do seu 
entorno, restando a mesma dominada por afloramentos rochosos. 

Constata-se que, contemporaneamente, a superfície colmatada da depressão é destituída de qualquer canal ou inci-
são de drenagem que favoreça o entalhe de seus depósitos. A provável exceção ocorre quando da sobreveniência de 
eventos climáticos extremos, interanuais ou decadais, que possibilitem o transbordamento das águas para o canal 
exutório por cima da soleira rochosa que delimita a depressão ao norte da lagoa. Nesse caso, a carga de suspensão 
de fato atinge o nível de base local à jusante. Assim, em linhas gerais, a depressão da Lagoa Uri de Cima evoluiu por 
meio da inversão local do relevo, que transformou uma cabeceira em forma de alvéolo, por meio de uma sequência 
de eventos de colmatação provenientes das encostas, em uma bacia sazonalmente inundada.

Figura 4: Contexto geoambiental do sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.
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As características morfoestruturais da área como depressão suspensa, desarticulada do nível de base atestam também 
a provável ocorrência de controles neotectônicos, que por haverem atuado já no Pleistoceno tardio, ainda não possi-
bilitaram o entalhe remontante da soleira que serve de barramento para os sedimentos aprisionados na depressão à 
montante.

Embora, morfoestruturalmente a depressão da Lagoa Uri de Cima seja marcada por uma morfologia semicircular 
estruturada nos litotipos da Suíte Intrusiva Terra Nova em forma de cristas residuais de quartzo-diorito, ao longo do 
eixo da depressão ocorre um enclave de micaxisto, provavelmente oriundo da encaixante regional do Complexo Sal-
gueiro. Em geral, o micaxisto ocorre sob as sequências sedimentares no centro da bacia, nos seus pontos mais baixos, 
o que também sugere a ação da erosão diferencial pré-sedimentação.

A estratigrafia do sítio foi subdividida em seis níveis principais: camada superficial (camada pedoturbada caracte-
rizada pela presença de um vertissolo); nível de fluxo de lama não canalizado (Nível 1A); nível de fluxo de detritos 
(Nível 1B); nível de sedimentação pelítica em ambiente alagado com indícios de bioturbação (Nível 1B-2); nível 
arenoso com estratificação cruzada (Nível 2); e nível de cascalheira cimentada por concreção carbonática (Nível 3) 
(Figuras 5 e 6).

Figura 6: Camadas da seção estratigráfica tipo do sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima. a) Horizonte A – Vertissolo; b) Nível 
1A (camada de fluxo de lama não canalizado); c) Nível 1B (camada de fluxo de detritos); d) Nível 1B-2 (camada bioturbada 
de sedimentação pelítica em ambiente alagado); e) Nível 2 (camada arenosa com estratificação cruzada); f) Nível 3 (nível de 
cascalheira cimentada por concreção carbonática com presença de ossos da megafauna).

  a)

  c)

  e)

  b)

  d)

  f)
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a. Horizonte A - Vertissolo

Na superfície da lagoa, evidencia-se um solo escuro, rico em matéria orgânica, contendo clastos na fração bloco, 
dispersos e intemperizados. Nessa camada, encontram-se gretas de dissecação, nódulos carbonáticos e forte presença 
de mosqueamento, o que atesta seu caráter hidromórfico. Sua espessura é de aproximadamente 60 cm, constituindo 
um vertissolo com estrutura piramidal e textura argiloarenosa. Sua formação deriva da pedogenização de corridas de 
lama, características do sistema pedogenético semiárido contemporâneo, com concentração de argilas expansivas, 
responsáveis pelo fendilhamento superficial.

b. Nível de fluxo de lama não canalizado (Nível 1A)

Trata-se de uma camada formada por fluxos de lama de textura arenoargilosa, que incorpora fenoclastos de seixos 
polimíticos. Próximo ao topo desse nível verifica-se um aumento na concentração de nódulos carbonáticos. As corri-
das de lama em ambiente semiárido são reportadas à ação da torrencialidade convectiva espasmódica condizente com 
as condições semiáridas penecontemporâneas (Corrêa et. al., 2009). O nível de fluxo de lama não canalizado possui 
coloração cinza-claro e aproximadamente 40 cm de espessura, com geometria em forma de cunha, o que corrobora 
sua gênese sob a forma de fluxo não canalizado.

Nas bordas da lagoa, é possível identificar uma sequência microcíclica de deposição de fluxos de detrito, corridas 
de lama e fluxos laminares em ambiente aquoso e seu entorno. A interposição de uma cunha arenosa com estrutura 
laminada, aloestratigraficamente cronocorrelata aos fluxos de lama do Nível 1A, indica dois estágios de águas altas 
marcados no seu topo e base (Figura 7). Evidencia um momento de progradação de fluxos terrígenos sobre a borda 
da lagoa em situação subaérea, marcado pela moderada oxidação do depósito com provável presença de nódulos de 
hidróxido de ferro. O topo da camada arenosa apresenta um discreto escalonamento ascendente em direção à borda 
da depressão, evidenciando a formação de patamares erosivos acompanhando a gradual descida do nível de base após 
deposição dos fluxos laminares em situação de retração da área alagada. Ressalta-se que o evento seguinte de depo-
sição lamosa recobre totalmente a cunha arenosa estabelecendo com a mesma um marcado contato erosivo.

Figura 7: Figura estratigráfica da borda do sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.
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c. Nível de fluxo de detritos (Nível 1B)

Esse nível é marcado por sedimentação clástica grosseira, muito mal selecionada, oriunda das encostas do entorno da 
lagoa, derivada do transporte a curta distância de mantos de intemperismo incipientes e incorporando fragmentos de 
rocha das áreas mais altas. Trata-se de um depósito de fluxo gravitacional desencadeado por enxurradas, formando 
pares de cascalheiras suportadas por matriz polimítica, com seixos angulosos, matriz arenoargilosa e fábrica variando 
de aberta a fechada.

Esses depósitos apresentam fenoclastos imbricados no sentido do fluxo, acompanhando a paleotopografia da lagoa. 
Trata-se de fluxos de encosta não canalizados com remobilização do manto de intemperismo adjacente, sob con-
dições torrenciais persistentes, seguidos por fluxos gravitacionais de encosta com retenção parcial dos fenoclastos 
maiores e predomínio da matriz, indicando condições persistentes de reumidificação com recuperação gradual da 
cobertura vegetal e maior retenção das frações mais grossas. Foi possível distinguir quatro estratos nessa camada, 
formando pares entre cascalheiras de fábrica fechada e aberta.

Nesse nível, a diminuição das estruturas de escape de fluidos é bastante significativa. Na sua base, a concentração de 
clastos nas frações seixo e bloco aumenta drasticamente. Os clastos desse nível estão bastante angulosos, e a maior 
parte dos clastos é de litologia correspondente àquela encontrada no entorno da lagoa. O nível de fluxo de detritos 
possui coloração cinza-escuro e aproximadamente 40 cm de espessura.

d. Nível de sedimentação pelítica em ambiente alagado com indícios de bioturbação (Nível 1B-2)

Esse nível apresenta pouca regularidade em sua distribuição espacial na coluna estratigráfica da lagoa. Trata-se de 
uma camada de sedimentação pelítica, derivada de ambiente alagado marcada por uma deposição argílica em situa-
ção de baixa energia, evidenciando condições locais de maior umidade e nível de água elevado. 
Esse nível apresenta também fortes indícios de bioturbação, com presença de galerias de insetos e tocas de vertebra-
dos. Sua coloração varia entre o amarelo-alaranjado e o marrom-escuro, de acordo com a concentração de matéria 
orgânica. A textura também não é uniforme, variando de argiloarenosa a areia grossa em alguns bolsões isolados. Há 
ainda a ocorrência de clastos nas frações seixos e blocos dispersos no sedimento argiloso.

e. Nível arenoso com estratificação cruzada (Nível 2)

O Nível 2 é caracterizado por uma areia grossa com estratificação cruzada planar e grânulos de quartzo. Esse nível 
apresenta uma coloração característica esverdeada devido à presença de clorita. Não foram observados clastos nas 
frações seixo ou bloco. Os sedimentos encobrem os ossos encontrados na interface da concreção carbonática com o 
próprio nível arenoso. A espessura da camada varia bastante de acordo com o local escavado, alcançando um máximo 
de 30 cm. Esse nível apresenta sulcos e endentações no topo da camada, preenchidos pela sedimentação do nível 
pelítico, o que atesta seu caráter de transição erosiva. Por possuir uma granulometria de tamanho médio maior que a 
anterior, essas feições supramencionadas não podem ser caracterizadas como estruturas de sobrepeso, sendo prova-
velmente derivadas de sua exposição subaérea. 

f. Nível de cascalheira cimentada por concreção carbonática (Nível 3)

Esse nível é representado por uma cascalheira média suportada por clastos com presença de bioclastos e cimentação 
carbonática. Apresenta seixos de quartzo de subarredondados a arredondados. É possível ainda observar, em menor 
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quantidade, clastos na fração bloco com até 20 cm de diâmetro. Ao contrário dos demais, esse nível apresenta carac-
terísticas de um fluxo canalizado, provavelmente um leque aluvial. Os sedimentos são indicativos de um ambiente 
fluvial de alta energia sob condições de nível de base rebaixado com retrabalhamento de esqueletos desarticulados de 
megafauna sob condições semiáridas. Em seguida, o material foi submetido à cimentação pedogenética carbonática 
(calcrete), que, no entanto, restringiu-se à base da unidade deposicional indicando uma fase de maior aridez e rebai-
xamento da temperatura. A coloração predominante nesse nível é a amarelo-clara. A maioria dos ossos de megafauna 
é encontrada na interface dessa cascalheira com o nível arenoso esverdeado (Nível 2). Sua espessura varia entre 15 
e 30 cm.

A textura concrecionada do Nível 3 está relacionada à cimentação de materiais cascalhoarenosos decorrentes do 
processo de precipitação de carbonatos que se encontravam dissolvidos em solução aquosa abaixo da superfície. A 
evaporação da água por capilaridade resultou na precipitação de carbonato de cálcio, cimentando o material terrígeno 
sob condições de maior aridez e temperatura rebaixada.

A presença de ossos de paleofauna e a resistência dessa camada verificada durante as escavações arqueológicas da 
Lagoa Uri de Cima resultou na aplicação de uma metodologia de amostragem que permitisse uma análise mais deta-
lhada dos sedimentos do Nível 3. Assim, foram retiradas 31 amostras de concreção na forma de placas para posterior 
subamostragem em laboratório. As placas foram georreferenciadas, orientadas topograficamente, etiquetadas em 
campo e conduzidas para análises posteriores em laboratório (Figura 8).

Figura 8: Placa de concreção do Nível 3 do sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima escavada em laboratório. a) Superfície da 
placa (Nível 3); b) 7ª decapagem (Nível 3).

Cronologia

Foram coletadas amostras de sedimentos de cada camada sem a incidência da luz ambiente, de modo a evitar a perda 
do sinal natural para datação por Luminescência Opticamente Estimulada (LOE). As datações foram realizadas no 
Laboratório de Metrologia Arqueológica e Patrimonial da Universidade Federal de Pernambuco. 
Os tubos contendo os sedimentos coletados foram abertos em laboratório, sob condições de sala escura, evitando a 
interferência da luz ambiente na resposta luminescente dos sedimentos. Alíquotas dos sedimentos foram submetidas à 
separação granulométrica preparatória para as medições subsequentes do sinal luminescente, individualizando a fra-
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ção de 70 -150 µm de diâmetro. Nesse intervalo, o grão é suficientemente grande para sobreviver ao ataque químico 
com HF e pequeno o suficiente para não atenuar a radiação beta (Aitken, 1998).

A preparação das amostras se deu por meio do tratamento químico com ácido clorídrico (HCl) e fluorídrico (HF). A 
lavagem com HF visou eliminar todos os argilominerais presentes nas amostras. A lavagem com HF também ataca 
a superfície dos grãos eliminando a contribuição oriunda da radiação alfa, o que acaba por simplificar o cálculo da 
taxa de dose anual. 

A datação foi realizada utilizando o método regenerativo usando o protocolo de múltiplas alíquotas. As curvas de 
resposta LOE foram obtidas pela administração de doses de radiação gama de uma fonte 60Co. Baseada na técnica 
de inclusão do quartzo, as amostras foram aquecidas a 200°C por 5 minutos. Para a leitura do sinal LOE, foi utiliza-
do um equipamento com leds azuis em modo contínuo. As doses anuais das amostras individuais foram obtidas por 
espectrometria gama, utilizando um detector semicondutor de germânio HP acoplado ao sistema de multicanal.

As amostras dos sedimentos foram acondicionadas em potes de acrílico, vedadas e mantidas em armazenamento pelo 
menos pro 30 dias, a fim de obter o equilíbrio secular entre os radionuclídeos naturais (U e Th) e seus descendentes. 
A medida do espectro gama para cada amostra foi realizada durante 5 dias, e os teores de 238U, 232Th e 40K foram 
determinados a partir das áreas dos fotópicos obtidos no espectro gama. Nos cálculos das taxas de dose anual (TA), 
foram consideradas as contribuições das emissões betas e gama, os raios cósmicos e também o radônio por se tratar 
de uma amostra não superficial.

O procedimento foi repetido três vezes para cada amostra, sendo obtido o valor médio da dose acumulada. Consi-
derando o valor da taxa de dose anual, pode-se estimar a idade de soterramento dos sedimentos amostrados. Foram 
calculados os valores das idades e dos desvios-padrão da média. Os resultados das datações já realizadas nas camadas 
do sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima podem ser sintetizados na seguinte tabela:

Tabela 1: Idades LOE para deposições das camadas do sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.

Uma das placas de amostra para o Nível 3 sofreu um processo de microescavação em laboratório, utilizando a técnica 
de decapagens e seguindo a orientação predominante dos seixos encontrados, consistindo, assim, na retirada suces-
siva de sedimentos e exposição cuidadosa dos vestígios de forma que eles permanecessem in situ. Todo sedimento 
retirado durante as decapagens foi coletado, etiquetado e guardado. Foram realizadas ao todo 12 decapagens com 
espessura média de 2 cm para evidenciar os vestígios e verificar o conteúdo da placa.
Devido à presença de carbonato de cálcio (CaCO3), foi possível realizar a datação por 14C da cimentação do depósito, 

Camadas Profundidade (m) Taxa de dose
anual (mGy/ano)

Dac (Gy) E% Idade LOE

Horizonte A 0,0 - 0,6 3,01 10,4 16,3 3.500 ± 340
Nível 1A 0,6 - 1,0 2,86 13,1 19,6 4.600 ± 900

Nível 1B - 10 estrato 1,0 - 1,5 2,53 26,3 12 10.400 ± 1.250
Nível 1B - 40 estrato 1,5 - 1,7 3,7 42,6 4,6 11.500 ± 500

Nível 1B - 2 1,7 - 1,9 3,87 34 14 8.800 ± 1.320
Nível 2 1,9 - 2,1 3,86 67,5 6,9 18.600 ± 1.470
Nível 3 2,1 - 2,3 2,66 92 2 34.600 ± 690
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cujos sedimentos foram datados em 34.600 ± 690 anos BP por LOE. Foram realizadas 12 datações nos laboratórios 
da Beta Analytic, uma para cada decapagem. Os resultados podem ser sintetizados na seguinte tabela:

Tabela 2: Idades 14C para cimentação do Nível 3 do sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.

Paleotemperatura

A composição isotópica do 18O do carbonato de cálcio representa a quantidade de 18O existente na água em equilíbrio 
constante com a temperatura no momento da precipitação deste carbonato. Segundo Sancho & Meléndez (1992), o 
carbonato armazena em sua estrutura a assinatura isotópica característica das condições ambientais específicas que 
predominavam durante a sua precipitação. Portanto, as concentrações de CO2 atmosférico no solo, o aumento nas 
taxas de evaporação e a diminuição da umidade podem, em conjunto, ser a resposta para o aumento dos valores de 
oxigênio e carbono nas amostras. Através dessa técnica, foi possível chegar ao seguinte resultado de paleotempera-
tura para a Lagoa Uri de Cima:

Tabela 3: δ18 0 % de paleotemperatura do sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.

O valor relativamente baixo de 18O, -0,09‰ indica que houve um fornecimento de água doce durante a precipitação 
do carbonato. O aumento da carga hídrica na área imersa aumenta a vazão de água doce na área de inundação, resul-
tando na diminuição dos valores 18O devido à influência de água meteórica e à troca de redução de CO2 atmosférico, 
respectivamente. A paleotemperatura abaixo cerca de 5° C em relação à média anual atual (25,2° C) indica um clima 
mais frio e seco no Holoceno Inferior, em acordo com a deposição do cimento carbonático.

Síntese estratigráfica e interpretação paleoambiental

A sequência estratigráfica inicia-se na base por uma cascalheira grossa clasto-suportada com matriz intersticial (Nível 
3). As características da macrofábrica sugerem a ocorrência de um colúvio grosso, depósito de tálus, cuja proveniên-
cia está vinculada à presença de blocos e matacões destacados da rocha matriz sobre os níveis mais altos adjacentes. 

Nível 3 Decapagem = 2cm Idade 14C Calibrada
1 5.955 ± 45
2 6.355 ± 55
3 6.450 ± 50
4 7.015 ± 125
5 8.120 ± 70
6 9.960 ± 210
7 9.635 ± 95
8 9.720 ± 170
9 9.735 ± 175
10 8.450 ± 60
11 8.420 ± 30
12 7.885 ± 55

Amostra δ18 0% Paleotemperatura oC Idade 14C
Lagoa Uri de Cima -0,09 19,8 9.960 ±  210
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Nos setores centrais da lagoa, esse nível basal apresenta-se cimentado por calcrete, maciço e nodular. A presença do 
cimento calcinomorfo indica a proximidade da zona vadosa em ambiente de aridez acentuada. A ausência do calcrete 
na camada subsequente evidencia uma mudança no regime biopedoclimático com predomínio de fluxos laminares 
terrígenos sob condições mais úmidas. Esses níveis (Nível 2 e 1B-2) são delgados (20 cm) e apresentam uma alter-
nância de areia na base, com clorita, para argila compacta no nível superior. O nível argiloso corresponde a um epi-
sódio de sedimentação em ambiente aquoso que acompanha de forma irregular o depocentro da depressão. A camada 
argilosa é recoberta por fluxos de detrito e de lama (Nível 1B e 1A) com presença incipiente de carbonato de cálcio 
sob a forma filamentosa e granular, indicando a retomada de condições mais secas (Figura 9).

Figura 9: Seção estratigráfica tipo do sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.
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As rochas que compõem o embasamento da depressão apresentam-se moderadamente intemperizadas, como eviden-
cia a ocorrência de níveis de isoalterita tanto sobre o quartzo-diorito, quanto sobre o micaxisto. No caso do primeiro 
litotipo, a alteração é marcadamente arenosa, com o destacamento de grânulos mineralogicamente imaturos, com 
conservação de feldspatos frescos. O micaxisto apresenta alteração isovolumétrica com preservação da foliação e 
veios, no entanto, observa-se a conspícua substituição da biotita pela clorita, atribuindo cor esverdeada ao saprólito.
A formação de uma cimentação carbonática é sempre posterior à deposição da camada. No caso da Lagoa Uri de 
Cima, a concreção que permaneceu conservada é posterior em mais de 20.000 anos à deposição da cascalheira basal. 
A presença do cimento carbonático tornou a camada relativamente inerte a perturbações posteriores, uma vez que a 
mesma fora recoberta por outros níveis deposicionais. 

Embora a presença do calcrete e dos filamentos e grânulos de carbonato de cálcio sejam indicadores tradicionais de 
condições áridas acentuadas (Gutierrez, 2005; 2012), os mesmos podem ainda indicar a prevalência de processos 
locais decorrentes do fornecimento de cálcio (Ca) oriundo da decomposição in situ dos plagioclásios e reprecipita-
ção de soluções hiperconcentradas sob condições de drenagem impedida em clima predominantemente semiárido. 
Nesse caso, as condições locais da depressão serviriam como controles principais da precipitação e reprecipitação de 
carbonatos, muito mais do que possíveis flutuações do clima regional para o árido. Essa dinâmica de precipitação e 
reprecipitação torna-se evidente quando se verifica que as cimentações mais antigas estão na área central do Nível 3, 
indicando que houve reprecipitações nas partes superiores e inferiores da mesma. Isso está relacionado à influência 
do controle topográfico da lagoa, que faz com que, em períodos úmidos, a água acumulada dissolva os carbonatos su-
periores e também os inferiores, por meio da oscilação seu nível freático. Assim, há uma recorrência de precipitação 
carbonática a 10.000, 8.000 e 6.000 anos BP. Não obstante, uma ampliação regional da análise detalhada de calcretes 
topograficamente contidos em depressões colmatadas pode reforçar a tese de uma origem climática holocênica para 
esse tipo de ocorrência. 

A partir da relação entre a cronologia obtida por LOE e a análise sedimentológica e morfoestratigráfica do perfil tipo, 
foi estabelecida uma sequência de eventos formativos para o depósito arqueológico. Durante o Pleistoceno, a Lagoa 
estava semiconectada à rede de drenagem, com prevalência de ambiente fluvial de alta energia com fluxo canalizado, 
indicando nível de base rebaixado com retrabalhamento de esqueletos desarticulados de megafauna sob condições 
semiáridas. Posteriormente, já no Holoceno, houve uma superimposição de cimentação carbonática (calcrete) atin-
gindo apenas a base desta unidade deposicional, indicando uma fase de maior aridez e rebaixamento da temperatura 
ou apenas um episódio local de carbonatação relacionado às condições topográficas e mineralógicas peculiares do 
sítio, sob condições de semiaridez não muito distintas das atuais. 

A fase que se seguiu foi marcada por deposição pelítica em ambiente de baixa energia, provavelmente alagado, indi-
cando condições locais de umidade, águas altas e rebaixamento de temperatura. 

A transição Pleistoceno-Holoceno é marcada pelo fluxo gravitacional de encosta não canalizado com remobilização 
final do manto de intemperismo, sob condições torrenciais continuadas, concordando com os resultados de Tintelnot 
(1996), Behling et. al. (2000), Corrêa (2001; 2008), Mützenberg (2011; 2012) e Pimentel (2013).

O Holoceno Inferior está caracterizado pela ocorrência de fluxos gravitacionais procedentes das encosta adjacentes 
mas com retenção parcial dos clastos maiores e predomínio de matriz arenoargilosa. Tais evidências são consisten-
tes com um cenário ambiental indicativo de condições torrenciais com recuperação gradual da cobertura vegetal. 
A formação de calcrete nesse período, mesmo enquanto ocorrência localizada, aponta para um ritmo sazonal mais 
extremado, alternando períodos de seca prolongada com episódios pluviométricos significativos. 
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A partir do Holoceno Médio/Superior a sedimentação na bacia é marcada por corridas de lama intermitentes de-
rivadas de torrencialidade convectiva espasmódica condizente com as condições semiáridas penecontemporâneas 
(Corrêa et. al., 2009; Corrêa, 2008). Neste momento observa-se o predomínio de processos de encosta com ocorrên-
cia de fluxos hiperconcentrados não canalizados associados a ambiente semiárido, do tipo corrida de lama. A maior 
fluidificação desse tipo de processo deve-se em parte ao predomínio de argilas expansivas em superfície submetidas a 
eventos climáticos torrenciais. A área fonte encontra-se no entorno imediato da depressão sob a forma das elevações 
em anfiteatro atualmente destituídas de solos, exibindo em superfície afloramentos de rocha e blocos e matacões 
destacados do embasamento por processo de esfoliação. Sobre esse pacote sedimentar se sobrepõe o sistema pedoge-
nético semiárido contemporâneo com formação de vertissolos.

Em suma, as características geomorfológicas, sedimentológicas, mineralógicas e pedológicas dos sedimentos que 
colmatam a Lagoa Uri de Cima contribuem em consórcio para uma interpretação paleoambiental que favorece a 
hipótese interpretativa que aponta para a ocorrência contínua de climas semiáridos em diversos níveis de severidade 
na área desde o último estadial.
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MICROESCAVAÇÃO DE AMOSTRA DA CONCREÇÃO CARBONÁTICA DA 
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Resumo: 

A Paleolagoa Uri de Cima apresenta como camada mais antiga de sedimentos uma deposição de cascalheira que foi, 
ao longo do tempo, submetida aos processos de carbonatação e cimentação, os quais concrecionaram e selaram a 
camada. Visando buscar dados tafonômicos, sedimentológicos, cronológicos, arqueológicos e paleoambientais, foi 
testada uma proposta de método de microescavação que pode ser aplicada a sítios arqueológicos que apresentem 
sedimentos concrecionados. Foram coletadas 31 amostras de concreção e, para esta primeira etapa de pesquisa, uma 
amostra foi submetida à microescavação em laboratório. Os primeiros dados obtidos indicam que o processo de car-
bonatação ocorreu entre 9.960 ± 210 e 5.955 ± 45 anos BP; essas datações devem corresponder aos diferentes perío-
dos climáticos e indicam oscilações de acordo com a maior ou menor disponibilidade de água. A presença de seixos 
com prováveis lascamentos antrópicos na concreção faz com que seja fundamental a realização de microescavação 
em outras amostras, para verificar a presença de material arqueológico na camada mais profunda e antiga da lagoa.

Palavras-chave: Paleolagoa; carbonatação; cimentação; concreção; microescavação.

Abstract:

The Uri de Cima Paleolagoon presents, as an older sediment layer, a gravel bed that was subjected over time to car-
bonation and cementation processes, which concreted and sealed the layer. To pursue taphonomic, sedimentological, 
chronological, archaeological, and paleoenvironmental data, a proposed micro excavation method was tested, which 
can be applied to archaeological sites containing concreted sediments. Thirty-one concretion samples were collected, 
and for this initial stage of research, a sample was submitted to micro excavation in the laboratory. The first data 
obtained indicate that the carbonation process occurred between 9,960 ± 210 and 5,955 ± 45 years BP; these datings 
must correspond to different climatic periods and indicate oscillations according to the greater or lesser availability 
of water. The presence of pebbles that may be chipped due to anthropic action in the concretion makes it critical to 
conduct micro excavations in other samples to verify the presence of archaeological material in the deepest layer and 
oldest layer of the lagoon.

Keywords: Paleolagoon; carbonation; cementation; concretion; micro excavation.

Foto da página ao lado: Microescavação da concreção do sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.
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Na região Nordeste do Brasil, em especial nas áreas de clima semiárido, são numerosas as depressões sazonalmente 
inundadas, para onde, nos períodos de chuva, são carreados sedimentos que contribuem para o seu assoreamento. As 
áreas alagadas resultantes constituem um ecossistema úmido particular, que são importantes reservatórios temporá-
rios de água e que, consequentemente, tiveram grande utilidade para a subsistência dos grupos humanos pré-históri-
cos e tornaram-se importantes testemunhos para as pesquisas paleoambientais e arqueológicas. A Lagoa Uri de Cima 
é uma típica lagoa temporária do semiárido e um sítio arqueológico que se enquadra nessas características.

A existência de vestígios paleontológicos e arqueológicos na lagoa, identificados em ocasião de sondagens prelimi-
nares, determinou sua escavação integral e originou a necessidade de verificar o processo de sedimentação e a dinâ-
mica pedoestratigráfica, com vistas a compreender o contexto ambiental em que os vestígios arqueológicos estavam 
inseridos. A presença de ferramentas líticas em diferentes estratos da lagoa requereu compreender sua relação com 
os processos deposicionais e pós-deposicionais, visando fundamentar associações cronoculturais de forma confiável.

O ambiente da lagoa faz parte de uma área topograficamente deprimida, cujo arcabouço geológico é marcado por 
afloramentos de quartzo-diorito em seu entorno e ocorrência dessa mesma litologia associada à micaxistos na sua 
porção central, recoberta por sedimentos neoquaternários. Os sedimentos que colmatam a lagoa são encimados por 
um vertissolo e constituídos por camadas argilosas, argilossiltosas, argilossiltearenosas, além de cascalheiras, algu-
mas com níveis de concreção carbonática.

A espessura do pacote sedimentar que preenche a lagoa é de aproximadamente 2 m, apresentando 6 níveis deposicio-
nais distintos com a ocorrência de evidências arqueológicas e paleontológicas.

A camada de sedimentos mais profunda está por vezes sobre a rocha sã e por vezes sobre a alterita e foi denominada 
de Nível 3. Esta é caracterizada pela presença de areia, grânulos e seixos formando uma camada compactada. Ossos 
da paleofauna fossilizados aparecem incrustados na porção superior dessa camada.

O Nível 3 apresenta um horizonte concrecionário1, aproximadamente coincidente com o depocentro da depressão. 
Este nível constitui um calcrete (crosta carbonática)2, que confere coesão aos sedimentos, permitindo a preservação 
pós-deposicional de suas estruturas, o que viabiliza uma segurança cronológica e de associação de evidências. A 
deposição da cascalheira foi datada em 34.600 anos BP por Luminescência Opticamente estimulada (LOE). O pro-
cesso de carbonatação é superimposto ao material e foi datado pela técnica de radiocarbono, entre 9 e 5 ka antes do 
presente. 

O presente trabalho realizou um estudo geoarqueológico e tafonômico, concentrando-se sobre a análise minuciosa da 
camada de deposição mais antiga (Nível 3) e sua concreção carbonática.

Foto da página ao lado: Vista da Lagoa Uri de Cima.

1   Concrecionar: refere-se à textura resultante do desenvolvimento de nódulos ou concreções de várias formas e tamanhos. Muitos depósitos ferrugino-
sos ou carbonáticos (por exemplo, os calcretes) podem exibir esta característica. Quando as partículas são mais irregulares pode-se usar a designação 
nodular. Suguio, 1998.

2   Calcrete: materiais superficiais, tais como cascalhos e areias, cimentados por carbonato de cálcio (CaCO3) poroso e nodular, como resultado da eva-
poração em regiões de climas secos (áridos e semi-áridos) de latitude baixa e média, a partir das águas intersticiais próximas à superfície. Suguio, 1998.
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Microescavação de laboratório

Nas últimas décadas, as pesquisas arqueológicas outorgaram especial interesse às reconstituições paleoambientais, 
com o objetivo de obter uma maior quantidade de informações sobre as possibilidades de interação homem/ambien-
te. As paleolagoas que conservam nos seus sedimentos dados ambientais, vestígios arqueológicos e paleontológicos 
merecem especial atenção nos estudos laboratoriais. 

A prática da escavação em laboratório é uma técnica utilizada nas pesquisas arqueológicas para buscar o detalha-
mento de informações. Casulos de espuma, gesso e madeira imobilizam enterramentos, urnas e até fogueiras, para 
serem retirados do campo, transportados para o laboratório e submetidos a uma microescavação, que salienta pontos 
de detalhe. Esse procedimento permite o controle de iluminação, portanto, maior visibilidade para observação dos 
vestígios. Permite também o registro fotográfico e videográfico, fornecendo documentação em tempo real. 

A Lagoa Uri de Cima tem sido objeto de pesquisa arqueológica e paleontológica e apresenta um interessante preen-
chimento sedimentar; este permite a aplicação de técnicas de microescavação as quais buscam detalhes nos processos 
deposicionais e pós-deposicionais, que auxiliam na compreensão dos contextos arqueológicos e paleoambientais. 
Pelo fato de os sedimentos mais profundos e antigos da lagoa estarem cimentados e formarem uma camada concre-
cionada (Figura 1), foi possível retirar dela 31 amostras sob a forma de blocos, que foram imobilizados, transpor-
tados e estudados em laboratório. 

Figura 1: Coleta de amostra de bloco de concreção, sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.
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A coleta das amostras foi orientada por protocolos de procedimentos que permitiram inserir a escavação de laborató-
rio no corpo de pesquisa da escavação de campo. Cada amostra retirada foi identificada, localizada e georreferenciada 
em campo. Suas superfícies, vértices e profundidade foram registrados topograficamente, sendo o norte convencio-
nado na placa. O registro topográfico foi realizado através de duas técnicas, a primeira utilizando o nível, teodolito 
ou estação total; e a segunda utilizando coordenadas cartesianas “x”, “y” e “z”. Para possibilitar a medida das coor-
denadas, foi construída uma estrutura móvel de metal e madeira, com um ângulo de 90o e com 1 m de extensão para 
as coordenadas x e y. Essa estrutura de metal permite que sejam fixados metros para a verificação das distâncias entre 
os pontos a serem medidos e os eixos x e y, tanto para o registro topográfico, quanto para a elaboração dos desenhos 
(Figura 2). Para a verificação do eixo “z”, ou seja, a profundidade, ou altura, o mesmo foi fixado em uma altura co-
nhecida; um nível de linha horizontal que, associado ao metro e ao nível vertical, permitiu sua leitura. 

Figura 2: Estrutura para um dos procedimentos de medidas para realização do registro em desenho, Laboratório da FUMDHAM.



74

O procedimento integral foi registrado por duas câmeras filmadoras. Uma fixada numa estrutura de metal no teto 
do laboratório, viabilizando um posto de filmagem vertical que documentou a escavação da superfície da placa. A 
segunda filmadora foi fixada na lateral da mesa de trabalho, documentando assim a lateral da placa (perfil leste). Tam-
bém durante o trabalho de escavação foi feito o registro fotográfico de cada decapagem (Figura 3 e 4), a localização 
topográfica dos vestígios e o desenho do plano topográfico (Figura 5).

A realização da escavação em laboratório utilizou a técnica de decapagens, que consiste na retirada sucessiva de sedi-
mentos e na exposição cuidadosa dos vestígios de forma que eles permaneçam in situ. Pelo fato de os sedimentos da 
placa estarem concrecionados, foram utilizados pequenos formões, martelos, espátulas, chaves de fenda apontadas e 
palitos de madeira para realizar as decapagens. Todo sedimento retirado durante cada decapagem foi coletado, iden-
tificado e guardado. Para os estudos tafonômicos, foram tomadas medidas de inclinação e orientação (ou direção), 
de acordo com (Bicho, 2006), e ainda verificadas as medidas de peso, largura e comprimento de cada seixo e de cada 
fragmento de osso contido na placa. Os estudos sobre a orientação de seixos têm sido um importante indicador de 
paleocorrentes em sedimentos fluviais (Rust, 1972).

Resultados da microescavação

A primeira placa escavada, a placa três, apresentava uma dimensão de 40 cm x 38 cm, com espessura entre 17 e 20 
cm. Essa espessura não constitui a placa completa, pois, durante a sua retirada, um ponto de fragilidade provocou 
uma quebra horizontal no pacote sedimentar de aproximadamente 17 cm. A fragilidade resulta de uma diferença de 
grau de compactação dos sedimentos que provoca a fratura longitudinal do bloco. As camadas da concreção são irre-
gulares e apresentam algumas descontinuidades verificadas, tanto por diferenças de dureza, como por manchas, que 
indicam a presença de lentes de deposição.

Figura 3: Fotografia em plano vertical da amostra decapagem 6. Figura 4: Desenho topográfico da decapagem 6.
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Figura 5: Localização dos limites da concreção do sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.
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Durante o processo de retirada das primeiras amostras de concreção, alguns ossos permaneceram no setor de esca-
vação incrustados na superfície da camada concrecionada. A presença desses ossos restringiu o acesso até a rocha 
alterada sobre a qual a camada concrecionada está depositada, dificultando sua retirada completa. Os limites laterais 
da concreção carbonática são marcados por uma diminuição gradativa de sua espessura conforme alcança as porções 
mais rasas próximas à borda da lagoa (Figura 6).

A escavação realizada em laboratório da placa de concreção 3 permitiu verificar a ausência de perturbações após a ci-
mentação. O conteúdo da camada concrecionada é caracterizado por uma grande quantidade de seixos de quartzo de 
dimensões variadas, sendo esses os fenoclastos típicos da camada. Além dos seixos, foram evidenciados fragmentos 
de ossos da paleofauna fossilizados, 1 fragmento de dente de carnívoro e 7 peças líticas com probabilidade de apre-
sentarem lascamentos antrópicos. Os fragmentos de ossos encontrados têm uma dimensão média de um centímetro e 
meio, enquanto que a dimensão média dos seixos é de 2 cm. 

Figura 6: Detalhe das cores dos sedimentos, no plano estratigráfico da concre-
ção. Laboratório da FUMDHAM.
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A matriz do sedimento cimentado pela concreção é composta principalmente por areia fina, média e grossa, aparecen-
do ainda grânulos. O silte e argila aparecem em quantidade reduzida. Os sedimentos concrecionados apresentam três 
cores básicas, uma coloração esbranquiçada (Munsell 5Y 7/2), uma acinzentada (Munsell 5Y 5/2) e uma amarelada 
(Munsell 2.5Y 5/6) .

Os sedimentos aparecem mosqueados e apresentando manchas de colorações variadas (Figura 7). Durante a es-
cavação, observou-se que as porções amareladas possuem menor resistência em comparação às porções cinza e 
esbranquiçadas. A princípio, quanto mais branca a coloração, maior a resistência. Essa diferenciação de resistência e 
dureza da concreção está relacionada ao processo de formação de nódulos responsáveis pela cimentação do material, 
levando a uma coesão diferenciada em certos níveis.

Foi possível observar que os sedimentos do entorno dos seixos e do negativo deixado pela retirada dos mesmos pos-
suem maior resistência. Nesse caso, o seixo funciona como um anteparo ao redor do qual se precipitou o carbonato 
de cálcio. Essa diferenciação de cimentação do material só é perceptível através da microescavação.

O processo responsável pela formação da concreção carbonática está relacionado ao hidromorfismo associado às 
características mineralógicas e climáticas da área. Soluções saturadas em carbonato de cálcio, em virtude da abun-
dância local de plagioclásio e alta evapotranspiração, resultaram na ocorrência de ciclos de dissolução e precipitação 
que corresponderiam aos diferentes níveis de cimentação encontrados na camada. Após a precipitação e cristalização 
do carbonato, a dinâmica da água dentro da camada tornou-se significativamente mais lenta e restrita e os processos 
tanto de cristalização quanto de dissolução passaram a ocorrer ao longo dos planos de descontinuidade do pacote 
sedimentar. 

Figura 7: Perfil sul da placa de concreção 3. Laboratório da FUMDHAM.
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Durante as escavações na lagoa, foram verificadas diferenças na alteração da rocha base, que, quanto mais próxima 
do depocentro, apresentava maior grau de intemperismo e variação litológica, sendo a área central constituída predo-
minantemente por micaxisto. 
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O depocentro da lagoa é a área para onde convergem os fluxos superficiais e de maior profundidade de espaço de 
acomodação disponível. No caso da Lagoa Uri de Cima, durante as escavações arqueológicas, foi possível verificar 
uma maior densidade de vestígios líticos nesta área (Figuras 8). Para os estudos tafonômicos dos vestígios contidos 
na concreção, a direção e inclinação de deposição devem estar relacionadas ao depocentro, a menos que obstáculos, 
como patamares, degraus e concavidades, desviem o fluxo das águas mudando pontualmente a direção da deposição.

Para a porção leste da lagoa onde está localizada a concreção 3, a orientação de deposição dos clastos contidos na 
placa 3 deveria ser nordeste/sudoeste, para que coincidisse com a localização do depocentro (Figura 9).
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Durante a escavação da placa 3, foram realizadas 12 decapagens de aproximadamente 1,5 cm. Os vestígios come-
çaram a ser retirados após a segunda decapagem e, então, os dados de inclinação, direção, tamanho e peso desses 
vestígios foram registrados. A decapagem 11 teve menos de um centímetro de espessura, a sua área já estava reduzida 
em função da irregularidade da placa; e a decapagem 12 constituiu na coleta do sedimento restante. 

Para a verificação da inclinação, foram utilizadas as 10 inclinações possíveis: 0 (zero) horizontal ou plana sem mer-
gulho, 1 (um) mergulho norte, 2 (dois) mergulho nordeste, 3 (três) mergulho leste, 4 (quatro) mergulho sudeste, 5 
(cinco) mergulho sul, 6 (seis) mergulho sudoeste, 7 (sete) mergulho oeste, 8 (oito) mergulho noroeste e, por fim, 9 
(nove) posição vertical (Figura 10).

Figura 11: Modelo das possibilidades de orientação.

Gráfico 1: Inclinação dos seixos.

Os dados registrados (Gráficos 1 e 2) permitiram verificar, tanto para os fragmentos de ossos quanto para os seixos, 
uma preferência de inclinação 8 (oito), ou seja, um mergulho para noroeste. 

Para a orientação, foram utilizadas as 5 possibilidades: 0 (zero) sem orientação preferencial, 1 (um) orientação nor-
te-sul, 2 (dois) orientação nordeste-sudoeste, 3 (três) orientação leste-oeste e por fim 4 (quatro) orientação sudeste-
-noroeste. (Figura 11)
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Figura 10: Modelo das possibilidades de inclinação.
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Gráfico 2: Inclinação dos fragmentos ósseos.

Gráfico 3: Orientação dos seixos.

Os dados registrados (Gráficos 3 e 4) permitiram verificar, tanto para os fragmentos de ossos quanto para os seixos, 
uma preferência de orientação 2, ou seja, nordeste-sudoeste; e 4, sudeste-noroeste.
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A maior quantidade de fragmentos de ossos aparece nas decapagens 3 e 4, enquanto que a maior quantidade de seixos apare-
ce nas decapagens 6 e 3 respectivamente; os seixos que aparecem com mais frequência são os pequenos com um peso entre 1 
e 10 g. Já os seixos mais pesados aparecem na decapagem 9 e, a partir desta, a quantidade de seixos diminui (Gráficos 5 e 6). 

Gráfico 4: Orientação dos fragmentos ósseos.

Gráfico 5: Peso dos seixos.
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Essa diminuição da quantidade de seixos a partir da decapagem 9 demonstra uma menor quantidade de clastos e 
o aumento de matriz arenosa, o que pode ser o fator responsável pela fragilidade e fratura longitudinal da placa. 
Como num concreto, que a maior resistência está relacionada à presença do cimento associada à “pedra de brita”, as 
camadas com maior quantidade de seixos poderiam ter a formação nodular ao redor deles, auxiliando numa maior 
compactação; já as porções com predomínio de areia apresentam uma homogeneidade que facilita o diaclasamento.

Tabela 1: Relação das Idades 14C de cada decapagem com os dados tafonômicos dos seixos da placa de concreção 3.

Gráfico 6: Peso dos fragmentos ósseos.

Decapagem Idade 14C 
Calibrada

Quantidade 
de seixos

Seixos com possíveis 
lascamentos antrópicos

Seixos mais 
pesados

Seixos 
mais leves

Inclinação 
dos seixos

Orientação 
dos seixos

1 5.955 ± 45 * * * * * *
2 6.355 ± 55 79 1 seixo com lascamentos 160g 1g 0 e 6 2 e 4
3 6.450 ± 50 107 1 seixo com lascamentos 50g 0,51g 0 e 8 2 e 4
4 7.015 ± 125 72 65,81g 0,61g 3 e 0 2 e 4
5 8.120 ± 70 93 123,12g 0,21g 0 e 4 4 e 2
6 9.960 ± 210 116 121,9g 1,07g 0 e 8 4 e 2
7 9.635 ± 95 86 2 seixos com lascamentos 112,27g 1,76g 0 e 8 2 e 4
8 9.720 ± 170 69 1 seixo com lascamentos 56,50g 1,15g 0 e 8 4 e 2
9 9.735 ± 175 56 2 seixos com lascamentos 324,34g 1,47g 0 e 8 2 e 4
10 8.450 ± 60 22 33,80g 2,24g 8/9 4 e 2
11 8.420 ± 30 14 25,16g 0,99g 0 e 2 4 e 2
12 7.885 ± 55 -- -- -- -- -- --

* Os seixos começaram a ser expostos na decapagem 1, mas não foram retirados; o sedimento foi apenas coletado.
-- A decapagem 12 é a última camada apenas com sedimentos.
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Os seixos mais pesados têm ainda a tendência de estarem depositados na porção inferior da camada, resultado do 
próprio processo de seleção feito de acordo com o peso, o que poderia indicar tanto a possibilidade de um evento 
único para toda a camada, como mais de um evento, porém, eventos consecutivos com energia hidroambiental menor. 
A possibilidade de mais de um evento de deposição dos seixos pode ser verificada através das decapagens 3 e 6, que 
contêm distintamente as maiores quantidades de seixos. Estas indicam dois eventos de maior quantidade de energia 
hidroambiental. 

A Tabela 1 apresenta as datações radiocarbônicas de cada decapagem, bem como as informações relacionadas aos 
aspectos tafonômicos dos seixos.

Os dados tafonômicos referentes aos seixos com prováveis lascamentos antrópicos podem ser verificados na Tabela 2.

Tabela 2: Características dos seixos com prováveis lascamentos antrópicos.

Análise dos seixos da concreção com negativos de retiradas 

A microescavação da placa três permitiu recuperar 540 unidades de material lítico posicionadas tridimensionalmente. 
São pequenos seixos de quartzo inteiros na sua maioria, mas também alguns apresentam marcas de fraturas. Dentre 
eles, sete peças apresentam negativos de retiradas concoidais, com uma superfície pouco rolada que viabiliza a identi-
ficação. Na maioria dos casos, trata-se de seixos de quartzo de pequeno porte. Em outros, foram identificadas marcas 
de fraturas e de retiradas. O estudo dessas sete peças foi realizado para avaliar as possibilidades dessas fraturas serem 
de origem antrópica.

Em primeiro lugar, é interessante notar que a posição desses seixos com negativos de retiradas não é homogênea 
dentro das 11 decapagens da escavação da placa. As sete peças concentram-se em dois grupos (Tabela 3): um grupo 
superior, com duas peças, nas decapagens 2 e 3 e um grupo inferior, com cinco peças, nas decapagens 7, 8 e 9.

Tabela 3: Localização dos sete seixos negativos de retiradas da placa de concreção 3.

Número do seixo Decapagem Peso 
(gramas)

Largura 
(mm)

Comprimento 
(mm)

Inclinação Orientação Matéria prima

18-7809-63 2 30 32,6 37 2 2 Quartzo
18-7809-168 3 26,15 31 44,4 5 1 Quartzo
18-7809-565 7 88,76 35,6 68,8 8 4 Quartzo
18-7809-599 7 16,37 24,9 30,2 1 3 Quartzo
18-7809-659 8 35,19 31,2 41,8 1 1 Quartzo
18-7809-714 9 73,43 43 58,8 3 2 Quartzo
18-7809-737 9 25,50 30,2 36,1 8 1 Quartzo

No etiqueta Proveniência No decapagem
Pisf - 18 - 7809 - 63 Placa 3 (Trincheira Leste) Dec. 2
Pisf - 18 - 7809 - 168 Placa 3 (Trincheira Leste) Dec. 3
Pisf - 18 - 7809 - 565 Placa 3 (Trincheira Leste) Dec. 7
Pisf - 18 - 7809 - 599 Placa 3 (Trincheira Leste) Dec. 7
Pisf - 18 - 7809 - 659 Placa 3 (Trincheira Leste) Dec. 8
Pisf - 18 - 7809 - 714 Placa 3 (Trincheira Leste) Dec. 9
Pisf - 18 - 7809 - 737 Placa 3 (Trincheira Leste) Dec. 9
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Análise das peças

Na descrição de cada objeto analisado, foram observados números negativos de retiradas, suas direções, a ordem 
na qual foram produzidos e seus estados de superfície. Tentou-se avaliar se existia uma correspondência entre a sua 
organização e uma possível intenção específica. A determinação dos estados de superfície é importante para avaliar a 
eventual contemporaneidade dos vários negativos de retiradas sobre uma mesma peça. Foram descritos a partir de 4 
estádios de erosão dos negativos de retiradas:

• estádio 1: negativo fresco e brilhante. Todos os objetos analisados sendo pelo menos levemente rolados, esse estado 
de superfície não se encontra nos negativos de retiradas observados.
• estádio 2: negativo opaco, mas sem alisamento do relevo da superfície.
• estádio 3: negativo opaco com superfície alisada.
• estádio 4: negativo claramente rolado.

Peça 7809-63 - Trata-se de um seixo de quartzo de 3,7 cm de comprimento, 3,4 cm de largura e 2,4 cm de espessura. 
É de formato quadrado e apresenta cinco negativos de retiradas concoidais, além de outros pequenos negativos, que 
abrangem todo um lado (Figura 12). Esses negativos apresentam três estados de superfície diferentes: um negativo 

Figura 12: Peça 7809-63. Desenho e esquema com orientação e estado de superfície dos negativos de retiradas. Sítio arqueológico 
Lagoa Uri de Cima.

  Estádio 2   Estádio 3   Estádio 4



86

de estádio 4, dois de estádio 3, dois grande negativos e todos os pequenos de estádio 2. Os últimos negativos, de 
estádio 2, os mais frescos, organizam-se em uma mesma sequência de retiradas, que permite formar uma borda com 
ângulo e plano de secção constante. Esse fato, além da contemporaneidade aparente dos negativos desta sequência, 
sugerida pelo mesmo estado de superfície, implica com boa probabilidade a origem antrópica desses negativos de 
estádio 2, produzidos com a intenção de formar um gume em um lado do seixo. Tratar-se-ia então de um instrumento, 
feito sobre um pequeno seixo apresentando já três negativos, naturais ou antrópicos (negativos de estádios 3 e 4).

Peça 7809-168 - Trata-se de um seixo de quartzo de 4,5 cm de comprimento, 3,2 cm de largura e 1,7 cm de espessura, 
levemente alongado e de secção plano-convexa (Figura 13). Apresenta pequenos negativos de retiradas ao longo dos 
dois lados compridos, localizados sobre a face convexa do seixo. Todos esses negativos apresentam um estado de 
superfície bastante rolado: dois pequenos negativos são de estádio 4, e todos os outros são de estádio 3. Essa homoge-
neidade do estado de superfície e a coerência das consequências dos negativos em termos de superfície e ângulo das 
bordas, sobretudo no lado direito, poderiam sugerir que se trata de um instrumento retocado. No entanto, o importan-
te alisamento das superfícies dos negativos (pelo menos estádio 3) impede verificar a verdadeira contemporaneidade 
das retiradas que o originaram. Assim, ficamos reservados quanto à natureza antrópica desta peça.

Figura 13: Peça 7809-168. Desenho e esquema com orientação e estado de superfície dos negativos de retiradas. Sítio arqueológico 
Lagoa Uri de Cima.

  Estádio 3   Estádio 4
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Peça 7809-565 - Trata-se de um seixo de quartzo de 6,7 cm de comprimento, 4,2 cm de largura e 2,4 cm de espes-
sura, nitidamente alongado (Figura 14). Apresenta quatro negativos de retiradas: um negativo de estádio 4 e dois de 
estádio 3, resultante de retiradas de mesma direção; e um negativo de estádio 2, obtido por um choque na borda do 
negativo de estádio 4. O número pouco importante de negativos, seus estados de superfície variados e a ausência de 
uma intenção clara na organização das retiradas deixam a origem antrópica desta peça pouco provável.

Figura 14: Peça 7809-565. Desenho e esquema com orientação e estado de superfície dos negativos de retiradas. Sítio arqueológico 
Lagoa Uri de Cima.

  Estádio 2   Estádio 3   Estádio 4
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Peça 7809-659 - Trata-se de um seixo arredondado de quartzo de 4,3 cm de comprimento, 3,3 cm de largura e 2,1 
cm de espessura (Figura 16). A secção é plano-convexa. Diversas retiradas foram realizadas a partir das duas faces. 
A face convexa apresenta cinco negativos no lado mais comprido. A face plana apresenta três retiradas em uma ex-
tremidade adjacente ao lado com as retiradas da face convexa. Os negativos apresentam dois estados de superfícies 
diferentes: dois negativos de estádio 4 e três de estádio 3 na face convexa; um grande negativo de estádio 4 e dois 

Figura 15: Peça 7809-599. Desenho e esquema com orientação e estado de superfície dos negativos de retiradas. Sítio arqueológico 
Lagoa Uri de Cima.

Peça 7809-599 - Trata-se de uma lasca de quartzo de 2,4 cm de comprimento 3,1 cm de largura e 2,3 cm de espes-
sura em função do eixo do impacto que a provocou. A lasca é de morfologia quadrada, com a largura maior que o 
comprimento (Figura 15). É semicortical, com a maioria da face superior constituída de córtex, e com talão cortical. 
Um negativo anterior à debitagem é legível sobre a face superior da lasca, correspondendo a uma retirada de direção 
oposta àquela da lasca. Na parte distal, que corresponde ao lado mais comprido da lasca, existem dois pequenos ne-
gativos de retiradas sobre a face inferior (negativos inversos). A superfície do positivo da face inferior, o negativo da 
face superior e os pequenos negativos inversos apresentam todos o mesmo estado de superfície, de estádio 2. Esse 
dado sugere uma contemporaneidade de todas essas retiradas. Tal configuração dos negativos implica uma variedade 
de ações que dificilmente pode ser explicada por fatores naturais. Assim, a natureza antrópica deste objeto é muito 
provável. Trata-se de uma lasca debitada a partir de um plano de percussão cortical, aproveitando a convexidade pro-
nunciada da superfície natural do núcleo. O ponto de impacto fortemente marcado e a superfície convexa do bulbo 
demonstram que a técnica de lascamento utilizada foi a percussão direta com percussor duro. Apesar da presença 
dos pequenos negativos inversos, correspondendo a uma modificação da borda distal da peça depois da debitagem, o 
gume não possui características tecnofuncionais que permitam considerar o objeto como uma ferramenta.

  Estádio 2
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Figura 16: Peça 7809-659. Desenho e esquema com orientação e estado de superfície dos negativos de retiradas. Sítio arqueológico 
Lagoa Uri de Cima.

negativos menores de estádio 3 na face plana. Essa coexistência de negativos apresentando estados de superfície di-
ferentes sugere a pouca probabilidade de um lascamento antrópico. Além disso, os negativos não têm consequências 
técnicas coerentes na superfície do objeto. 

Peça 7809-714 - Trata-se de um seixo de quartzo de 5 cm de comprimento, 4,2 cm de largura e de 2,9 cm de espessura 
(Figura 17). É de formato quadrado e apresenta pequenos negativos de retirada em todo um lado, de mesma direção. 
Todos eles são muito rolados, de estádio 4. Tal estado de superfície, assim como o tamanho reduzido dos negativos, 
deixam muito provável a origem antrópica desta peça.

Peça 7809-737 - Trata-se de um pequeno seixo de 3,8 cm de comprimento, 3,3 cm de largura e de 1,9 cm de espessura 
(Figura 18). É de formato quadrado e achatado. Apresenta um conjunto de pequenos negativos de retirada em uma 
extremidade, que provocam uma delineação pontiaguda nesta parte da peça. Os negativos são de estados de superfí-
cie variados: estádio 4 na parte esquerda da extremidade, estádio 3 na ponta e estádio 2 na parte direita. Apesar de um 
aspecto relativamente coerente destes negativos de retiradas, que formam um “bico”, a grande variedade dos estados 
de superfície, que demonstra uma não contemporaneidade dos negativos, põe em dúvida a origem antrópica da peça.

Com o objetivo de contextualizar as peças da placa 3 e avaliar suas especificidades em relação ao resto do material 
encontrado na Lagoa Uri de Cima, se procede a compará-las aqui com as três peças encontradas na parte superior da 
concreção da camada 3, uma vez escavado o sedimento da camada 2 e exposta à superfície da camada 3.

  Estádio 3   Estádio 4
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Figura 17: Peça 7809-714. Desenho e esquema com orientação e estado de superfície dos negativos de retiradas. Sítio arqueológico 
Lagoa Uri de Cima. 

Figura 18: Peça 7809-737. Desenho e esquema com orientação e estado de superfície dos negativos de retiradas. Sítio arqueológico 
Lagoa Uri de Cima. 

  Estádio 4

  Estádio 2   Estádio 3   Estádio 4



91Lagoa Uri de Cima

FUMDHAMentos X

Peça 7191 - Trata-se de um pequeno seixo de quartzo encontrado na Trincheira 9, de 4,7 cm de comprimento, 3,4 cm 
de largura e 2,6 cm de espessura (Figura 19). Apresenta um único grande negativo de retirada, com estado de super-
fície bastante fresco, correspondendo ao estádio 2. Devido à presença de planos de clivagem no interior do seixo, a 
superfície deste negativo encontra-se irregular. A ação humana, mesmo se possível aqui, é difícil de ser comprovada 
a partir de um único negativo de retirada.

Peça 7474 - Trata-se de um seixo de quartzo achatado de 7,4 cm de comprimento, 6 cm de largura e 2,6 cm de es-
pessura (Figura 20). Foi encontrado na Trincheira Leste. Apresenta, em uma extremidade, um grande negativo de 
retirada levemente rolado (estádio 3), e cinco negativos (três grandes e dois pequenos) relativamente frescos (estádio 
2), além de um pequeno negativo rolado (estádio 4), completamente independente dos outros, localizado em um lado. 
Os negativos de estádio 2 correspondem a uma mesma fase de lascamento do bloco, muito provavelmente antrópico. 
A peça corresponde a um núcleo, com duas sequências curtas de debitagem: uma primeira de três retiradas unidire-
cionais (duas grandes e uma pequena), em uma face, utilizando o negativo de estádio 3 como plano de percussão; 
e uma segunda de duas retiradas unidirecionais (uma grande e uma pequena) na outra face, utilizando os negativos 
desta primeira sequência como plano de percussão. O negativo de retirada de estádio 3 pode corresponder a uma 
retirada antrópica, mais antiga.

Figura 19: Peça 7809-7191. Desenho e esquema com orientação e estado de superfície dos negativos de retiradas. Sítio arqueológico 
Lagoa Uri de Cima. 

  Estádio 2
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Peça 7190 - Trata-se de um seixo achatado de rocha básica com uma veia transversal de quartzo, encontrado na 
Trincheira 6 (Figura 21). Suas dimensões são as seguintes: 13 cm de comprimento, 10,9 cm de largura e 4,8 cm 
de espessura e apresenta negativos de retiradas pequenos e médios ao longo de um lado, todos do mesmo estado de 
superfície, relativamente fresco (estádio 2). Esses são organizados em várias filas e deixam em tudo o comprimento 
da borda um fio cortante de delineação micro-denticulada com um plano de secção constante. A origem antrópica 
desta peça é inegável. Trata-se de um instrumento com gume micro-denticulado oposto a um dorso abrupto natural. 
O retoque localização numa borda formada por uma superfície natural oblíqua não abrupta, permitindo um plano de 
penetração adequado à instalação de um gume. O plano de contato com a matéria trabalhada é formado pela última 
fila de retoques, sempre refletidas.

Figura 20: Peça 7474. Desenho e esquema com orientação e estado de superfície dos negativos de retiradas. Sítio arqueológico 
Lagoa Uri de Cima. 

  Estádio 2   Estádio 3
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Os seixos com negativos de retiradas concoidais da placa 3 da concreção (camada 3) do sítio Lagoa Uri de Cima são 
relativamente heterogêneos quanto às evidências de lascamento pelo homem. Eles levantam a questão das possibi-
lidades de distinção entre objetos naturais e artefatos, questão decisiva para determinar a presença humana no mo-
mento da deposição da camada 3. A origem antrópica de um objeto lítico lascado pode ser confirmada ou descartada 
facilmente em alguns casos, mas não é sempre tão simples. Podem existir casos ambíguos, onde a origem natural ou 
humana é mais o menos provável (Tabela 4). O reconhecimento de um artefato é baseado sobre a observação dos 
seguintes critérios: a presença de estigmas típicos da fratura concoidal, a organização das retiradas em sequências co-
erentes, a homogeneidade dos estados de superfície e a coerência técnica das modificações provocadas pelas fraturas. 
Ao contrário, um objeto sem fratura concoidal poder ser classificado como natural3. As dúvidas surgem para objetos 

Figura 21: Peça 7190. Desenho e esquema com orientação e estado de superfície dos negativos de retiradas. Sítio arqueológico 
Lagoa Uri de Cima. 

3  Referimo-nos aqui a contextos de atividades de lascamento (artefatos polidos e picoteados podem não apresentar estigmas de fratura concoidal).

  Estádio 2
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nos quais existem superfícies de fraturas concoidais, mas que não apresentam todos os critérios de reconhecimento de 
um artefato, citados acima. Efetivamente, a fratura concoidal pode surgir naturalmente, em decorrência de choques 
causados por queda ou circulação de água, por exemplo.

Peças com uma única marca de fratura concoidal podem então resultar tanto de fatores naturais como da mão hu-
mana. Da mesma forma, quando um objeto tem vários negativos, cada um com um estado de superfície diferente, a 
origem natural é bastante provável, pois se trata de uma peça fraturada em épocas que podem ser consideravelmente 
distantes no tempo. Uma peça com alguns negativos muito rolados tampouco pode ser considerada de forma categó-
rica como antrópica. 

Objetos com vários negativos que apresentam todos o mesmo estado de superfície indicam que várias fraturas con-
coidais aconteceram no mesmo momento. No entanto, se estes negativos forem isolados na superfície do objeto, sem 
relação uns com os outros, a origem natural não pode ser totalmente descartada. Os negativos, que apresentam o 
mesmo estado de superfície, organizam-se em sequências com maior probabilidade de ser antrópica . 

Objeto natural

Objeto de origem ambígua 1

Natural mais provável Antrópico mais 
provável Objeto antrópico

Peça cortical 
(não fraturada) 

ou
Peça com super-
fícies de fraturas 
não concoidais

Peça com uma superfície concoi-
dal (positiva ou negativa)

ou 
Peça com várias superfícies de 

fraturas concoidais (positiva e/ou 
negativa) com estado de superfí-
cie diferente para cada superfície

ou 
Peça com várias superfícies de 
fratura concoidais (positivas e/
ou negativas) com estado de 

superfíce muito rolado.

Peça com várias 
superfícies de 

fraturas concoi-
dais (positiva e/
ou negativas) 
isoladas, mas 
com estado 

de superfície 
idêntico

Peça com uma ou 
várias sequências de 
negativos de fraturas 

concoidais com o 
mesmo estado de 

superfície para cada 
negativo da mesma 

sequência

Peça com uma ou várias 
sequências de negativos 

de fraturas concoidais com 
o mesmo estado de super-
fície para cada negativo da 
mesma sequência e uma 
coerência técnica nítida 

das retiradas

não consideradas

7809-168
7809-565
7809-659
7809-714
7809-737

7191

7809-63
7809-599

7474
7190

Tabela 4: Origem antrópica ou natural dos seixos com negativos de retiradas da placa concrecionada 3 (interior da camada 3) e 
da superfície da camada 3.

1- Neste caso, a peça sozinha é insuficiente para determinar sua origem antrópica. Para ser conclusiva, a análise teria que ser completada por 
um estudo detalhado do contexto de deposição e de alterações pós-deposicionais. A tomada em consideração do conjunto de objetos a qual 
pertence a peça, se for bastante rica, pode também permitir uma melhor interpretação.

2- Em cursivo: as peças oriundas da superfície da camada 3 não obtidas durante a escavação da placa de concreção 3.
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Para uma determinação da origem antrópica ou natural destes casos ambíguos, é preciso de outras análises. A análi-
se da peça sozinha sendo insuficiente para ser conclusiva, ela teria que ser completada por um estudo detalhado do 
contexto de deposição e de alterações pós-deposicionais. A tomada em consideração do conjunto de objetos a qual 
pertence a peça, se for bastante rico, pode também permitir uma melhor interpretação.

Em função destas considerações gerais, entre as sete peças da placa 3 analisadas aqui, cinco não demonstram um 
caráter antrópico evidente. Por outro lado, três outras apresentam grande probabilidade de terem sido lascadas por 
uma mão humana (Tabela 4), a mais convincente sendo a lasca 7809-599 (Figura 16). Esses três objetos foram en-
contrados nas decapagens 2, 7 e 8, ou seja tanto no conjunto superior como no inferior.

No entanto, a comparação com os três objetos encontrados na parte superficial da concreção da camada 3, em contato 
com o sedimento da camada 2 (dentro das quais a peça 7190 (Figura 21) tem uma origem antrópica inegável), evi-
dencia o fato que não podemos ainda descartar de maneira definitiva que os objetos da placa 3 não sejam o resultado 
de fatores naturais. Assim, a presença de material arqueológico na superfície da concreção tende a comprovar a ocu-
pação humana da área da Lagoa Uri de Cima há mais de 25.000 anos BP (data obtida na camada 2), mas a existência 
de artefatos no interior desta concreção, podendo comprovar uma presença humana mais antiga ainda, precisa ser 
confirmada multiplicando os achados e as análises escavando em laboratório outras placas oriundas da concreção da 
camada 3.

Conclusões

A microescavação de laboratório de uma amostra da camada concrecionada da Lagoa Uri de Cima teve dois objetivos 
principais. A obtenção de novos dados geoarqueológicos conservados no interior da amostra solidificada e isolada de 
toda alteração exógena. O estudo desses vestígios permitiria dispor de dados sobre as características do processo de 
cimentação da concreção. O segundo objetivo visado era testar a adequação de uma proposta de método que viabili-
zasse o estudo tafonômico sobre essa camada de sedimentos, cimentada através da carbonatação.

Os dados tafonômicos obtidos com a microescavação da placa 3, permitem levantar hipóteses sobre as condições am-
bientais pretéritas da Lagoa. De acordo com a inclinação predominante noroeste (8) para os seixos, o fator ambiental 
indicado é de uma deposição muito mais relacionada com a topografia da base da lagoa do que ao depocentro, ao 
qual corresponderia uma inclinação sudoeste (6). A inclinação noroeste relaciona os clastos a um transporte do tipo 
rolamento. 

Para a orientação preferencial dos seixos, os estudos tafonômicos demonstram duas orientações a nordeste-sudoeste 
(2), que confere com a orientação da placa três em relação ao depocentro e ainda a orientação noroeste-sudeste (4), 
que representa uma orientação oposta à do depocentro, que pode ser explicada pelo imbricamento causado pela mo-
vimentação dos seixos.

A datação realizada por Luminescência Opticamente Estimulada (LOE) para a deposição dos sedimentos da camada 
concrecionada é de 36.000 anos BP, época em que ocorreu o transporte e deposição de grande quantidade de seixos, 
formando uma cascalheira, demonstrando uma alta energia hidroambiental. 
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As datações de radiocarbono realizadas para o processo de carbonatação variam entre 9.000 e 5.000 anos BP, estas 
datações devem corresponder aos diferentes períodos climáticos e indicam oscilações de acordo com a maior ou 
menor disponibilidade de água.

Os eventos ambientais que ocorreram no período compreendido entre o Nível 1B e 1A com cronologias que vão de 
10.400 ± 860 anos a 4.600 ± 230 anos BP estão refletidos no Nível 3 caracterizado pela camada concrecionada (Fi-
gura 22).

Figura 22: Seção estratigráfica do sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima correlacionando o período entre o Nível 1B (10.400 ± 860 
anos) e o Nível 1A (4.600 ± 230) com a cronologia dos eventos de carbonatação da camada concrecionada.

Horizonte A - Vertissolo

Nível 1A

Nível 1B-2

Nível 3

Saprolito
Micaxisto

Rocha-matriz
Micaxisto

Nível 1B

Idade 14C Calibrada da cimentação
carbonática por decapagens da Placa 3

Decapagem 1: 5.955 ± 45 / Beta - 347144
Decapagem 2: 6.355 ± 55 / Beta - 347145
Decapagem 3: 6.450 ± 50 / Beta - 347146
Decapagem 4: 7.015 ± 125 / Beta - 347147
Decapagem 5: 8.120 ± 70 / Beta - 347148
Decapagem 6: 9.960 ± 210 / Beta - 347149
Decapagem 7: 9.635 ± 95 / Beta - 347150
Decapagem 8: 9.720 ± 170 / Beta - 347151
Decapagem 9: 9.735 ± 175 / Beta - 347152
Decapagem 10: 8.450 ± 60 / Beta - 347153
Decapagem 11: 8.420 ± 30 / Beta - 347154
Decapagem 12: 7.885 ± 55 / Beta - 347155
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Portanto, a carbonatação da camada concrecionada representa um reflexo da situação ambiental da própria lagoa, 
indicando que oscilações climáticas ocorreram no período entre 10.000 e 4.000 anos BP. A idade de 10.000 anos BP 
poderia corresponder ao final do pleistoceno e após 5.000 anos BP teria ocorrido a instalação do clima semiárido.

A inversão cronológica apresentada na estratigrafia da concreção 3 (Tabela 1) esta relacionada aos diferentes proces-
sos de saturação de água na camada concrecionada e ainda a um processo pedogenético com uma dinâmica vinda das 
porções mais profundas para as mais superficiais, da própria camada concrecionada, o que demonstra um processo 
tipicamente de formação de calcrete e pode demonstrar ainda diferentes eventos de saturação e infiltração.

O processo de carbonatação teria iniciado praticamente no meio da concreção que corresponderia as decapagens 6, 7, 
8 e 9 que apresentam as datações mais antigas. A decapagem nove apresenta ainda os seixos mais pesados podendo 
representar a base de uma camada de deposição dos seixos, o que poderia indicar diferentes momentos para a de-
posição. A maior quantidade de seixos que aparece na decapagem 6 pode ter servido como limite para um primeiro 
processo de saturação, de carbonatação e precipitação. 

A comprovação das cronologias e dos processos deverá ser verificada através da escavação e datação de outras placas 
concrecionadas. A escavação das outras amostras de placas concrecionadas e a comparação dos dados obtidos poderá 
confirmar também o direcionamento da drenagem e a deposição dos seixos, fornecendo dados sobre a energia hidro-
ambiental da lagoa no período de deposição. As análises isotópicas e as datações centimétricas diferenciadas de cada 
decapagem poderão confirmar a cronologia de deposição e estabelecer distintos períodos.

A presença de seixos com prováveis lascamentos antrópicos, faz com que seja fundamental a realização da micro-
escavação em outras amostras da concreção, para verificar a presença de material arqueológico na camada mais 
profunda e antiga da lagoa.

O procedimento aplicado demonstrou eficácia e deverá ser realizado em outras placas, com o objetivo de buscar 
micro níveis, que indiquem eventos ambientais e consequentemente eventos de sedimentação e ou disponibilidade 
de água.

O estudo de outras amostras de concreção e a comparação dos dados obtidos auxiliarão na compreensão da crono-
estratigrafia da camada concrecionada e permitirão conhecer o paleoambiente da lagoa relacionando a sua ocupação 
humana pré-histórica. 

O objetivo deste primeiro trabalho é apresentar uma proposta de um método de escavação, que seja aplicado a sítios 
arqueológicos que apresentem sedimentos concrecionados. As técnicas que compõem este método buscam infor-
mações tafonômicas, sedimentológicas, cronológicas e arqueológicas, tendo como ideia principal a apresentação 
de procedimentos que permitam extrair as informações contidas nas camadas concrecionadas, pois estas camadas 
constituem importantes referenciais ambientais indicativos de sedimentação e cronologia.
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CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA INDÚSTRIA LÍTICA DO
SÍTIO ARQUEOLÓGICO LAGOA URI DE CIMA

Antoine Lourdeau
Marina Pagli

Resumo:

O presente artigo tem como objetivo a apresentação das principais características técnicas das indústrias líticas das 
várias camadas arqueológicas da Lagoa Uri de Cima. O material lítico do sítio corresponde principalmente a uma 
camada estratigráfica muito rica, o nível 1B, datado entre a transição do Pleistoceno-Holoceno e Holoceno antigo. O 
conjunto de peças provém de uma produção original e apresenta uma proporção importante de instrumentos norma-
tizados. Dois grupos de artefatos se destacam particularmente: os instrumentos alongados com gume lateral oposto a 
um dorso e as peças façonadas unifacialmente com a parte distal picoteada. O nível 1B-2 parece ter relações técnicas 
importantes com o do nível 1B. Nos outros níveis com material lítico, 1A e 2, foram achados poucos restos, que não 
permitem uma caracterização fina do material desses níveis. O material do nível 2 demonstra uma ocupação do sítio 
desde o Pleistoceno final.

Palavras-chave: Tecnologia lítica; análises tecnofuncionais; Pré-História do Nordeste, Pleistoceno final, Holoceno 
antigo.

Abstract:

This objective of this article is to present the main technical characteristics of the lithic industries of the several 
archaeological layers of the Uri de Cima Lagoon. The lithic material from the site consists mainly of a very rich 
stratigraphic layer, level 1B, dated between the Pleistocene-Holocene transition and the ancient Holocene. The set 
of pieces comes from an original production and contains a significant proportion of standardized instruments. Two 
groups of artifacts stand out, namely, elongated instruments with a side edge opposite to a dorsum and pieces unifa-
cially shaped with a perforated distal part. Level 1B-2 appears to have significant technical relationships with level 
1B. In the other levels with lithic material, 1A and 2, few traces were found, which do not allow fine characterization 
of material from these levels. The material from level 2 demonstrates occupation of the site since the late Pleistocene.

Keywords: Lithic technology; techno functional analyses; Prehistory of Northeastern Brazil, late Pleistocene, ancient 
Holocene.

Foto da página ao lado: Laboratório da FUMDHAM.
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O sítio Lagoa Uri de Cima proporcionou uma quantidade importante de vestígios arqueológicos, quase exclusiva-
mente líticos. Encontra-se em uma região onde o período pré-histórico e, em particular, as produções líticas são ainda 
pouco conhecidas. Em tais condições, relativamente pioneiras, as comparações regionais são impossíveis e a aborda-
gem do material em função de uma problemática específica é difícil. O presente artigo tem, então, como objetivo a 
apresentação das principais características técnicas das indústrias líticas das várias camadas arqueológicas da Lagoa 
Uri de Cima, esperando que tal estudo possa contribuir para entender o comportamento dos homens da Pré-História e 
as atividades por eles realizadas nesse sítio, assim como estabelecer uma primeira sequência cronocultural regional.

Apresentação geral do material

O material analisado provém das campanhas 2010 e 2011 de escavação do sítio. Representa um total de 2754 ves-
tígios lascados, oriundos da superfície do sítio e de todos os setores de escavação abertos: trincheiras 5, 6, 7, 8, 9, 
Norte, Sul, Leste, Oeste. Além do material de superfície, as peças líticas encontram-se nos níveis 1A, 1B, 1B-2, 2 
e 3, todavia em quantidades muito variadas (Figura 1). O nível 1B é o nível arqueológico mais rico do sítio. Nele, 
foram encontradas 1698 peças, ou seja, mais de 60% da coleção. O nível 1B-2 também apresentou uma quantidade 
relativamente importante de vestígios, com 519 peças, ou seja, quase 20% do total. No entanto, as fortes perturbações 
pós-deposicionais desse nível evidenciadas pelos estudos sedimentológicos poderiam ter provocado um deslocamen-
to vertical do nível 1B para o nível 1B-2. O estudo tecnológico apresentado a seguir tende a confirmar essa hipótese. 
Nos outros níveis, a quantidade de objetos líticos encontrados é muito mais restrita: 70 peças lascadas no nível 1A, 
32 no nível 2 e 10 no nível 31. Foram coletadas também 113 peças na superfície da Lagoa Uri de Cima. Em síntese, 
a sequência arqueológica do sítio parece dominada por uma ocupação principal, densa, no nível 1B e uma sucessão 
de outras ocorrências muito mais pontuais.

1   Devido ao contexto sedimentar peculiar dessas 10 peças encontradas dentro da cascalheira cimentada, elas são abordadas no artigo Microesca-
vação de Amostra da Concreção Carbonática da Lagoa Uri de Cima: Gênese e Tafonomia, apresentado nesse mesmo volume.

Figura 1: Distribuição dos vestígios líticos por nível. Sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.
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Essas peças distribuem-se dentro das grandes categorias técnicas da seguinte maneira: quase a metade são lascas, 
30% são instrumentos e 20% são núcleos (Tabela 1). As estilhas definidas como lascas de menos de 2 cm, são quase 
ausentes. O elemento mais marcante dessa distribuição é a quantidade impressionante de núcleos e, sobretudo, de 
instrumentos, em relação ao número total de vestígios líticos. Tal número de instrumentos (794) corresponde em geral 
a sítios com uma grande densidade de material e onde milhares de peças foram encontradas.

Tabela 1: Distribuição absoluta e frequência das categorias técnicas do material lítico do sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.

Instrumentos 729 28,8%
Núcleos 560 20,4%
Lascas 1327 48,2%

Fragmentos 67 2,4%
Estilhas 6 0,2%

 As matérias-primas trabalhadas na Lagoa Uri de Cima são bastante variadas. No entanto, mais da metade do ma-
terial corresponde a peças de sílex, categoria geral de rochas silicosas criptocristalinas, contendo uma variedade de 
rochas diferentes. Cerca de 1/3 do material lítico é de quartzo e 1/10 é de arenito silicificado. O resto é dividido entre 
quartzito (5%), basalto (1%), gnaisse (0,6%), granito (0,4%) e alguns raros espécimes de arenito, filito e talco (Ta-
bela 2). Quando é possível observar a superfície natural das peças, podemos notar que a matéria-prima foi adquirida 
em posição secundária depois de ter sido transportada. Este fato é particularmente perceptível sobre o sílex, onde as 
superfícies naturais correspondem geralmente a um neocórtex. 

Tabela 2: Distribuição absoluta e frequência das matérias-primas do material lítico do sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.

Sílex 1415 51,4%
Quartzo 863 31,3%

Arenito silicificado 278 10,1%
Quartzito 138 5%
Basalto 26 1%
Gnaisse 17 0,6%
Granito 11 0,4%
Outras 6 0,2%

Caracterização estratigráfica das produções líticas

Apresentamos a seguir as características principais da indústria lítica do sítio Lagoa Uri de Cima, identificando os ob-
jetivos técnicos das atividades de lascamento através da abordagem tecnofuncional dos instrumentos e descrevendo 
os esquemas operatórios de produção utilizados para obter esses instrumentos.

Indústria do nível 1 - O nível 1A corresponde à mais recente camada estratigráfica com material arqueológico. A 
data obtida para esse nível, 3.950 ± 350 anos BP (MAP-251/12), situa no Holoceno recente a ou as ocupações res-
ponsáveis pelos vestígios líticos encontrados. No entanto, essas peças são muito escassas, representando menos de 
3% do total da coleção. São 19 instrumentos, 22 núcleos e 28 lascas principalmente de sílex e de quartzo (Tabela 
3). Essa quantidade reduzida de peças dificulta a caracterização técnica do material, impedindo uma interpretação da 
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variabilidade. Os instrumentos são geralmente lascas de sílex com diferentes volumes, nos quais uma parte da borda 
foi retocada. Os núcleos mostram que essas lascas foram obtidas por uma debitagem de curtas séries de retiradas, sem 
preparação anterior, seguindo as convexidades naturais do bloco (sistema C).

Tabela 3: Distribuição das categorias técnicas em função das matérias-primas do material lítico. Nível 1A do sítio arqueológico 

Lagoa Uri de Cima.

Indústria do nível 1B: principal ocupação arqueológica do sítio - O nível 1B corresponde à ocupação principal do 
sítio, datada por LOE entre 8.000 ± 570 anos BP (MAP-252/12) e 13.700 ± 430 anos BP (MAP-253/12). É, de longe, 
o nível mais rico em termos de vestígios líticos. Concentra mais de 60% dos objetos de pedra encontrados no sítio. 
Esse material é principalmente de sílex. O quartzo e o arenito silicificado foram também bastante utilizados. O uso 
do quartzito, do basalto e do gnaisse é mais escasso, mas essas duas últimas matérias-primas são as únicas que, além 
de serem lascadas, foram também polidas (Tabela 4). 

As categorias técnicas são presentes em proporções análogas às do nível A.1, um terço do total correspondendo aos 
instrumentos.

Tabela 4: Distribuição das categorias técnicas em função das matérias-primas do material lítico. Nível 1B do sítio arqueológico 
Lagoa Uri de Cima.

Sílex Quartzo Arenito silicificado Quartzito Total
Instrumento 16 2 1 19

Núcleo 12 8 1 1 22
Lasca 17 7 4 28

Fragmento 1 1
Total 46 17 6 1 70

Sílex Quartzo Arenito silicificado Quartzito Basalto Gnaisse Granito Outras Total
Instrumento 344 110 51 24 11 8 4 2 554

Núcleo 171 159 43 11 384
Lasca 403 171 102 42 6 4 728

Fragmento 16 7 4 1 28
Estilha 3 1 4
Total 937 448 200 77 17 13 4 2 1698

A indústria lítica do nível 1B organiza-se de maneira a obter objetivos bem determinados. De modo geral, foram 
produzidos instrumentos correspondendo a 4 grandes tendências (Figura 2):

1. Instrumentos relativamente alongado (comprimento H•6-9 cm e largura H•3-6 cm), com parte transformativa re-
tilínea ou levemente convexa localizada de um lado, e oposta a um lado abrupto(Grupo I).

2. Instrumentos de módulo relativamente alongado (comprimento H•6-8 cm e largura H•3-5 cm), com parte transfor-
mativa retilínea, arredondada ou pontiaguda localizada na extremidade da peça (Grupo II).
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Grupo I 

Propriedades tecnofuncionais e variabilidade:

As peças do Grupo I (Figuras 3-7) são bem normatizadas, tanto em relação às características volumétricas quanto 
às propriedades tecnofuncionais da parte transformativa. São volumes relativamente quadrangulares, nitidamente 
alongados. A parte transformativa encontra-se sempre ao longo de um dos lados compridos dessas peças e foi obtida 
por retoque em uma zona adjacente a uma superfície plana. O lado oposto corresponde a uma superfície abrupta. Em 
termos tecnofuncionais, trata-se de um dorso de natureza preensiva oposto ao gume. Esse gume caracteriza-se por um 
fio de delineação retilínea ou levemente convexa, denticulada ou linear. Os planos de seção dessas partes transforma-
tivas caracterizam-se por um plano de penetração chato com um ângulo relativamente aberto, medindo geralmente 
entre 50 e 70° e um plano de contato chato ou côncavo com um ângulo medindo aproximadamente 65° (Figuras 3-8).

Figura 2: Grandes categorias volumétricas de instrumentos. A linha vermelha delimita a parte transformativa de cada instrumento. 
Nível 1B. Sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.

3. Instrumentos não alongados de tamanho relativamente importante (comprimento H•5-8 cm e largura H•5-8 cm), 
espessos (H•3-6 cm), com parte transformativa retilínea ou arredondada (Grupo III).

4. Instrumentos não alongados de tamanho mais reduzido (comprimento H•2,5-6 cm e largura H•2-6 cm), pouco 
espessos (H•1-4 cm), com parte transformativa retilínea, arredondada ou pontiaguda (Grupo IV).

GRANDES CATEGORIAS VOLUMÉTRICAS DE INSTRUMENTOS
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Figura 3: Peça Pisf-18-4960. Instrumento de sílex do Grupo I. Nível 1B. Sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.
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Figura 4: Peça Pisf-18-4823. Instrumento de sílex do Grupo I. Nível 1B. Sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima. 
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Figura 5: Peça Pisf-18-2852. Instrumento de sílex do Grupo I. Nível 1B. Sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima. 
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Figura 6: Peça Pisf-18-3423. Instrumento de sílex do Grupo I. Nível 1B. Sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima. 
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Figura 7: Peça Pisf-18-4653. Instrumento de sílex do Grupo I. Nível 1B. Sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima. 
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Figura 8: Peça Pisf-18-2169. Instrumento de sílex do Grupo I. Nível 1B. Sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima. 

Dois subconjuntos se diferenciam em função da espessura: peças com 2 a 3 cm de espessura e outras com mais de 4 
cm de espessura (Figura 8).
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Modo de produção: 

Quanto aos modos de produção desses instrumentos, as análises mostraram que o suporte é quase sempre uma lasca e 
que a parte transformativa foi sempre obtida por retoques unifaciais, bastante compridas, organizadas em várias filas 
e muitas vezes refletidas (retoque escalariforme). No entanto, os esquemas de produção desses instrumentos não são 
tão normatizados quanto suas características volumétricas e tecnofuncionais. O eixo de debitagem da lasca-suporte, 
quando determinável, pode ser paralelo (Figura 7), perpendicular (Figuras 4 e 6) ou oblíquo (Figura 5) em relação 
ao eixo morfológico do instrumento. Assim, o dorso pode corresponder a um lado ou ao talão da lasca-suporte. Geral-
mente, os retoques da parte transformativa são diretos e a superfície plana adjacente corresponde então à face inferior 
da lasca-suporte. No entanto, temos também exemplos de retoques inversos (Figura 19), para uma peça do mesmo 
grupo, mas do nível 1B-2. Algumas dessas peças foram obtidas a partir de suportes naturais, plaqueta ou seixo, onde 
somente a parte transformativa foi confeccionada, sendo o volume obtido durante a fase de seleção do suporte. Existe 
também uma variabilidade em relação aos esquemas de confecção da parte preensiva: o dorso oposto ao gume pode 
ser cortical ou natural (Figuras 3, 4, 6 e 8), antrópico produzido antes da retirada da lasca-suporte (Figura 5) ou 
ainda antrópico produzido depois da retirada da lasca-suporte, por retoque unifacial ou bifacial (Figura 7). Existem 
também casos de adelgaçamento do dorso por retoques na parte mais alta dele, segundo um plano paralelo à face in-
ferior (Figura 3). A maioria das peças desse grupo é produzida sobre sílex, mas podem ser feitas também de quartzo, 
arenito silicificado e quartzito, o que comprova uma ausência de determinismo da matéria-prima.

Assim, trata-se de um grupo de instrumentos muito homogêneo do ponto de vista volumétrico e tecnofuncional, ape-
sar de uma variabilidade dos modos de produção. Tal exemplo demonstra a importância das análises tecnofuncionais 
dos objetivos de lascamento, pois, em um estudo tipológico ou tecnológico que não identificasse esses objetivos, 
tais peças teriam sido separadas em vários grupos em relação aos eixos de debitagem do suporte (raspadores laterais 
simples, raspadores transversais, raspadores, etc.), impedindo um entendimento claro das intenções tecnofuncionais 
das atividades de lascamento.

Grupo II 

Propriedades tecnofuncionais e variabilidade: 

Essa categoria de instrumentos é original e nunca foi descrita até agora na região. São artefatos relativamente alon-
gados, com tamanho e morfologia análogos às peças do Grupo I, mas com espessura mais importante (H•3-5 cm) 
(Figuras 9-11). O volume é relativamente simétrico em função do eixo longitudinal. Do ponto de vista tecnofuncio-
nal, a intenção transformativa encontra-se concentrada de maneira evidente em uma extremidade das peças. Essas 
extremidades podem apresentar uma delineação pontiaguda (Figura 9), transversal retilínea (Figura 10) ou arredon-
dada (Figura 11). O plano de seção é geralmente chato, com ângulo bem aberto, entre 65O e 80O. As partes preensivas 
correspondem à metade da peça oposta à parte transformativa, a mais espessa do volume. Tal conformação sugere 
que a preensão dos instrumentos era feita seguindo o eixo do instrumento.
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Figura 9: Peça Pisf-18-4933. Instrumento de sílex do Grupo II. Nível 1B. Sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima. 
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Figura 10: Peça Pisf-18-5970. Instrumento de sílex do Grupo II. Nível 1B. Sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima. 
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Figura 11: Peça Pisf-18-3823. Instrumento de sílex do Grupo II. Nível 1B. Sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima. 
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Modo de produção:

Ao contrário do Grupo I, os instrumentos do Grupo II são obtidos a partir de um único esquema operatório, especí-
fico a essas peças. Os volumes resultam sempre do façonnage unifacial de uma lasca proveniente de um seixo. Esse 
façonnage é efetuado à custa da face superior, por retiradas feitas por percussão interna com percutor de pedra em 
toda a periferia da lasca, deixando às vezes, o talão cortical intacto. Geralmente, o façonnage não modifica integral-
mente a face superior e deixa uma porção das superfícies anteriores à debitagem da lasca-suporte. A face inferior não 
é modificada diretamente.

Como para a categoria anterior, o sílex é a matéria-prima mais utilizada para produção desses instrumentos, mas 
existem também peças de quartzo, arenito silicificado e quartzito.

Na maioria dos instrumentos do Grupo II, a extremidade que contém a parte transformativa apresenta um gume 
rombo, resultando de um picoteamento mais ou menos intenso. Tal picoteamento aparece mais como o resultado da 
utilização desses instrumentos do que como uma modificação voluntária da parte transformativa. Efetivamente, não 
se trata de um verdadeiro picoteamento, mas de marcas de uso macroscópicas correspondendo à microrretiradas  às 
vezes menores de 1 mm, muitas vezes refletidas  ou à esmagamentos.

Apesar de uma semelhança producional, essas peças pertencem a um conceito bem diferente das peças façonadas uni-
facialmente do tecnocomplexo Itaparica, já bem conhecida na literatura sobre a Pré-História do Centro e do Nordeste 
do Brasil e descritas com detalhe em trabalhos anteriores. As peças do tecnocomplexo Itaparica correspondem a ma-
trizes, suportes de instrumentos com vários potenciais funcionais. Uma mesma peça pode conter vários instrumentos, 
com parte transformativa em uma extremidade, mas também, às vezes, nas bordas laterais e na outra extremidade do 
artefato. Ao contrário, as peças do nível 1B da Lagoa Uri de Cima são objetos que apresentam um único potencial 
funcional. São peças-instrumento, destinadas a uma função, segundo um tipo de funcionamento definido. A varia-
bilidade volumétrica das peças do Grupo II é muito mais limitada que aquela dos instrumentos do tecnocomplexo 
Itaparica. Aqui, fora a parte distal, nenhuma zona das peças apresenta um potencial transformativo. Além disso, as 
marcas de uso dessas partes distais, sistematicamente as mesmas, sugerem um mesmo funcionamento: uma percus-
são sobre um material duro, talvez mineral. A questão da função desses instrumentos será abordada no final do artigo.

Existem também, dentro da coleção analisada, algumas peças que compartilham muitas características tecnofuncio-
nais com o Grupo II (Figura 12). As diferenças principais são o modo de produção, parcialmente bifacial, e a estrutu-
ra volumétrica, que tem uma seção biconvexa e não mais plano-convexa. No entanto, apresentam o mesmo potencial 
funcional e as mesmas marcas de desgaste do gume na extremidade.
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Figura 12: Peça Pisf-18-2171. Instrumento bifacial de sílex. Nível 1B. Sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima. 
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Grupo III 

Propriedades tecnofuncionais e variabilidade: 

Esse grupo corresponde a instrumentos não alongados, relativamente grandes e espessos, com parte transformativa 
retilínea ou arredondada (Figuras 13-14). Existe certa variabilidade volumétrica, que pode ser associada a potenciais 
funcionais diferentes. Os instrumentos podem ser de morfologia quadrangular. Nesse caso, um lado suporta a parte 
transformativa e os outros são abruptos, não apresentando gume (Figura 13). Os volumes podem apresentar também 
uma convergência dos lados, que se encontram para formar a parte transformativa (Figura 14). Os planos de seção 
dessas partes transformativas caracterizam-se por superfícies planas e ângulos relativamente abertos, de 65O a 80O. 
As delineações são retilíneas ou arredondadas.

Figura 13: Peça Pisf-18-4538. Instrumento de sílex do Grupo III. Nível 1B. Sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima. 
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Modo de produção:

O suporte dessas peças corresponde, na mesma proporção, a volumes naturais obtidos por seleção ou a volumes 
obtidos por debitagem (grandes lascas). Quando o suporte é natural, trata-se na maioria dos casos de um seixo. As 
matérias-primas utilizadas são principalmente o sílex e o quartzo.
Como para os instrumentos do Grupo II, mas não sempre, as partes transformativas podem apresentar picoteamentos 
resultantes do uso dessas peças.

Grupo IV 

Propriedades tecnofuncionais e variabilidade: 

Esse grupo compõe-se por uma variedade relativamente importante de pequenos instrumentos. As características 
constantes são as dimensões reduzidas, uma espessura pouco importante, uma ausência de alongamento nítido do 
suporte, uma morfologia relativamente quadrangular (Figuras 15-16). Os lados são geralmente abruptos, exceto 
aquele que contem a parte transformativa. Os lados podem ser paralelos ou convergentes. As partes transformativas 
são muito variadas, com delineação retilínea, denticulada ou não, arredondada ou pontiaguda. 

Modo de produção: 

As peças do Grupo IV são quase sempre produzidas sobre lasca. A parte transformativa é obtida por retoque, prin-
cipalmente direto. Os lados abruptos da parte preensiva e/ou receptiva desses instrumentos podem ser, em alguns 
casos, produzidos por retoque, mas, na maioria dos casos, correspondem a superfícies naturais, corticais ou não, a 
superfícies de fratura, ao talão da lasca, a negativos de retirada anterior à debitagem da lasca, ou ainda a superfícies 
de acidentes de lascamento, como o acidente Siret (Figura 16).

Em síntese, o Grupo IV inclui pequenos instrumentos sobre lasca com vários potenciais funcionais.

Figura 14: Peça Pisf-18-3281. Instrumento de sílex do Grupo III. Nível 1B. Sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima. 
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Figura 15: Peça Pisf-18-5079. Instrumento de sílex do Grupo IV. Nível 1B. Sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima. 
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Figura 16: Peça Pisf-18-4293. Instrumento de sílex do Grupo IV. Nível 1B. Sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima. 
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Além desses quatro grupos principais de instrumentos, foram encontradas outras categorias de peças, dentro das 
quais figuram alguns artefatos polidos ou picotados. Esses instrumentos são pouco numerosos, geralmente frag-
mentados, mas são específicos do nível 1B. São peças façonadas por polimento ou picoteamento, geralmente sobre 
basalto e gnaisse. Nesse caso, ao contrário dos grupos apresentados anteriormente, há uma interrelação nítida entre 
técnica e matéria-prima. Essas peças correspondem a lâminas de machado (Figura 17), mãos de pilão (Figura 18), 
fragmentos e lascas com superfícies polidas provenientes de lâminas de machado.

A coleção de peças do nível 1B contém também peças não modificadas pelo homem, mas com marcas de uso ma-
croscópicas. São seixos que, segundo a localização dessas marcas, podem ser considerados como percutores e/ou 
como bigornas.

Atividades internas e externas ao sítio na produção dos instrumentos do nível 1B

Exceto o quartzo, que se encontra no sítio ou nas proximidades, todas as matérias-primas são alóctones. Foram adqui-
ridas fora da zona da lagoa, em uma ou várias localidades ainda não definidas. A partir do neocórtex presente sobre as 
peças de sílex, é possível deduzir que essa matéria, a mais utilizada, foi coletada em posição secundária, sob a forma 
de seixos rolados. Teve então um transporte de uma parte do material para dentro do sítio.

Dados técnicos e quantitativos permitem demonstrar a que etapa da cadeia operatória esse material foi importado 
na Lagoa Uri de Cima. No nível 1B, foram encontrados 384 núcleos, que, como para o nível 1A, correspondem ao 
sistema C. Algumas séries de retiradas, geralmente unidirecionais, são efetuadas seguindo as convexidades naturais 
e as nervuras deixadas pelas retiradas anteriores. As lascas encontradas correspondem a este tipo de lascamento. 

Figura 17: Lâmina de machado polida e picoteada. Nível 
1B. Sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima. 

Figura 17: Mão de pilão picoteada. Nível 1B. Sítio 
arqueológico Lagoa Uri de Cima. 
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Notamos que alguns núcleos apresentam uma longa série de retiradas unidirecionais debitadas a partir de um plano 
de percussão plano natural, “girando” ao redor da periferia do bloco (plano de percussão periférico). Isso dá aos 
núcleos uma morfologia característica e bem reconhecível. É interessante notar que essas peças existem tanto em 
sílex como em quartzo, o que mostra uma identidade, pelo menos parcial, dos métodos de exploração dessas duas 
matérias-primas, apesar das diferenças de suas propriedades físicas em relação ao lascamento. No entanto, se o sílex 
foi sempre debitado por lascamento unipolar, os vestígios de quartzo apresentam, às vezes, estigmas característicos 
do lascamento bipolar.

A presença desses núcleos no sítio comprova que pelo menos uma parte dos suportes de instrumentos foi produzida 
dentro da área escavada. No entanto, os núcleos e, mais especificamente, os negativos de retirada visíveis sobre a 
superfície destes são de tamanho bastante reduzido. Raramente passam de 4 cm de comprimento. Tais dimensões 
são incompatíveis para os suportes dos instrumentos dos grupos I, II e III. No entanto, correspondem à maioria dos 
suportes dos instrumentos do Grupo IV. Assim, as grandes lascas-suporte de instrumento teriam sido importadas já 
debitadas, enquanto as menores teriam sido produzidas no próprio sítio.

A quantidade de instrumentos em relação ao número de lascas encontradas no nível 1B, onde a relação é da ordem de 
3 instrumentos para 4 lascas, mostra que uma parte da confecção dos instrumentos foi também efetuada fora do sítio.

Em síntese, em termos de indústria lítica, o sítio Lagoa Uri de Cima seria, durante a ocupação do nível 1B, um lugar 
principalmente de uso de instrumentos. Essas peças já chegariam sob uma forma funcional no sítio para serem ali 
utilizadas. Isso não impede, no entanto, que uma parte dos instrumentos tenha sido integralmente produzida dentro 
da lagoa (Grupo IV) e que ali ocorreram também etapas de reavivamento dos instrumentos.

Indústria do nível 1B-2 - O nível 1B-2 não foi datado ainda. Apresenta um número importante de vestígios líticos. 
Este conjunto é composto de 519 peças, ou seja, quase 20 % do total. Os instrumentos ainda são numerosos, (140), as-
sim como os núcleos (81), mas a proporção de lascas é maior que no nível 1B: 280, ou seja, 54 % do total (Tabela 5).

Tabela 5: Distribuição das categorias técnicas em função da matérias-primas, no Nível 1B-2 do sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.

Sílex Quartzo Arenito silicificado Quartzito Basalto Gnaisse Granito Outras Total
Instrumento 67 50 11 6 2 1 2 1 140

Núcleo 33 36 8 1 2 1 81
Lasca 122 115 28 7 5 2 1 0 280

Fragmento 5 11 1 17
Estilha 1 1
Total 227 213 47 15 9 4 3 1 519

O contexto sedimentar específico desse nível permite emitir algumas dúvidas quanto à homogeneidade do material 
arqueológico encontrado nele. As fortes perturbações pós-deposicionais observadas durante a escavação do nível 
1B-2, na forma de possíveis galerias de insetos e outras cavidades, apontam para as possibilidades de percolação 
dos objetos arqueológicos. Assim, uma parte desse material lítico poderia provir da rica camada superior, o nível 1B.

Efetivamente, observa-se uma forte relação técnica entre os artefatos oriundos dos dois níveis. Encontramos as mes-
mas categorias de peças, como, por exemplo, os instrumentos alongados com gume lateral oposto a um dorso do Gru-
po I (Figura 19), as peças façonadas unifacialmente com parte transformativa na extremidade distal do Grupo II, ou 
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ainda os instrumentos com gume linear de morfologia não alongada dos Grupos III e IV (Figura 20). Um fragmento 
de peça polida foi também encontrado no nível 1B-2.

Figura 19: Peça Pisf-18-2975. Instrumento de sílex do Grupo I. Nível 1B-2. Sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima. 
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Figura 20: Peça Pisf-18-2266. Instrumento de sílex do Grupo IV. Nível 1B-2. Sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima. 
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No entanto, o material lítico do nível 1B-2 não corresponde completamente àquele do nível 1B. Existem diferenças 
na proporção das lascas, mais numerosas no nível 1B-2 (Tabela 5) e na gestão das matérias-primas. A proporção 
de peças de quartzo é bem mais importante no nível 1B-2 do que no nível 1B (Figura 21). O uso do quartzo foi tão 
frequente como o uso do sílex. Essa diminuição da proporção de peças de sílex em relação à proporção de peças de 
quartzo pode ser observada em toda a sequência, do nível 1A ao nível 3 (Figura 21).

Parece então difícil de diferenciar, a partir de argumentos técnicos, o material lítico dos níveis 1B e 1B-2. Pode-se 
questionar se são de duas indústrias diferentes ou de dois conjuntos de uma mesma indústria separados estratigrafi-
camente ou ainda uma combinação dessas duas possibilidades. Os estudos futuros permitiram trazer elementos de 
resposta a tal interrogação.

Figura 21: Proporção da matérias-primas líticas utilizadas em cada nível estratigráfico do sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.

Indústria do nível 2 - Somente 32 peças do material analisado pertencem ao nível 2, datado de 25.400±3.000 anos 
BP (MAP-254/12). No entanto, a natureza antrópica das modificações observadas sobre essas peças é inegável. São 
principalmente lascas (24), quase sempre de quartzo (Tabela 6). Os núcleos atestam uma debitagem segundo um sis-
tema de tipo C. Os dois instrumentos são lascas retocadas de sílex, bastante ubiquistos e, então, pouco característicos 
em termos tecnoculturais. Em síntese, essas peças apontam a presença humana desde o nível 2 do sítio, mas elas não 
permitem, por enquanto, caracterizar bem o conjunto técnico.

Tabela 6: Distribuição das categorias técnicas em função das matérias-primas, Nível 2 no sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima.

Sílex Quartzo Quartzito Outras Total
Instrumento 2 2

Núcleo 4 4
Lasca 5 15 2 2 24

Fragmento 1 1
Estilha 1 1
Total 5 23 2 2 32
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Os objetos lascados da camada inferior, a cascalheira cimentada são estudados no artigo Microescavação de amostra 
da concreção carbonática da Lagoa Uri de Cima: gênese e tafonomia, apresentado nesse mesmo volume.

Síntese e perspectivas

O material lítico do sítio Lagoa Uri de Cima corresponde principalmente a uma camada estratigráfica muito rica, 
o nível 1B, datado entre transição Pleistoceno-Holoceno e Holoceno antigo. O conjunto de peças provém de uma 
produção bastante original, nunca descrita até hoje na região. O material do nível 1B interpela pela presença de uma 
proporção impressionante de instrumentos (sugerindo que o lugar foi claramente um local de atividades intensas) 
e pela normatização destes. Dois grupos de artefatos se destacam particularmente: os instrumentos alongados com 
gume lateral oposto a um dorso e as peças façonadas unifacialmente com a parte distal picoteada. Essas últimas 
peças, os instrumentos do Grupo II, apresentam potenciais funcionais relativamente similares aos artefatos denomi-
nados picos no Paleolítico europeu, e poderiam ser relacionadas a atividades de escavação. Essa hipótese é particu-
larmente interessante se levarmos em consideração as estruturas arqueológicas encontradas no nível 1B. A escavação 
permitiu efetivamente por em evidência a existência de cavidades de origem antrópica contemporâneas do material 
encontrado no nível 1B. Uma dessas cavidades, a maior, foi escavada atravessando a cascalheira cimentada do nível 
3. É possível pensar, como hipótese, que uma parte dos instrumentos líticos encontrados, como aqueles do Grupo II, 
foi usada para escavar estas estruturas, em particular para quebrar a concreção.

O nível 1B-2 também apresenta muitos vestígios líticos. Fora algumas diferenças quantitativas, esse conjunto parece 
ter relações técnicas importantes com o do nível 1B.

Nos outros níveis com material lítico, 1A e 2, foram achados poucos restos e geralmente artefatos bastante ubiquistas, 
se bem que fica difícil chegar a uma caracterização fina do material destes níveis em relação aos outros. O material 
do nível 2 demonstra uma ocupação do sítio desde o Pleistoceno final.

Essa primeira análise do material lítico da Lagoa Uri de Cima permitiu uma caracterização geral dos esquemas ope-
ratórios e dos objetivos de lascamento próprios à indústria produzida no sítio. De um ponto de vista tecnocultural, 
temos dados suficientes para caracterizar a produção lítica somente para o nível 1B. Na área de vizinhança direta 
do sítio ainda não há elementos de comparação disponíveis, mas em uma perspectiva regional, a indústria do nível 
1B é contemporânea do tecnocomplexo Itaparica, conhecido em todo centro e nordeste do Brasil durante a transição 
Pleistoceno-Holoceno e o Holoceno antigo. O tecnocomplexo Itaparica caracteriza-se pela produção de suportes 
unifaciais podendo possuir vários potenciais funcionais (as peças façonadas unifacialmente) e por uma complemen-
taridade producional e funcional entre estes artefatos e instrumentos sobre lascas retocadas. A indústria do nível 1B, 
apesar de uma relação técnica evidente, não pertence ao tecnocomplexo Itaparica. Existem peças produzidas por 
façonnage unifacial (Grupo II), mas trata-se de “peças instrumento” portadoras de um potencial funcional único e 
específico e, como tal, destinadas a uma função bem determinada. Não correspondem ao conceito de “matriz” das 
peças façonadas unifacialmente do tecnocomplexo Itaparica. No entanto, a indústria do nível 1B compartilha com as 
outras produções líticas contemporâneas do centro e do nordeste do Brasil uma mesma concepção global da maneira 
de obter instrumentos relativamente normatizados por uma produção (ou seleção) de suportes apresentando somente 
uma parte dos critérios estruturais finais, completada por uma transformação destes suportes por façonnage unifacial 
e/ou por retoque intenso para dotá-los de todas as propriedades funcionais desejadas. À medida que se desenvolvem 
os estudos tecnofuncionais, essas características parecem cada vez mais evidentes para as indústrias líticas do Holo-
ceno antigo desta parte da América do Sul, e somente para este período.
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Resumo:

Estudos paleoparasitológicos e parasitológicos auxiliam o entendimento das relações entre hospedeiros e a transfor-
mação do ambiente ao longo do tempo. Os resultados apresentados neste estudo da análise de sedimentos e estruturas 
morfologicamente semelhantes à coprólitos coletados na escavação da Lagoa Uri de Cima. Cinco coprólitos foram 
confirmados, dos quais dois de animais de hábito alimentar herbívoro, uma amostra do nível com datação de 34.600 
± 690 anos BP e outra mais recente, de 4.600 ± 900 anos BP. Estes foram identificados pela morfologia e textura, 
abundância de fibras vegetais e fitólitos de Poaceae. Grânulos de amido de Ipomoea batatas, Manihot esculenta e Zea 
mays foram encontrados nos sedimentos concrecionados semelhantes à coprólitos, assim como diatomáceas, fitólitos 
de Poaceae, esporos de fungos e possíveis pólens. Não foram encontrados parasitos nos coprólitos. Em fezes atuais 
de canídeos, felídeos e mocós (Kerodon rupestris) foram observadas formas embrionárias de diversas espécies de 
ancilostomídeos, trichurídeos, estrongilídeos, tricostrongilídeos, oxiurídeos, algumas de importância epidemiológi-
ca. A riqueza de parasitos encontrada no presente, possivelmente se refletia também no passado. A continuidade e a 
integração dos trabalhos na região possibilitarão aprofundar os resultados iniciais. 

Palavras-chave: Paleoparasitologia; helmintologia de parasitos; vestígios alimentares; semiárido; Brasil.

Abstract:

Paleoparasitological and parasitological studies can help to understand the relationships between the hosts and the 
transformation of the environment over time. The results presented in this study are the result of the analysis of se-
diments and structures morphologically similar to coprolites collected in the excavation of the Uri de Cima lagoon. 
Five coprolites were confirmed, 2 of which were from animals with herbivorous eating habits, 1 sample from the 
level dated 34,600±690 years and 1 more recent, dated 4,600±900 years. These samples were identified by morpho-
logy and texture, abundance of vegetable fibers, and Poaceae phytoliths. Starch granules of Ipomoea batatas, Manihot 
esculenta, Zea mays, and other unidentified vegetables were found in the concreted sediments similar to coprolites, 
along with diatoms, Poaceae phytoliths, fungal spores and possible pollen. No parasites were found in the coprolites. 
In the feces of canids, felids, and rock cavies (Kerodon rupestris), embryonic forms of several species of hookworms, 
trichurids, strongylids, trichostrongylids, and oxyurids were observed, some of them with epidemiological impor-
tance. The richness of parasites found in the present might be reflected in the past. The continuity and integration of 
works in this region will allow deepening of the initial results.

Keywords: Paleoparasitology; helminthology; food remains; semi-arid; Brazil.



131Lagoa Uri de Cima

FUMDHAMentos X

Em 1979, o pesquisador emérito da Fundação Oswaldo Cruz, Luiz Fernando Ferreira denominou de paleoparasito-
logia a busca por parasitos em material arqueológico e paleontológico, criando o primeiro laboratório especializado 
no estudo de parasitos em material antigo do mundo. Estes estudos auxiliam no entendimento sobre a antiguidade 
e o sucesso das relações entre parasitos e hospedeiros e as possíveis doenças que poderiam acometer os indivíduos 
envolvidos. Além disso, as pesquisas em paleoparasitologia também corroboram com teorias de migração humana, 
mudanças de hábitos alimentares e culturais adotadas pelos grupos humanos ao longo de sua evolução.

Um dos materiais mais utilizados pela paleoparasitologia para estudar o passado são os coprólitos, especialmente 
pela sua abundância nos sítios arqueológicos, quando comparados a outros materiais, e ainda pela riqueza de infor-
mações que podem prover. A pesquisa em coprólitos é antiga. Data de 1678 o primeiro estudo feito por Martin Lister 
em busca de informações sobre hábitos alimentares e muito se avançou até se obter informações sobre as doenças das 
populações antigas. Em estudos recentes, a combinação de vestígios alimentares e o encontro de parasitos tem torna-
do possível interpretações sobre modo de vida e saúde de populações passadas. Por exemplo, o encontro de pelos e 
escamas de lagartos intactos em coprólitos humanos indica o possível consumo destes animais, sem cozimento, e a 
exposição dessas populações a infecções zoonóticas no passado (Sianto et. al., 2012; Reinhard et. al., 2013; Reinhard 
et. al., 2007). A observação de estruturas vegetais, como grânulos de amido modificados pelo cozimento, pode indicar 
não só a prática da agricultura, mas também a utilização de utensílios de cerâmica para o preparo do alimento pelos 
povos pré-históricos. 

Além dos coprólitos, outros materiais encontrados em sítios arqueológicos podem evidenciar infecções parasitárias e 
hábitos alimentares. Dentre eles, sedimentos associados ou não a esqueletos e sedimentos oriundos de antigas áreas 
de despejo de excretas, como as já investigadas no Japão e na Coréia revelando ovos de helmintos intactos (Matsui 
et. al., 2003; Han et. al., 2003) e sedimentos de latrinas, como as encontradas na Europa nas quais foram encontrados 
parasitos humanos e animais, evidenciando o convívio entre esses grupos (Rocha et. al., 2006; Bouchet et. al., 2003). 
Dependendo da região e do histórico da ocupação territorial local, o encontro de parasitos nos sedimentos pode não 
só revelar a origem e a introdução de parasitos novos, mas também as rotas utilizadas por povos antigos com as das 
cruzadas católicas (Anastasiou & Mitchel, 2013). Assim, nos locais nos quais as populações humanas e animais per-
maneceram por pelo menos algum período de sua vida e as condições tais como temperatura, umidade, pH, proteção 
à intemperismos e distúrbios no solo e à degradação por outros organismos foram adequadas, é possível encontrar 
parasitos e deles obter informações variadas sobre as espécies e o ambiente circundante.

Considerando, desta forma, os requisitos mínimos para a preservação de coprólitos e outros vestígios, a busca por 
parasitos em materiais arqueológicos e paleontológicos em lagoas, ainda que temporárias, representa um desafio. No 
entanto, apesar das restrições para conservação de parasitos, o estudo de sedimentos de lagoas tem sido fundamental 
principalmente para o estudo de pólens, que por sua resistência física e química, se mantém preservados e fornecem 
informações sobre o paleoclima e a paleovegetação. 

Diversas são as lagoas temporárias no semiárido do nordeste do Brasil, testemunhas da intermitência das chuvas 
e da formação dos terrenos (Prado, 2005). Destas, algumas já se revelaram sítios paleontológicos e arqueológicos 
importantes (Chaves et al., 2008), no entanto,  apesar do potencial desse tipo de ambiente, existem poucos trabalhos 
abordando estas áreas no nordeste do Brasil (De Oliveira et al., 1999).
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Este estudo dedica-se a análise preliminar de materiais encontrados na escavação arqueológica da Lagoa Uri de 
Cima, situada no município de Salgueiro, interior do estado de Pernambuco, e coletados pela equipe de arqueologia 
e paleontologia do Instituto de Arqueologia, Paleontologia e Ambiente do Semiárido (INCT/CNPq – Inapas), por 
sua semelhança morfológica com coprólitos. O estudo exploratório investigativo debruçou-se sobre a verificação da 
possível origem biológica dos materiais e da busca por formas parasitárias e restos alimentares, abrangendo ainda 
sedimentos coletados ao redor de ossos de preguiça gigante, encontrados nas camadas do sítio. 

De modo a apoiar os estudos paleoparasitológicos, fezes de mamíferos atuais foram coletadas em torno da região, 
uma vez que a associação dos encontros parasitológicos em fezes atuais com aqueles obtidos em coprólitos e outros 
materiais arqueológicos torna possível determinar a distribuição e a ocorrência de parasitos ao longo do tempo nos 
diversos grupos zoológicos, inclusive em humanos (Chame, 1988; Sianto, 2009; Souza et al., 2012; Sianto et al., 
2012; Souza, 2013). O estudo de fezes frescas de animais silvestres e domésticos é ainda uma ferramenta eficaz para 
avaliar a biodiversidade parasitária de diferentes regiões por não produzir impacto para as populações dos animais 
estudados (Chame, 1988; Chame, 2003; Brandão, 2007; Oliveira-Santos, 2013, Amarante, 2013). Na região da Lagoa 
Uri de Cima, a coleta e a análise deste material permitiu iniciar os primeiros estudos parasitológicos da região com 
a fauna silvestre e doméstica e estabelecer relações com os impactos ambientais recentes da urbanização da área e 
construções de grandes vultos, como o Projeto de Integração do Rio São Francisco e a ferrovia Transnordestina. Para 
isso, diversos parâmetros ambientais, como os padrões da fitofisionomia, geomorfologia, presença de água, de casas, 
construções e outros na área de coleta, foram registrados, a fim de estabelecer quais deles influem sobre a popula-
ção das diferentes espécies de helmintos parasitos. Situações de compartilhamento e emergência de patógenos nas 
diferentes espécies de animais da região também puderam ser verificadas, bem como a existência de patógenos de 
interesse à saúde pública (Brandão, 2007; Oliveira-Santos, 2013), principalmente para moradores e trabalhadores de 
áreas próximas à escavação.

Material e Métodos

A Lagoa Uri de Cima é um sítio a céu aberto rodeada de matacões e serras, na periferia da cidade de Salgueiro e 
próxima às margens da rodovia BR116. Com vegetação atual predominante de caatinga arbustiva baixa alterada e por 

Figura 1: Visão das serras ao redor da Lagoa do Uri de Cima a partir da sua borda. 
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Figura 2: Coleta de sedimentos para análise parasitológica e de DNA.

vegetação de afloramentos rochosos onde dominam as cactáceas, bromeliáceas e mimosáceas e ainda poucas roças de 
subsistência, seu entorno é ocupado por casas espaçadamente distribuídas. Em toda a sua área observa-se a criação 
extensiva de caprinos e bovinos que, sem restrição do uso dos espaços, entram em contato com a fauna silvestre que 
ainda existe na região (Figura 1). O solo arenoso e pobre, com muitos blocos de rochas possibilita o encontro fácil 
de fezes de animais, que se mantêm conservadas graças ao clima quente e seco. A descrição geomorfológica pode ser 
encontrada em outros artigos deste volume.

Durante todo o período de escavação arqueológica e paleontológica da lagoa, 90 amostras de morfologia semelhante 
à coprólitos e nove amostras de sedimento das camadas arqueológicas foram coletadas (Figura 2). Para a coleta, 
seguiu-se o protocolo padronizado pelo Laboratório de Paleoparasitologia, de modo a garantir o menor tempo de 
exposição ao ambiente atual e contaminações. As amostras foram acondicionadas e transportadas em invólucros 
estéreis individuais, com suas respectivas etiquetas de identificação. No Laboratório de Paleoparasitologia da Escola 
Nacional de Saúde Pública (ENSP), Fiocruz recebeu registro na coleção institucional. 
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Paralelamente às coletas arqueológicas, entre os anos de 2010 e 2012, três expedições a campo foram realizadas pela 
equipe do Laboratório de Ecologia Gustavo de Oliveira Castro da ENSP/Fiocruz na região da lagoa e do seu entorno. 
Todas as expedições deram-se durante o período das secas, entre os meses de junho a agosto. Foram coletadas direta-
mente do solo e oportunisticamente 128 amostras de fezes de mamíferos silvestres e domésticos. As amostras foram 
identificadas no campo e acondicionadas em sacos plásticos, e posteriormente levadas ao Laboratório de Ecologia 
onde também receberam registro em coleção biológica. 

No laboratório, todos os fragmentos de cada amostra de coprólito, sedimento e fezes foram medidos e escaneados ou 
fotografados para registro da morfologia original (Figura 3).  Cinco gramas de cada amostra foram separados para 
análise. Inicialmente o material foi analisado em microscópio estereoscópico para identificação e fotografia de estru-
turas visíveis, tais como restos de animais ou vegetais que pudessem auxiliar na identificação da origem zoológica do 
material, seguindo o proposto por Chame (2003). Cada amostra foi reidratada individualmente em solução aquosa de 
fosfato trissódico (Na3PO4) a 0,5% por um período de 72 horas (Callen & Cameron, 1960) em temperatura constante 
de 8oC para evitar a proliferação de fungos e bactérias. A preparação das amostras para análise parasitológica seguiu 
procedimentos distintos em razão do tipo de preservação.

Figura 3: Registro métrico e fotográfico de coprólitos da Lagoa Uri de Cima na Coleção de Paleoparasitologia da ENSP/Fiocruz.
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Amostras não mineralizadas - fezes, coprólitos e sedimentos não mineralizados:

Reidratadas, as amostras não mineralizadas foram homogeneizadas cuidadosamente e coadas em gaze triplamente 
dobrada para um cálice cônico, passando assim para a etapa de sedimentação. Esta consiste em deixar a amostra ho-
mogeneizada repousando por um período de 24 horas seguindo a técnica adaptada de Lutz (1919). O material retido 
pela gaze foi analisado em microscópio estereoscópico para identificação de vestígios animais, vegetais ou minerais. 
Esta etapa visa auxiliar na diferenciação entre concreções de sedimento e coprólitos bem como na origem zoológica 
de coprólitos e fezes pela identificação dos restos alimentares presentes. Para a observação microscópica, uma gota 
de sedimento concentrado foi colocada entre lâmina e a lamínula e observada nos aumentos de 100x e 400x. Pelo me-
nos vinte lâminas de cada amostra foram analisadas e todos os vestígios encontrados foram registrados com auxílio 
do software Image-Pro Express®.

Amostras mineralizadas - coprólitos e sedimentos impregnados por minerais:

As amostras impregnadas por minérios foram tratadas com ácido clorídrico para facilitar a desagregação de seu con-
teúdo e reidratação seguindo metodologia adaptada de Reinhard et. al. (1986). Pequenas quantidades de ácido clorí-
drico a 10% foram adicionadas à solução de fosfato trissódico em períodos de repouso de 30 minutos. Para facilitar a 
desagregação das amostras, estas foram misturadas com agitador magnético por 2 minutos. Em seguida, as amostras 
foram peneiradas em telas de metal com malha de 300 μm. O material retido pela tela foi analisado em microscópio 
estereoscópico e o que percolou pela tela permaneceu em repouso por um período de duas horas para concentração. 
Após esse período o sedimento foi pipetado e acondicionado em tubos de centrífuga tipo Falcon®. Ao sedimento, foi 
acrescentado água destilada e centrifugado por cinco minutos a 2500 rpm para concentração total dos restos micros-
cópicos. O excesso de líquido sobrenadante foi descartado. A lavagem foi repetida cinco vezes para cada amostra. 
Após esta etapa foram montadas lâminas com o sedimento, conforme descrito anteriormente. 

Em razão das análises estarem direcionadas especialmente para a busca de formas embrionárias de parasitos, todas 
as amostras foram submetidas à sedimentação espontânea e ainda, parte do conjunto amostral (29 amostras) foram 
submetidas à técnica de concentração por flutuação pelo sulfato de zinco (De Carli, 2008) e nove a solução saturada 
de sacarose (Fugassa, 2006). A utilização destas técnicas visou privilegiar o encontro de ovos de helmintos e cistos 
de protozoários mais leves que outras estruturas da composição alimentar. As lâminas confeccionadas a partir das 
técnicas de flutuação também foram analisadas em microscópio ótico.  

Resultados e Discussão

Amostras antigas 

As 90 amostras recolhidas da Lagoa Uri de Cima apresentaram textura e morfologia variáveis e semelhantes à co-
prólitos. No entanto, no laboratório, a análise do conjunto de parâmetros utilizados para identificação de coprólitos 
permitiu identificar apenas cinco amostras como possíveis coprólitos. O restante das amostras foi classificado como 
sedimento concrecionados, ou seja, pequenos aglomerados de sedimento de aspecto rígido e morfologia semelhante 
à coprólitos (n=61) e rochas (geodes) (n=15).

A maior parte das amostras foi coletada no nível com datação de 18.600 ± 1.470 anos BP (57,77%, n=52), no qual 
foram confirmados três coprólitos, e 8.800 ± 1.320 anos BP (30%, n=27). Poucas foram às amostras coletadas do ní-



136

vel com datação mais antigo, de 34.600 ± 690 anos BP (5,5%, n=5), e mais recente, de 4.600 ± 900 anos BP (1,11%, 
n=1) e ainda dos níveis de datações de 11.500 ± 500 anos BP e 10.400 ± 1.250 anos BP (1,11%, n=1 e 2,22%, n=2, 
respectivamente).

Das cinco amostras de coprólitos apenas duas, as de datação mais antiga e recente, puderam ser identificadas como 
de animal de hábito alimentar herbívoro em razão da quantidade expressiva de fibras vegetais e fitólitos de gramíneas 
(Poaceae). A amostra mais antiga, 34.600 ± 690 anos BP, além das fibras vegetais em abundância (Figura 4) apre-
sentou fitólitos de Poaceae das subfamílias Bambusoidae, Aristidoidae, Pharoidae, Pooidae, possível grão de pólen e 
grânulos de amido não identificado. A outra amostra oriunda do nível mais recente (4.600 ± 900 anos BP), também 
apresentou fibra vegetal em abundância, apenas uma diminuta semente não identificada, possível grão de pólen, grão 
de amido e fitólitos também não identificados e parte de um ácaro (Figura 5). 

Figura 5: Aspecto morfológico geral de coprólito de animal herbívoro coletado em nível datado de 4.600 ± 900 anos e semente e 
ácaro observados em 100x, sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima. Foto: Laboratório de Ecologia/ENSP/Fiocruz.

Figura 4: Aspecto morfológico geral de coprólito de animal de hábito herbívoro coletado em nível datado de 34.600 ± 690 anos e 
fibras vegetais abundantes após reidratação em 40x, sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima. Foto: Laboratório de Ecologia/ENSP/
Fiocruz.

As três outras amostras não apresentaram parâmetros suficientes para classificação mais específica quanto à origem, 
mas puderam ser consideradas como coprólitos. Nelas foram encontrados grânulos de amidos de batata-doce (Ipo-
moea batatas) e de mandioca (Manihot esculenta), além de fitólitos de Poaceae (Tabela 1).



137Lagoa Uri de Cima

FUMDHAMentos X

Datação Tipo de 
amostra

Detalhamento Amostras
analisadas

Amostras
positivas

Microfósseis
encontrados

4.600 ± 900
Coprólito Abundância de 

fibras vegetais e 
sementes

1 1 Diatomáceas do gênero Cf. Gomphonema, 
ácaro.

8.800 ± 1320

Sedimento Associado a osso 
de Eremotherium

1 1 Grânulos de amido de Zea mays e fitólitos de 
Poaceae

Sedimento 24 9 Grânulos de amido de Zea mays, Manihot 
esculenta, diatomáceas dos gêneros Aulaco-

seira e Cf. Gomphonema, fitólitos de Poaceae, 
macroconídio de fungo negro (demáceo ou 

feóide).
10.400 ± 1250 Sedimento .... 2 0 ....
11.500 ± 500 Sedimento .... 1 1 Grânulos de amido de Zea mays.

18.600 ± 1470

Coprólito .... 3 3 Grânulos de amido de Ipomoea batatas, Ma-
nihot esculenta, fitólitos de Poeceae.

Sedimento Associado a ossos 
de Eremotherium

8 8 Grânulos de amido de Zea mays, Manihot es-
culenta e Ipomoea batatas, fitólitos de Poace-

ae, diatomáceas dos gêneros Aulacoseira e Cf. 
Gomphonema, esporos de fungo.

Sedimento .... 33 15 Grânulos de amido de Zea mays, Manihot 
esculenta e Ipomoea batatas, diatomáceas do 
gênero Cf. Gomphonema, fitólitos de Poaceae, 

ácaro.

34.600 ± 690
Coprólito Abundância de 

fibras vegetais
1 1 Fitólitos de Poaceae (Bambusoidae, Aristidoi-

dae, Pharoidae, Pooidae).
Sedimento 1 1

Tabela 1: Resultados das análises macro e microscópicas dos coprólitos e sedimentos coletados na Lagoa Uri de Cima.

Não foram encontradas qualquer forma de parasitos nas amostras de coprólitos e sedimentos estudados. Tão pouco 
se observou acréscimo significativo de novas estruturas nas 27 amostras submetidas à flutuação por sulfato de zinco. 
Nas nove amostras de sedimentos submetidas à técnica de flutuação por sacarose observou-se ligeiro acréscimo da 
presença de grânulos de amido. 

As 75 amostras de sedimentos concrecionados também foram submetidas aos mesmos procedimentos de análise, 
uma vez que podem agregar estruturas biológicas de especial interesse para a reconstrução de cenários passados ou 
mesmo o encontro de ovos de parasitos que podem ter permanecido no solo em condições excepcionais. Destas, 48 
foram negativas para qualquer estrutura biológica microscópica e nas 32 restantes foram encontrados algas (Figura 
6), grânulos de amidos, fitólitos, possíveis grãos de pólen, estruturas vegetais e esporos de fungos (Tabela 1). 

Figura 6: Algas encontradas nas 
amostras de concreção sedimen-
tar coletadas nos níveis datados de 
18.600 ± 1470 e 8.800 ± 1320 anos 
BP da Lagoa Uri de Cima. A) diato-
mácea penada Cf. Gomphonema sp.: 
(B) cadeia de diatomácea cêntrica - 
Aulacoeseira sp. Foto: Laboratório 
de Ecologia/ENSP/Fiocruz.
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Grânulos de amido foram identificados em 25 amostras de sedimento concrecionado, dentre os quais foi possível 
identificar grânulos crus de Ipomoea batatas (batata-doce), Zea mays (milho) e Manihot esculenta (mandioca) em 
15 amostras datadas de 18.600 ± 1.470 anos BP (28,84%, n= 15), duas amostras de 8.800 ± 1.320 anos BP (7,40%, 
n=2) e na única amostra de 11.500 ± 500 anos BP (Figura 7). Somente grânulos de amido de milho, batata-doce e um 
tipo não identificado foram encontrados cozidos no nível 18.600 ± 1.470 anos BP. Alguns grânulos apresentaram-se 
modificados possivelmente em razão de processos tafonômicos e outro por fermentação natural, também em razão 
do processo intermitente de alagamento e ressecamento da lagoa. 

As espécies vegetais dos grânulos de amido identificados são nativas da região e fazem parte da alimentação de hu-
manos pré-históricos, com o início de atividades horticultoras (Martin, 2008), e até hoje são encontradas no nordeste 
brasileiro. Embora o encontro dos grânulos de amidos tenham sido recorrentes, o número encontrado nas amostras 
foi muito pequeno (1 a 5) e é provável que estes tenham sido carreados pelas águas das chuvas para a parte central da 
lagoa e percolado, em diferentes épocas, até os níveis nos quais as amostras foram coletadas.

Dentre as estruturas observadas, os fitólitos da família Poaceae (Figura 8) foram os de maior frequência (30%, 
n=21) nas amostras de sedimentos, inclusive com representantes de subfamílias distintas. Espécies forrageiras, como 
gramas, capins e bambus, compõem esta família que conta, com mais de 10.000 espécies dispersas em ambientes 
aquáticos e terrestres, incluindo a vegetação que compõe a borda de lagoas (Kita & Souza, 2003), obviamente favo-

Figura 7: Grânulos de amido encontrados nas amostras de sedimentos da Lagoa Uri de Cima, nas faixas temporais de 18.600 ± 1470 
até 8.800 ± 1320 anos BP. (A) Grânulo modificado de amido Ipomoea batatas (batata doce); (B) Grânulo cru de amido de Ipomoea 
batatas; (C) Grânulo cru de amido de Zea mays (milho); (D) Grânulo cozido de amido de Zea mays; (E) Manihot esculenta (mandio-
ca).  Foto: Laboratório de Ecologia/ENSP/Fiocruz.
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recida pela umidade. O encontro destas estruturas demonstra a oferta de alimento disponível, especialmente para os 
animais herbívoros no passado, e deverá ser considerado no aprofundamento da identificação dos ossos encontrados 
na escavação e nos dois coprólitos de herbívoros identificados.

Esporos de fungos foram encontrados em quatro amostras de sedimento, um deles identificado como um macro-co-
nídeo de um fungo negro (Dematiáceo). A presença de fungos em amostras arqueológicas tem sido associada à de-
gradação de matéria orgânica dificultando a preservação de estruturas biológicas microscópicas (Sagara et al., 2008) 
incluindo parasitos (Leles, 2010; van Geel et al., 2003; Aptroot e van Geel, 2006; van Geel et al., 2011). No entanto, 
é importante considerar a presença natural de fungos saprófitas e mesmo patogênicos no solo e em coleções de água 
na Caatinga (Nascimento et al., 2011; de Machado et. al., 2011).

Partes de ácaro foram encontradas em duas amostras, uma de coprólito (4.600 ± 900 anos BP) e outra de sedimento 
(18.600 ± 1.470 anos BP). A presença destes artrópodes em material antigo é comum, assim como os próprios ácaros 
formam o grupo de artrópodes mais antigos, com registros científicos desde o período Devoniano (Shear et al., 1984). 
A presença deles no material analisado pode indicar o início do processo de decomposição orgânica do material, in-
terrompido por fatores ambientais (Radovsky, 1970) ou ainda a contaminação das amostras por carreamento destes 
pelas águas da lagoa.  

Foram identificadas diatomáceas penadas do gênero Cf. Gomphonema e diatomáceas cêntricas do gênero Aulacosei-
ra em quatro amostras de sedimentos datados de 8.800 ± 1.320 e 18.600 ± 1.470 anos BP. As duas frústulas identi-
ficadas no sedimento da Lagoa Uri de Cima, pertencem a gêneros comuns em ambientes lênticos e lóticos de águas 
doces brasileiras. Aulacoseira é uma diatomácea cêntrica, comum principalmente em lagos e reservatórios, enquanto 
Gomphonema, um gênero de diatomácea penada comum, principalmente, em condições lóticas. Assembléias de 
diatomáceas são utilizadas para inferir variáveis ambientais em séries temporais de calibração, importantes para in-
terpretações de eventos paleoambientais, paleoclimáticos e paleohidrológicos, na análise de sedimentos superficiais 
(Ribeiro et al., 2008). Entretanto, as faixas temporais das camadas arqueológicas onde as algas foram encontradas 
são muito curtas e não permitem interpretações ambientais mais detalhadas.

Figura 8: Fitólitos de Poaceae encontrados em todos os níveis da escavação do sítio arqueológico Lagoa Uri de Cima. Foto: Labo-
ratório de Ecologia/ENSP/Fiocruz.
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Amostras recentes

Foram analisadas até o momento, 34 amostras recentes de fezes de animais silvestres e domésticos que habitam a área 
do entorno da escavação da Lagoa Uri de Cima. As amostras de fezes analisadas pertencem a animais da ordem Car-
nívora, localmente representada por raposas (Cerdocyon thous Linnaeus, 1766), cães domésticos (Canis familiaris 
Linnaeus, 1758), jaguatiricas (Leopardus pardalis Linnaeus, 1758), gatos-maracajá (Leopardus wiedii Schinz, 1821), 
gatos-do-mato (Leopardus tigrinus Schreber, 1775) e jaguarundis (Herpailurus yagouaroundi Geoffroy Saint-Hilai-
re, 1803), além da ordem Rodentia, representada pelo roedor mocó (Kerodon rupestris Wied-Neuwied, 1820).

As raposas são comumente encontradas na maioria do território brasileiro. São animais de dieta muito diversificada 
e oportunista, e geralmente toleram áreas antropizadas. Nove amostras de fezes de raposas provenientes da área cir-
cundante a Lagoa Uri de Cima e da estrada para as torres de comunicação de Salgueiro já foram analisadas. Nestas 
amostras foram identificados ovos de helmintos pertencentes à família Rictulariidae Railliet, 1916 possivelmente do 
gênero Pterygodermatites sp. Wedl, 1861, parasito comum de raposas no semiárido (Lima, 2009); ovos do trema-
tódeo Alaria sp. Cort, 1918, parasita intestinal de carnívoros que possui como hospedeiro intermediário moluscos 
como caramujos, de ciclo de vida associado à áreas úmidas ou com presença de água, compreensível dentro de uma 
área lacustre sazonal; ovos de ancilostomídeos, vermes intestinais potencialmente causadores de infecções em hu-
manos, mas que não completam seu ciclo de vida nestes, e por isso migram erraticamente pela superfície cutânea, 
causando o quadro de larva migrans (Rey, 2008); ovos de tricostrongilídeos, família a qual algumas espécies des-
critas são parasitos de raposas (Vicente, 1997; Vieira, 2008); um ovo de oxiurídeo, muito semelhante aos ovos desta 
família encontrados em lagartos, além de ovos de ascarídeos, ambos os casos possivelmente falso parasitismo, com 
a ingestão do ovo por meio da ingestão da própria presa, o qual passou incólume através do trato intestinal da raposa 
(Oliveira-Santos, 2013).

Cães domésticos (Canis familiaris) são animais de companhia muito comuns na região do semiárido nordestino, e 
participam de atividades cotidianas da região, como o pastoreio e a caça. Na região são criados soltos, o que poten-
cialmente favorece a transmissão e compartilhamento de parasitos com a fauna silvestre e também com o homem.  
Foram analisadas três amostras de fezes de cães domésticos nas quais foram encontrados ovos de Oncicola sp. Tra-
vassos, 1916, parasito comum de carnívoros; ovos de ancilostomídeos, que assim como as espécies parasitas de rapo-
sas, podem infectar ao homem e estabelecer um ciclo errático; ovos do gênero Alaria sp., entretanto distintos daque-
les achados em raposa. Foi ainda encontrado um único ovo identificado como da família Strongyloididae Chitwood 
& McIntosh, 1934, e possivelmente é o da espécie Strongyloides stercoralis (Bavay, 1876) Stiles & Hassal, 1902, 
parasito comum do homem, mas que também pode infectar os cães domésticos e outros canídeos, como as raposas.

Os pequenos felinos formam um grupo de diversas espécies de pequeno ou médio porte, cujas fezes são morfolo-
gicamente indistinguíveis entre si, assim como as fezes das onças pintada e parda. Possuem dieta mais restrita se 
comparada as dos canídeos, porém mais ampla do que as dos grandes felinos, como Panthera onca Linnaeus, 1758 
e Puma concolor Linnaeus, 1771, considerados carnívoros restritos. Como outros carnívoros, este grupo abriga di-
versos parasitos potencialmente zoonóticos. Quatro amostras de fezes de pequenos felinos foram analisadas e nelas 
encontradas ovos de tricurídeos, com Trichuris sp. Roederer, 1761 descrito apenas para Leopardus tigrinus (Vieira et 



141Lagoa Uri de Cima

FUMDHAMentos X

al., 2008); ovos de trichostrongilídeos para qual a espécie Molineus felineus Cameron, 1923 está descrita para Her-
pailurus yagouaroundi (Vicente et al., 1997; Vieira et al., 2008); ancilostomídeos, com diversas espécies descritas 
para felídeos no Brasil (Vicente et al., 1997; Vieira et al., 2008), algumas delas transmissíveis para outras espécies 
de carnívoros ou até mesmo ao homem (Rey, 2008); e ovos de Toxocara sp. Stiles, 1905, gênero com espécies que 
potencialmente causam doença ao homem, como a larva migrans visceral (Rey, 2008).

Kerodon rupestris é uma espécie de roedor endêmico da região semiárida do Brasil, localmente conhecido como 
mocó. O conhecimento acerca dos parasitos de K. rupestris é fundamental para a compreensão da dinâmica popu-
lacional e da ecologia da região semiárida, por ser uma espécie consumidora primária e com grandes densidades, 
principalmente em áreas protegidas, como em parques nacionais onde a caça não é extrema. Foram analisadas 18 
amostras de fezes de mocó, e encontradas seis morfoespécies diferentes de ovos e larvas de helmintos. Três delas 
são de ovos da família Trichuridae, uma morfoespécie da família Trichostrongylidae, uma morfoespécie da família 
Strongyloididae e uma da família Oxyuridae Cobbold, 1864. Helmintos da família Trichuridae foram anteriormente 
descritos para o mocó, indicando duas espécies como parasitos deste roedor: Trichuris gracilis Hall, 1916 e Trichuris 
muris Hall, 1916 (Almeida, 2008). Este gênero de helminto já foi encontrado anteriormente em amostras paleonto-
lógicas, e há o conhecimento que este parasitismo existe no mínimo há 30.000 anos na região (Ferreira et al., 1991). 
Entretanto em amostras de fezes recentes oriundas da Serra da Capivara, Piauí, a frequência do encontro de Trichuris 
é baixa, indicando uma possível retração da área de ocorrência desta espécie na região do semiárido nordestino, em 
razão da perda da Caatinga e aumento da dessecação e diminuição hídrica do ambiente, fator que limita o desenvol-
vimento da forma larvar dentro do ovo. Na Lagoa Uri de Cima foram encontradas diversas amostras positivas para 
Trichuris, possivelmente pelas maiores condições de umidade na área da lagoa em relação a outras regiões do semi-
árido. Foram encontrados ovos identificados como da família Trichostrongylidae, que possuem medidas muito pare-
cidas com ovos da espécie Vianella lenti Durret-Desset, 1968 (Vicente, 1997), espécie descrita em mocó e reportadas 
recentemente em animais de vida livre (Almeida, 2008). Existe outra espécie desta família parasita de K. rupestris, 
Trichostrongylus colubriformis Ransom, 1911, porém as medidas dos ovos desta espécie é superior as dos ovos en-
contrados. Foram encontradas larvas de nematódeo, identificadas como da família Strongyloididae. Provavelmente, 
esta larva pertence à espécie Strongyloides ferrerai Rodrigues, Vicente & Gomes, 1985, identificado como parasito 
de mocó há pelo menos 8.000 anos. Foram encontrados ovos de nematódeo identificados como da família Oxyuridae. 
Possivelmente, esses ovos sejam de espécie não descrita em mocó, já que trabalhos envolvendo necropsias e análises 
de material paleontológico, não identificaram parasitos desta família neste roedor (Ferreira et al., 1989; Almeida, 
2008). Novos estudos serão necessários para a averiguação desta hipótese, principalmente aqueles que envolvem 
parasitologia clássica de identificação, com a utilização de necropsia para o encontro dos vermes adultos.

Conclusão

Dois coprólitos de animais de hábitos herbívoros puderam ser identificados, um deles em nível de datação notável 
para a região, 34.600 ± 690 anos BP, e com a presença abundante de fibras vegetais e o encontro de fitólitos de gra-
mas de diversas subfamílias, evidenciando a possível riqueza de vegetação de ambientes abertos, capaz de sustentar a 
megafauna encontrada na escavação. Espera-se que com o avanço e o acesso aos dados paleontológicos seja possível 
correlacionar o coprólito encontrado ao seu animal de origem, especialmente considerando o porte das espécies iden-
tificadas e os hábitos alimentares de cada uma. 
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A ausência de parasitos nas amostras de coprólitos prejudicou as possíveis correlações que poderiam se dar a partir 
das relações parasito-hospedeiro. Mas é importante considerar o pequeno número amostral de coprólitos analisados, 
cuja preservação no local é evidentemente improvável pelas condições de alagamentos temporários ao longo dos 
períodos estudados. As demais estruturas biológicas encontradas correspondem ao esperado para ambientes lacustres 
do Nordeste brasileiro e com a região estudada. 

Os resultados encontrados nas análises parasitológicas de amostras recentes mostraram diversidade parasitária dentro 
do esperado para as diversas espécies de animais estudadas e ainda mais, se tratando de uma área fortemente antro-
pizada. Foram encontrados ovos e larvas de helmintos que são compartilhados entre carnívoros e de importância epi-
demiológica para humanos, como ancilostomídeos, Toxocara sp., Alaria sp. e estrongilídeos. O encontro de ovos de 
trichurídeos de morfologia distinta nas fezes de mocós pode auxiliar a identificação de novas ocorrências de espécies 
para este hospedeiro, situação diferente de outras áreas do semiárido, em que a ocorrência desta família de helmintos 
é bastante limitada. A ocorrência de morfoespécies de oxiurídeos muito semelhantes aos encontrados em roedores 
podem indicar a existência de espécies não descritas desta família como parasitas de mocó. A ocorrência de larvas de 
Strongyloides ferrerai nas amostras de fezes no entorno da Lagoa também está associada à maior umidade, necessária 
ao desenvolvimento e permanência das larvas no ambiente. Estudos mostram que o parasitismo desta espécie em 
mocó é pode chegar a 8.000 anos (Araújo et al., 1989).

A pequena quantidade de amostras de coprólito examinadas da Lagoa dificultou a obtenção de dados sobre parasito-
ses no passado da região. No entanto, a riqueza de espécies de parasitos em amostras atuais indica que essas relações 
parasitárias devem ser antigas no local, a exemplo de outras já evidenciadas pela paleoparasitologia como mostram 
os estudos na região do Parque Nacional Serra da Capivara, PI (Araújo et al., 1989; Araújo et al., 1993; Ferreira et 
al., 1989; Ferreira et al., 1991; Gonçalves et al., 2003; Sianto, 2009) e outras regiões habitadas por grupos que viviam 
próximo ao Rio São Francisco e seus afluentes (Araújo et al., 2011; Duarte, 1994; Ferreira & Araújo, 1980; Ferreira 
et al., 1989; Sianto et al., 2012; Sianto et al., 2005) no passado. Escavações em sítios arqueológicos e paleontológi-
cos em área próxima à Lagoa devem ser ampliadas, pois podem fornecer material para responder essas hipóteses, 
auxiliando a ampliar o conhecimento sobre dieta e a saúde dos grupos pré-históricos humanos e animais do nordeste 
brasileiro.
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Foto da página ao lado: Estrutura construtiva. Sítio Muro de Pedra Uri de Cima.

ESTRUTURA CONSTRUTIVA HISTÓRICA 
NO ENTORNO DO SÍTIO LAGOA URI DE CIMA: 

SÍTIO MURO DE PEDRA URI DE CIMA

Irma Asón
Daniela Cisneiros

Paulo Souto Maior
Manuela Matos

Resumo:

O presente artigo trata das intervenções arqueológicas realizadas no sítio Muro de Pedra Uri de Cima. Este, localiza-
do a cerca de 140 m do Sítio Lagoa Uri de Cima, corresponde a uma estrutura construtiva realizada a partir de uma 
técnica tradicional conhecida como construção em pedra seca. A ferramenta fundamental utilizada para erguer esse 
tipo de estrutura é a habilidade e a técnica dos construtores, a fim de impedir o desmoronamento e garantir a estabi-
lidade das pedras. Trata-se de um muro sem argamassa de rejuntamento, composto por vários blocos e matacões de 
quartzo-diorito em geral não trabalhados. É uma forma de construção que aproveita materiais existentes no entorno, 
o que a torna menos onerosa. A escavação realizada próxima à estrutura tinha por objetivo contextualizá-la cronolo-
gicamente e compor um quadro de dados arqueológicos e sedimentológicos para o contexto pós-deposicional do sítio 
Lagoa Uri de Cima.

Palavras-chave: Técnica construtiva; muro de pedra; pedra seca.

Abstract:

This article discusses the archaeological investigations conducted at Muro de Pedra [Stone Wall], Uri de Cima site. 
This site, located approximately 142 m from the Uri Lagoon site, corresponds to a building structure made using a 
traditional technique known as dry stone construction. The essential tool used to raise this type of structure is the 
builders’ skill and technique in preventing collapse and ensuring the stability of the stones. This wall is without sea-
ling grout, composed of several blocks and boulders of quartz-diorite, which are generally unworked. It is a form of 
construction that uses materials existing in the environment, which makes it less costly. The excavation performed 
near the structure was intended to contextualize it chronologically and create a chart of archaeological and sedimen-
tological data for the post-depositional context of the site Lagoon of Uri de Cima.

Keywords: Building techniques; stone wall; dry stone.
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Muro de Pedra Uri de Cima é um sítio arqueológico a céu aberto, localizado próximo ao sítio Lagoa Uri de Cima, 
sob as coordenadas UTM 24L E 480472e N 9107185 a uma altimetria de 513 m. O Sítio é formado por uma estrutura 
construtiva composta por blocos e matacões com morfologia irregular, dispostos um sobre o outro e alinhados hori-
zontalmente formando um muro.

Trata-se de uma estrutura descontínua dividida em dois setores, um meridional e outro setentrional. O setor meridio-
nal apresenta 41,3 m de comprimento e uma largura que varia ente 0,6 m e 2 m, com a orientação nordeste-sudoeste. 
O setor setentrional da estrutura apresenta 22,9 m de comprimento e largura com a mesma média de variação do setor 
meridional e mesma orientação.

A região onde está situado o sítio apresenta morfologia marcada por serras, de encostas bastante acentuadas, interca-
ladas por áreas pediplanadas, de solos rasos e arenosos. A vegetação predominante no entorno imediato do sítio é a 
xerófita, que, em algumas áreas, está entrecortada por pastos. A área é formada por rochas proterozóicas inseridas no 
contexto da Zona Transversal da Província Borborema (CPRM, 2001). 

O muro apresenta-se parcialmente desmoronado em alguns setores de sua estrutura. O alçado varia entre 2 m e 0,2 
m. Os blocos com envergadura superior a 1,5 m, considerados como ciclópicos, encontravam-se in situ pertencendo 
ao afloramento rochoso local e foram aproveitados para levantar a estrutura, razão pela qual o muro apresenta uma 
morfologia sinuosa (Figuras 1 e 2). Nos setores mais conservados, o muro apresenta quatro fileiras de blocos so-
brepostos. Esses blocos são de quartzo-diorito, assentados sobre afloramentos da mesma rocha, com dimensões que 
variam entre 40 e 50 cm de comprimento; alguns dos blocos menores foram trabalhados em uma de suas faces.

Figura 1: Sítio Muro de Pedra Uri de Cima, Salgueiro - PE.
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A técnica utilizada na construção da estrutura é uma técnica tradicional conhecida desde a antiguidade e denominada 
construção em pedra seca. Ela dispensa a argamassa como elemento aglutinante, e o acamamento das pedras maiores 
é obtido pela interpolação com as pedras menores. Não existe, porém, nenhum aparelhamento da pedra e, em geral, 
estas são de maior espessura em relação a sua altura (Vasconcelos, 1979). 

Considera-se para essa técnica a utilização de pedras do entorno imediato não trabalhadas ou pouco trabalhadas. 
Apesar de serem pedras de diferentes tamanhos, o objetivo de se ter uma estrutura estável se dá mediante sua aco-
modação, unicamente aplicando a técnica do construtor e a gravidade, já que elas se mantêm unidas pela acamação 
e pelo peso. (Ribeiro, 2003). As estruturas erguidas com a técnica de construção em pedra seca são perduráveis no 
tempo. Na estrutura evidenciada no sítio Muro de Pedra Uri de Cima, foi utilizada, para uma melhor amarração entre 
as pedras, lascas ou pedaços de pedra, que foram inseridas sob pressão entre as frestas, com o objetivo diminuir os pe-
quenos vazios e aumentar o atrito para distribuir melhor os esforços verticais, estabilizando, assim, os grandes blocos. 

A pedra seca é uma técnica tradicional que não causa impacto no meio; trata-se de um tipo de arquitetura que usa 
as rochas do entorno imediato. Caracteriza-se por gerar elementos duradouros e ao mesmo tempo sustentáveis, pois 
são realizados com materiais de grande longevidade e que não geram resíduos contaminantes em seu processo de 
construção. Essas estruturas integram-se ao entorno natural. No caso da estrutura do sítio Muro de Pedra Uri de Cima, 
os blocos de granodiorito são abundantes na região. Sendo um tipo de arquitetura simples, a técnica da pedra seca 
é utilizada sobretudo em lugares áridos ou semiáridos. Nas áreas úmidas, é mais comum encontrar estruturas com 
utilização de argamassas feitas com cal e areia.

A ferramenta fundamental para erguer esse tipo de estrutura é a habilidade e a técnica dos construtores para impedir o 
desmoronamento e assegurar sua estabilidade. Essa técnica, nessa região, aparece preferencialmente na construção de 
muros divisórios entre terrenos, principalmente quando estes se configuram em afloramentos rochosos sem possibili-
dade de escavação para execução da trincheira de fundação ou estaqueamentos, tornando-se também menos onerosa, 
com aproveitamento dos materiais existentes no entorno.

Pelo tamanho dos blocos documentados na estrutura, foi preciso o trabalho de vários homens para elevar a grande 
maioria deles. A diferença das estruturas de pedras secas encontradas em outros lugares, como na Península Ibérica, 
é que o tamanho dos blocos escolhidos é menor, sendo possível que apenas um homem erga a estrutura. O que se 
observa no Muro de Pedra Uri de Cima, são blocos e matacões de grande porte.

Figura 2: Representação gráfica do muro de pedra, sítio Muro de Pedra Uri de Cima.
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A altura máxima do muro é de aproximadamente 1,10 m; este se estende por 300 m, não contínuos, em sentido norte, 
terminando em um matacão formado pelo afloramento granodiorítico. 

O sítio arqueológico Muro de Pedra Uri de Cima encontra-se em parte destruído. Segundo informações orais, o 
impacto antrópico teria sido provocado pelos próprios moradores, que retiravam as pedras do muro e as utilizavam 
para a construção de suas casas. Vale ressaltar que a área também já foi local de extração de rocha por parte de uma 
pedreira, que deixou marcas de sua utilização nos afloramentos verticais. 

Objetivando evidenciar os limites do muro e identificar materiais arqueológicos permitindo concomitantemente o 
reconhecimento dos vestígios arqueológicos em associação a sua construção e a sua utilização foi realizada uma 
prospecção na área adjacente ao muro de pedra.

A prospecção partiu de pontos predeterminados pela equipe através da elaboração de mapas da área a ser trabalhada. 
Assim, seguiram-se duas etapas de prospecção: a primeira delimitou uma área de 20 m x 300 m, a partir do muro. A 
delimitação da área prospectada correspondente a 46.782m² levou em consideração a extensão do muro e as áreas 
delimitadas por estes, estendendo-se até a barragem da unidade rural Uri de Cima. 

Durante a prospecção, foram identificados vestígios arqueológicos em uma extensão de aproximadamente 24 m. 
Dentre os materiais identificados, encontram-se 46 fragmentos líticos (lascas), além de 4 fragmentos cerâmicos. Pró-
ximo a esses materiais, foram registrados dois pilões escavados no próprio afloramento. 

Por tratar-se de uma estrutura arquitetônica histórica, foi adotado o método Harris para escavação arqueológica; a 
adoção desse método tem como princípio a identificação e documentação das diversas unidades estratigráficas (UE) 
definidas como as ações mínimas de deposição que podem identificar um sítio , juntamente com as relações estabele-
cidas entre eles (matriz Harris). A essa estratégia foi adicionada a documentação da distribuição espacial dos artefatos 
identificados nas UE (Harris, 1991).

As unidades estratigráficas (UE), tanto de estruturas arquitetônicas, como de estratos (antrópicos ou naturais), foram 
numeradas e registradas em fichas standarizadas. Além das três dimensões espaciais, o método Harris introduz no sis-
tema de documentação arqueológica uma quarta dimensão, a temporal, representando as associações estratigráficas 
através de um diagrama ou Matrix Harris. Nesse processo, a atenção deve ser dada às relações entre os diferentes UE 
que permitem reconstruir a sequência cronológica do sítio. 

Foram realizadas duas sondagens no sítio, sendo uma localizada no setor sul da estrutura (sondagem I) e outra loca-
lizada no setor norte (sondagem II) (Figura 3).

Após as marcações das quadrículas para a sondagem I (Figura 4), a primeira unidade estratigráfica a ser documen-
tada (planialtimetria) foi a estrutura em pedra denominada Unidade Estratigráfica 1001 (UE 1001). No tramo sul, a 
estrutura encontrava-se a uma cota máxima absoluta de 507,214 m (sobre o nível do mar - snm) e a uma cota mínima 
absoluta de 504,570 m. Em sequência, se procedeu à remoção de um estrato de cobertura vegetal (UE 1002), com-
posto por areia solta de cor marrom claro e matéria orgânica vegetal tanto viva como em processo de decomposição. 
O estrato tinha uma cota absoluta superior de 505,537 m e uma cota absoluta mínima de 505,403 m, tendo uma es-
pessura média de 5 cm.
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Figura 3: Planta baixa e localização das sondagens e Unidades Estratigráficas (EU). Sítio Muro de Pedra Uri de Cima.



154

Após a retirada do estrato EU 1002, observou-se o estrato UE 1003 formado por areia de cor marrom claro compacta-
da sem seixos, onde unicamente se evidenciavam as raízes das plantas do nível superior. Esse estrato apresentou cota 
absoluta mais alta 505,465 m e a cota mais baixa 505,360 m, tendo esse estrato espessura média de 10 cm.

Ao bloco, que conforma a parte basal do muro, foi dada outra numeração de unidade estratigráfica (UE-1004), para 
diferenciar o solo sobre o qual os blocos foram depositados pelos construtores do muro. Esse estrato tinha uma es-
pessura média de 25 cm. A cota mais alta foi 505,360 m e a cota mais baixa foi 505,006 m. A UE 1004 cobre a rocha 
base granítica (EU 1005); a cota mais alta da base rochosa encontra-se a 505,119 m e a mais baixa a 505,006 m. Com 
a base rochosa evidenciada, se deu por concluída a sondagem I (Figura 5).

Figura 4: Sondagem I: lado oriental. Sítio Muro de Pedra Uri de Cima.
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Figura 5: Perfil Sul da sondagem I. Sítio Muro de Pedra Uri de Cima.

Figura 6: Sondagem II. Localização de vestígio lítico. Sítio Muro de Pedra Uri de Cima.

A escavação da sondagem II (Figura 6), com dimensões de 1 m x2 m, permitiu documentar a sequência estratigráfica 
detalhada a seguir.
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Primeiramente, foi documentado um estrato definido como cobertura vegetal (EU 2001) de 5 cm de espessura, 
composto por areia solta de coloração marrom claro e vegetação tanto viva como em decomposição. Cotas iniciais 
503,867 m e cotas finais 503,8 m (snm). 

Após o estrado EU 2001, foi documentado um estrato arenoso compactado, de coloração amarelo-alaranjado (EU 
2002). Durante a escavação desse estrato, a 45 cm de profundidade foi encontrado um vestígio lítico em sílex a uma 
cota absoluta de 503,45 m. 

Durante o processo de escavação desse estrato, foram ainda documentados dois vestígios líticos em sílex e outro em 
quartzo e um fragmento de óxido de ferro. A cota absoluta desses vestígios foi de 503,35 m. A rocha base granítica 
(UE 2003) foi evidenciada em estado de desagregação (alterita), com uma cota absoluta media inicial de 503,22 m e 
cota media final de 502,92 m. A escavação seguiu até a rocha não desagregada (UE 2004) (Figura 7).

Durante a escavação da sondagem I, não foi observada a existência de vala de alicerce para a sustentação da estrutura 
que pudesse servir de referencial cronológico para sua construção. Em outros setores, a estrutura encontra-se apoiada 
diretamente sobre a base rochosa. Cabe destacar que o desmoronamento da estrutura foi identificado nos lugares em 
que a estrutura se apoiava sobre o sedimento e não sobre a rocha. Pode-se observar, porém, que houve uma sedimen-
tação posterior à construção do muro, atualmente apresentando 10 cm de espessura.

A sondagem II não forneceu dados que pudessem complementar as informações sobre o muro, porém forneceu 
elementos sobre a ocupação pré-histórica do local com a coleta de vestígios líticos tanto em superfície como em 
estratigrafia (Figuras 8 e 9). Pode-se afirmar que o material lítico coletado no decorrer da sondagem não se encon-
trava in situ, pois não se trata de um solo de ocupação; as evidências apontam para um material transportado de cotas 
superiores e depositado no local por processos sedimentológicos naturais.

Figura 7: Perfil Norte da Sondagem II. Sítio Muro de Pedra Uri de Cima.
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Foram coletados no sítio um total de 50 vestígios, entre material lítico (46) e cerâmico (4). As análises tipológicas do 
material coletado indicam como antrópicas 26 peças líticas, entre estilhas, ferramentas, lascas, núcleos e uma ponta 
de projétil, todas evidenciadas durante as prospecções na área de entorno do sítio. Apenas um vestígio lítico (8753) 
lasca com córtex foi identificado em subsuperfície na sondagem II. Quanto à matéria-prima, observa-se uma alta con-
centração de sílex, seguido por quartzo e arenito silicificado, rochas e minerais também identificados no sítio Lagoa 
Uri de Cima, distante apenas 142 m.

Os quatro vestígios cerâmicos evidenciados no sítio foram classificados como residuais, pois são compostos por 
fragmentos menores que 2cm e com a superfície bastante erodida, em que não se pôde identificar o tratamento de 
superfície. 

Gráfico 1: Classificação tipológica dos vestígios líticos. Sítio Muro de Pedra Uri de Cima.

Gráfico 2: Distribuição da matéria-prima dos vestígios líticos. Sítio Muro de Pedra Uri de Cima.
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A partir da prospecção, escavação e da documentação do sítio, da orientação e morfologia de sua estrutura construti-
va, podemos dizer que esta serviu como muro de delimitação entre fazendas. A partir das sondagens comprovativas, 
não foi possível determinar a cronologia exata da estrutura. Segundo fontes orais, essa estrutura já existia no local nos 
anos trinta do século XX, quando se estabeleceram as primeiras famílias na comunidade Uri de Cima. Se utilizarmos 
essas fontes, somadas à documentação arqueológica, pode se considerar que, no mínimo, a estrutura tem mais de 
100 anos, tendo sido construída provavelmente a meados do século XIX, data a qual foram registrados os primeiros 
documentos sobre fazendas na região de Salgueiro. 

Os vestígios líticos esparsos e evidenciados na mesma ambiência da estrutura, contudo, não pertencem ao mesmo 
contexto cronoestratigráfico do muro de pedra. Os vestígios líticos antrópicos foram registrados apenas em superfície 
e correspondem ao mesmo ambiente de dispersão dos vestígios líticos evidenciados em superfície do sítio Lagoa Uri 
de Cima.

Figura 9: Ponta de projétil em quartzo hialino, etiqueta 6922-1. Sítio Muro de Pedra Uri de Cima.

Figura 8: Lasca retocada em sílex, etiqueta 6907. Sítio Muro de Pedra Uri de Cima.
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Foto da página ao lado: Vue générale de la fouille de la Lagoa Uri de Cima.

LES GRANDS MAMMIFÈRES DU PLÉISTOCÈNE SUPÉRIEUR 
DE LA LAGOA URI DE CIMA.

Martine Faure
Claude Guérin

Résumé:

Les fouilles réalisées de 2010 à 2013 dans la Lagoa Uri de Cima ont permis de recueillir une quinzaine d’ espèces 
de mammifères, parmi lesquelles Eremotherium rusconii, Pampatherium humboldti, Glyptodon cf. clavipes et 
Haplomastodon waringi sont dominantes. Macrauchenia patachonica, un Toxodontidae indéterminé, Hippidion 
bonaerensis et Mazama gouazoubira sont plus rares et représentées par des restes plus fragmentaires moins bien 
conservés. Enfin les autres espèces ne sont attestées chacune que par une ou deux pièces anatomiques ou fragments 
isolés. Cet ensemble faunique datant de la fin du Pléistocène témoigne d’un environnement végétal capable de nourrir 
de très grands herbivores, donc beaucoup plus riche et diversifié que l’actuel, sous un climat bien plus humide.

Abstract:

The Lagoa Uri de Cima yielded during the 2010-2013 digging campaigns about fifteen Mammalian species, among 
which Eremotherium rusconii, Pampatherium humboldti, Glyptodon cf. clavipes and Haplomastodon waringi are 
dominant. Macrauchenia patachonica, an undetermined Toxodont, Hippidion bonaerensis and Mazama gouazoubira 
are much more uncommon, and wittnessed by more fragmentary and less well preserved remains. From each of 
the five remaining species we have only one or two small anatomical pieces or isolated fragments. Such a faunal 
association, whose age is uppermost Pleistocene, shows that the floristic environment was much more varied and rich 
that the present one, perfectly able to feed large megaherbivores, under a much more wet climate.
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Dans le cadre du Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional 
(PISF), la Lagoa Uri de Cima a fait l’objet de fouilles pluridisciplinaires minutieuses de 2010 à 2013 

La première liste faunique préliminaire a été établie dès 2011 par C. Guérin & M. Faure dans un rapport inédit mais 
semble-t-il assez largement diffusé. 

Cette lagoa a livré les restes de quatorze espèces de grands mammifères du Pléistocène supérieur, ainsi que quelques 
restes de microfaune, d’oiseaux et de reptiles. 

D’un point de vue taphonomique, l’état du matériel est très variable, de nombreuses pièces sont entières et bien 
conservées, mais il y a aussi un très grand nombre de fragments, dont certains très roulés; l’un (n° 716) est pris dans 
un bloc de brèche.

Ces débris proviennent à la fois de l’écrasement de dents et d’os par piétinement, d’une érosion par l’eau qui par 
moments a dû être violente, et aussi du simple effet de compression sous le poids du sédiment. 

Les grands mammifères présents sont pour la plupart ceux habituellement retrouvés dans les lagoas du Nordeste, 
notamment dans celles que nous avons pu étudier dans le Sud-Est du Piauí: Lagoa São Vitor et Lagoa do Quari à São 
Raimundo Nonato, Lagoa dos Porcos à São Lourenço do Piauí (Guérin et al. 1996, Guérin & Faure 2008) et dans le 
Pernambuco à la Lagoa da Pedra à Conceição das Creoulas, Salgueiro (Guérin 1993; Galindo et al. 1995-96) et à la 
Lagoa Lajinha à Petrolina (matériel vu en 1998). 

En 2003 et 2006 da Silva et al. ont publié un inventaire exhaustif des mammifères fossiles des gisements du 
Pernambuco, nous ne reviendrons donc pas en détail sur ces sites.

Tous les spécimens portent un numéro précédé du préfixe PISF -18-. L’ensemble du matériel est déposé au Laboratório 
de Paleontologia de la Fundação Museu do Homem Americano (FUMDHAM) à São Raimundo Nonato (Piauí).
Toutes les dimensions sont indiquées en mm. 
Les abréviations suivantes sont utilisées : 
D = molaire déciduale ; 
P = prémolaire ; 
M = molaire; 
L = longueur ; 
DAP = diamètre antéro-postérieur ; 
DT = diamètre transversal ; 
dist. = distal ; 
prox. = proximal ; 
dia. = diaphyse; 
n = nombre d’individus; 
Dr = droit ; 
G = gauche ; 
Mc = métacarpien ; 
Mt = métatarsien.

Foto da página ao lado: Ossements d’ Eremotherium rusconii de dégagement lors de la fouille de la Lagoa Uri de Cima.
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Xenarthra

Eremotherium rusconii (Schaub, 1935) 

Ce paresseux géant Megatheriidae est l’espèce-type du genre Eremotherium Spillmann, 1948, qui en compte plusieurs 
autres.
 
Eremotherium rusconii a pour gisement-type la Quebrada del Totumo près de Barquisimeto (Vénézuéla). Il est 
fréquent dans toute l’Amérique du Sud intertropicale. Le plus méridional de ses gisements est Passo do Megatério 
(Pléistocène moyen) à Caçapava do Sul dans le Rio Grande do Sul au Brésil, où il est sympatrique de Megatherium 
americanum (Oliveira et al., 2002).

Malgré l’opinion contraire de Cartelle & de Iuliis (2006), suivie par Pessoa et al. (2012), nous maintenons la distinction 
entre E. rusconii et E. laurillardi, étayée par un nouveau matériel (Guérin & Faure 2000; Faure et al. 2014). 
Dans le Nordeste brésilien, on le trouve dans le Pernambuco à la Lagoa da Pedra (Conceição das Creoulas, Salgueiro) 
(Guérin 1993). 

E. rusconii est abondant dans tout le Nordeste, notamment dans le Piauí à la Toca da Janela da Barra do Antonião, à la 
Toca do Garrincho (Guérin et al. 1996) et dans de nombreuses lagoas: lagoa do Quari (Parenti et al. 2003), lagoa São 
Vitor à São Raimundo Nonato (Guérin & Faure 2008), lagoa dos Porcos à São Lourenço do Piauí. Le grand nombre 
d’individus présents dans certains gisements comme les lagoas do Quari et dos Porcos montre que E. rusconii était 
une espèce grégaire.

Ce paresseux pouvait atteindre 6 m de long, il est considéré comme aussi grand et lourd que Megatherium americanum, 
son vicariant en Amérique australe tempérée. La masse de ce dernier est estimée entre 4 et 6 tonnes par Fariña et 
al. (1998); Prevosti & Vizcaíno (2006) lui attribuent une masse moyenne de 6073 kg. E. rusconii était donc, avec le 
mastodonte Haplomastodon waringi dont le poids moyen était du même ordre, le plus grand mammifère terrestre 
quaternaire d’Amérique du Sud intertropicale.

Du point de vue dentaire, ce très grand Megatheriidae possède de chaque côté 5/4 molariformes; ces dents 
prismatiques munies de deux crêtes transversales (sauf M5/) sont très semblables à celles de Megatherium, quoi que 
moins hypsodontes et dotées de crêtes transversales plus obliques.

A la main le doigt II a disparu, il n’y a plus que trois doigts (III, IV et V) dont les n° III et IV portent des griffes, celle 
du doigt III étant la plus puissante; les doigts III et IV possèdent trois phalanges, les deux premières du doigt III étant 
fusionnées en duplex; le doigt V possède seulement deux phalanges, la distale est noduleuse. 
Le pied est construit avec un métatarsien III très court, alors que les métatarsiens IV et V sont allongés. Les doigts I 
et II sont atrophiés, le III porte une puissante griffe (la seule du pied), les doigts IV et V n’ont que deux phalanges, 
la plus distale étant noduleuse. 

Matériel:

Éléments de squelette crânien et dentaires: un fragment crânien (n° 527-2), trois fragments de maxillaires n° 601, 
8228, 7337, trois hémimandibules très mal conservées (n° 550-1, 550-2, 8681), une symphyse mandibulaire n° 
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3498 avec deux molariformes droites brisées au plan alvéolaire, un fragment de mandibule n° 7997 portant une 
molariforme encadrée par des fragments de deux autres, un fragment de maxillaire ou de dentaire n° 7337, un 
fragment de branche montante n° 7983, un fragment de branche horizontale n° 3574, deux fragments édentés de 
maxillaire ou de mandibule n° 617 et 5229.

Restes dentaires: de nombreux fragments de molariformes n° 550-3, 559, 560, 635, 646, 653, 666, 715, 2111, 2217, 
2257, 2797, 2821, 2854, 2866, 2869, 3218, 3232, 3235, 3515, 3523, 3530, 3607, 3732, 3740, 3741, 3826, 4079, 4117, 
4223, 4224, 4288, 4303, 4317, 4359, 4369, 4784, 4790, 4798, 4848, 5056, 5206, 5281, 5319, 5321, 5324, 5336, 5374, 
5422, 5451, 5613, 5615, 5803, 5861, 7386, 7590, 7695, 7754, 7805, 7886, 7895, 7984, 7952, 8026, 8114, 8204, 8348, 
8418, 8683-2, 9477, 10675, 19019, 19523. 

Des fragments de molariformes, notamment le n° 560, sont très roulés au point de prendre la forme de galets, ce qui 
témoigne de la violence du charriage à certaines périodes de la genèse du gisement.
Les très hautes molariformes isolées se fragmentent fréquemment dans le sens transversal, ce qui donne de nombreux 
tronçons qui pourraient conduire à surévaluer la proportion des Eremotherium dans un diagramme faunique.

Squelette post-crânien (fig. 3 et 4): un axis (n° 541), neuf autres vertèbres (n° 501; 517; 527-1; 541; 546; 547-1; 549; 
551; 7456), un fragment de bassin (n° 537). Une clavicule n° 503. Un humérus G complet n° 507, un humérus cassé 
proximalement (n° 504 + 505), ces deux humérus sont de symétrie inverse et très probablement du même individu. 
Un cubitus complet fracturé au milieu de la diaphyse (n° 525-1), un cubitus n° 2799, un fragment proximal de radius 
n° 3484, un Mc III complet n° 535-1. Un fémur Dr complet n° 506, un demi fémur proximal n° 2797, un fragment 
de fémur très roulé n° 8347, un tibia et un péroné Dr complets n° 524, bien conservés, un tibia gauche n° 3487, un 
astragale Dr n° 7789, un autre abîmé n° 18389, un autre très roulé n° 8652, un naviculaire en bon état n° 544, un 
autre très roulé n° 3836, un Mt IV Dr complet n° 7763, une phalange 1 postérieure n° 5295, un fragment proximal 
de phalange III n°7787.

Description des principaux restes:

Mandibule: La partie symphysaire allongée est en gouttière avec un bord antérieur plus mince que ses bords latéraux; 
elle est concave longitudinalement dans sa partie antérieure; elle déborde vers l’avant la partie rostrale du calvarium. 
Latéralement cette partie symphysaire porte un ou plusieurs foramens mentonniers dont le nombre, la taille et la 
position sont très variables.

La branche horizontale, qui porte une très forte convexité sur son bord ventral, est suivie d’un fort processus angulaire 
très allongé vers l’arrière, il s’étend vers l’arrière au moins aussi loin que la partie la plus postérieure du condyle 
articulaire; au niveau de sa convexité ventrale la branche horizontale est très enflée latéralement. La hauteur de la 
branche horizontale entre M/2-/3 est de 137 mm pour la mandibule n° 8681, et son diamètre transversal à ce niveau 
est de 70 mm; pour la mandibule n°550-2 ces deux dimensions sont respectivement 182 et 61 mm.
La branche montante est faiblement inclinée vers l’arrière et le haut, l’apophyse coronoïde est beaucoup plus haute 
que le condyle articulaire. Ce condyle est plutôt petit, convexe transversalement et verticalement, il se situe très au 
dessus du niveau de la table d’usure des molariformes inférieures. 
La position du bord postérieur de la symphyse mandibulaire varie de l’extrême avant de M/1 à l’avant de M/2; elle est 
en arrière de M/1 pour la mandibule n° 8681. La position du maximum de la convexité du bord ventral de la branche 
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horizontale se situe entre l’avant de M/2 et l’avant de M/3. La position du bord antérieur de la branche montante varie 
du milieu de M/4 à l’extrême arrière de M/4; dans ce dernier cas la M/4 n’est pas masquée en vue de profil.
L’ouverture du canal mandibulaire latéral se situe à l’avant de la branche montante, au niveau de l’arrière de M/4; 
l’ouverture du canal mandibulaire médial est au niveau de la table de M/4, sur la branche horizontale.

Clavicule: la forme générale de l’os est en S, sa surface est très irrégulière. Une des extrémités, la plus grosse, est 
allongée dans le plan de la face antérieure de la diaphyse, elle ne porte pas de surface articulaire visible. L’autre 
extrémité est plus réduite, elle ne porte pas non plus de surface articulaire.

Humérus: l’articulation proximale est en demi-sphère étirée en arrière vers le bas; elle est encadrée de deux 
tubercules, un médial et un latéral.
La diaphyse aplatie s’élargit distalement en éventail jusqu’au dessus du condyle articulaire. Elle porte une forte crête 
médiale sur ses deux tiers proximaux.  Sa face postérieure est plate.
L’articulation distale est relativement petite, asymétrique, avec le condyle latéral plus convexe et plus étroit que le 
condyle médial.
L’humérus, long de 934 mm avec un DT et un DAP proximaux atteignant 257 et 204 mm, et des diamètres distaux 
respectifs de 432 x 163 mm, est le plus long que nous ayons vu dans cette espèce. 

Cubitus: l’os est très élargi et au moins aussi puissant que le radius, le maximum de largeur se 
situant au niveau de son épiphyse proximale.
L’articulation proximale comporte une grande facette antérieure concave qui passe médialement à une double facette 
verticale. Cette facette double répond en haut à l’humérus, en bas au radius. Le bord postérieur de l’articulation 
proximale au niveau de la séparation des deux facettes correspond au bec de l’olécrâne. La partie basse de la facette 
verticale est bordée latéralement par une fosse et médialement par une crête épaisse et très saillante. En arrière de 
l’articulation proximale se trouve une vaste surface en demi-cercle, irrégulière, non articulaire, qui correspond à 
l’olécrâne horizontal.
La section de la diaphyse est aplatie en haut, mais tend à devenir circulaire vers le bas. L’extrémité distale est petite 
et noduleuse, sans limite ni surface articulaire nette. 

Métacarpe: la patte antérieure ne porte que trois métacarpiens et trois doigts fonctionnels. Les Mc I et II ne portent pas 
de doigt. Le Mc III, raccourci, s’articule avec le MCC, le magnum et l’ onciforme; le Mc IV et le Mc V sont nettement 
plus longs et s’articulent avec l’ onciforme ; il n’est pas rare que les Mc III et IV soient fusionnés proximalement, il 
existe même des cas de fusion proximale des trois métacarpiens. 
Le Mc III est court et massif. L’articulation proximale est constituée d’une facette latérale convexe pour l’onciforme 
et d’une facette médiale concave pour le magnum. En face latérale se trouve une grande facette pour le Mc IV, haute 
et étendue sur toute la profondeur de l’os. En face médiale existe une longue facette basse répondant au MCC.
En vue de face la diaphyse présente une largeur régulière, sauf proximalement, où elle montre un fort processus 
supéro-latéral oblique, et distalement, où se trouve une forte pointe qui correspond à l’avant de la quille-guide.
L’articulation distale est dotée d’une quille-guide à profil transversal en V munie d’une échancrure en son milieu. Du 
côté latéral de la quille-guide l’articulation est plus courte et plus étroite que l’articulation du côté médial.
La variabilité individuelle porte sur le dessin et l’importance relative de la facette proximo-latérale et sur l’importance 
de la facette supérieure pour l’onciforme; elle concerne aussi la forme de la tubérosité supéro-latérale en vue de face, 
régulièrement convexe ou en deux plans distincts. 
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Comparé à un ensemble de 16 à 21 métacarpiens III complets, adultes et en bon état provenant de la Toca da Janela 
da Barra do Antonião, la Toca do Garrincho, la Lagoa São Vitor, la Lagoa do Quari (PI), et Jacobina (BA), c’est le 
spécimen n° 535-1 de la Lagoa Uri de Cima qui avec 210 mm de long est de loin le plus grand.

Fémur: l’os est à peu près plat, il est dépourvu de la forte torsion diaphysaire observée chez Megatherium; il est sub-
plan et son bord médial est à peu près droit; sa facette patellaire ne dépasse pas le plan médian de l’épiphyse distale
La tête est un peu plus haute que le grand trochanter; ce dernier est très puissant, il porte sur sa face postérieure une 
fosse petite et profonde.
La diaphyse est plate, courte et large, l’élargissement maximum se situe au-dessus des condyles articulaires distaux.
L’articulation distale comporte un condyle médial fortement convexe transversalement et longitudinalement, et 
un condyle latéral convexe longitudinalement mais plat transversalement; ce dernier remonte moins haut en face 
postérieure que le condyle médial. L’échancrure intercondylienne est très large, surtout en face postérieure.
La longueur du fémur n° 506 est de 884 mm; Cartelle & de Iuliis (2006, p. 201), qui en ont mesuré beaucoup, n’en 
signalent qu’un seul plus long, un spécimen d’El Salvador atteignant 895 mm. 

Tibia et péroné: le tibia est extrêmement massif, la synostose avec le péroné est plus complète proximalement.
L’articulation proximale du tibia est très dissymétrique, avec une facette médiale grande et concave, et une facette 
latérale plus petite et convexe. L’épine tibiale est très réduite, le tubercule proximo-médian est très large et très peu 
saillant. La diaphyse porte une puissante crête postéro-médiale.
L’articulation distale se compose d’une très large facette latérale très concave dans les deux sens, et d’une facette 
médiale beaucoup plus petite et également concave.
Le tibia n° 524, avec une longueur de 666 mm et des diamètres proximaux de 356 mm (transversal) et 210 mm 

Figura 1: Humérus no 507-1 et cubitus no 2799 d’Eremotherium rusconii.
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(antéro-postérieur), est de loin le plus gros spécimen d’un échantillon de 11 à 15 tibias adultes provenant de la région 
Nordeste (longueur moyenne 541 mm, diamètres proximaux moyens 287 et 176 mm). 
Le tibia, proche de celui de Megatherium, est soudé proximalement et distalement avec le péroné, la co-ossification 
distale étant la règle, contrairement à Megatherium où elle ne s’observe que chez les individus très âgés. 
Le péroné possède une épiphyse proximale dont le sommet est situé bien en dessous du sommet de l’épiphyse 
proximale du tibia. La diaphyse est à section triangulaire.
L’épiphyse distale du péroné dépasse légèrement vers le bas le point le plus distal du tibia. Le péroné s’articule 
distalement avec le tibia et le calcanéum.

Astragale: l’os est complètement tordu par rapport au plan de construction de l’astragale chez un mammifère 
placentaire ongulé, ce qui rend sa nomenclature complexe. Il se présente sous forme d’un vaste demi-disque 
correspondant à la partie médiale de la poulie tibiale. En son centre, perpendiculairement à sa surface, se trouve une 
apophyse dite odontoïde, en quart de sphère, qui correspond à la lèvre latérale de la poulie tibiale. Sur la face opposée 
à l’apophyse odontoïde se trouvent trois grandes facettes articulaires, dont deux répondent au calcanéum. En arrière 
et en dessous de l’os se trouve une facette articulaire en creux profond, hémisphérique, qui répond au naviculaire.

Mt IV: avec une longueur de 272 mm et une épiphyse proximale large de 94 mm et profonde de 124,5 mm, ce 
métatarsien est lui aussi particulièrement grand.
La très grande hypsodontie des molariformes d’Eremotherium, en dépit du fait qu’elles soient dépourvues d’émail, 
privilégie l’interprétation du genre en tant que consommateur de graminées. Toutefois Kurten & Anderson (1980) 
considèrent qu’ Eremotherium était un consommateur de rameaux, car on en a trouvé en grande quantité associés à ses 
restes dans des lacs de bitume en Équateur et au Pérou; la longueur des fragments de rameaux correspond exactement 
à la distance entre les crêtes transversales successives des molariformes. Il nous paraît en fait très probable que E. 
rusconii se nourrissait de végétaux variés, comprenant à la fois des graminées et des rameaux d’arbres.

Figura 2: Fémur no 506-1, tibia et péroné no 3487-1 d’Eremotherium rusconii.
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 A titre indicatif rappelons qu’un mâle adulte d’éléphant d’Afrique actuel, Loxodonta africana, dont la masse moyenne 
est analogue, ingère en 24 heures entre 175 et 200 kg de matières végétales variées comprenant des écorces, des 
fruits, des plantes herbacées et des feuillage d’arbres, et environ 225 litres d’eau (Laursen & Bekoff, 1978; Haynes, 
1993). Il n’est pas illogique d’attribuer à Eremotherium rusconii (comme à Haplomastodon waringi) des besoins 
quantitatifs du même ordre.

Tolypeutes tricinctus (Linné, 1758)

Le tatou-bola, fréquent dans la faune actuelle, n’est attesté que par une plaque n° 2114 et une plaque de ceinture n° 
5208.

Dasypodidae indet. (Priodontes maximus) 

Une phalange III no 5996.

Pampatherium humboldti (Lund, 1839)

La sous-famille des Pampatheriinae, actuellement éteinte, regroupe des espèces plus grandes et plus spécialisées que 
les autres tatous. 

Pour McKenna & Bell (1997) le genre Pampatherium doit être attribué à Gervais & Ameghino, 1880, Ameghino 
n’ayant pas donné en 1875 de description de l’espèce-type P. typus. Le genre Pampatherium, d’âge Pléistocène 
moyen et terminal - Holocène ancien, compte au moins trois espèces. 

Pampatherium humboldti a été défini dans le Pléistocène supérieur des grottes de Lagoa Santa au Minas Gerais. 
L’holotype conservé à Copenhague est un crâne subcomplet avec sa mandibule. 

L’espèce existe en Argentine, de l’Ensénadien et du Lujanien. Elle est attestée dans d’autres états du Brésil, au Rio 
Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso. Dans le Nordeste elle est connue au Pernambuco, au Ceará, dans le Paraíba 
et le Bahia; au Piauí, elle est présente dans les Tocas da Barra do Antonião, de la Cima dos Pilão, do Garrincho et à 
la Lagoa do Quari. 

La carapace, lourde, est constituée d’un court bouclier scapulaire à plaques polygonales, d’au moins trois ceintures 
de plaques mobiles et d’un long bouclier pelvien à plaques rectangulaires. pelvien. 
La mandibule est très développée verticalement. Il existe fondamentalement 9 molariformes par quart de mâchoire, 
les antérieures à section ovale et les postérieures bilobées. 
Les griffes de la main sont puissantes, celles du pied prennent l’allure de sabots. 

Les plus grands pampathériinés dépassaient 2 m de long et 1 m de haut. La masse était de l’ordre de 200 kg (Vizcaíno 
et al. 1998). 
Le régime alimentaire des Pampatheriinae est discuté: pour certains auteurs (Kurten & Anderson 1980) et en dépit 
de leurs jugales très hypsodontes, ils étaient très probablement omnivores comme la plupart des tatous, mangeurs 
d’insectes, d’invertébrés et de charognes; pour d’autres (Hoffstetter, 1982; de Iuliis et al., 2000) ils étaient franchement 
herbivores. Tous s’accordent pour estimer qu’ils étaient moins fouisseurs que les tatous actuels, du simple fait de leur 
taille.
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Matériel:

Une hémimandibule édentée incomplète n° 8353. Un fragment distal de tibia n° 7996, un astragale Dr complet n° 
520-1, un métapode complet n° 5758-1, une phalange I n° 7492. 

De nombreuses plaques de carapaces, complètes ou fragmentaires. 
Plaques de bouclier: n° 512, 554, 556, 562, 563 (roulée), 615, 653, 678, 681-16, 563, 619 (roulée), 649, 653, 678, 
681, 705 (roulée), 706, 2111 (roulée), 2113, 2174, 2181, 2234 (roulée), 2239, 2261, 2290, 2768 (roulée), 2854, 2862, 
3227, 3455, 3521, 3524, 3552, 3565 (roulée), 3572, 3607, 3741, 3775, 3867 (roulée), 3876, 3888, 4078 (roulée), 
4080, 4316, 4318, 4335, 4360, 4369, 4600, 4736, 4790, 5055, 5056, 5183, 5204, 5217 (roulée), 5221, 5258, 5280, 
5321, 5324, 5336, 5373, 5614, 5648, 5650, 5731, 5752, 5753, 5768, 5772, 5787, 5795, 5868, 5870, 5871, 5872, 5879 
(lot de plaques), 7130, 7135 (plusieurs plaques), 7149, 7150 (roulée), 7151, 7153, 7155 (plusieurs plaques), 7168 
(lot de fragments), 7188, 7303, 7341, 7357 (roulée), 7360, 7457, 7458, 7459, 7469, 7471, 7484, 7485, 7491, 7518 
(roulée), 7527, 7535, 7571, 7573, 7574, 7591, 7607, 7635, 7689, 7754, 7756, 7761, 7777, 7804, 7806, 7805, 7815, 
7833, 7843, 7889, 7926, 7949, 8005, 8012 (roulée), 8055,  8109, 8110, 8118, 8122, 8124, 8129, 8251, 8295, 8327, 
8329, 8357, 8406 (roulée), 8418, 8420, 8658, 9203, 9205, 9209 (roulée), 9212, 9215, 9218, 9221, 18406, 18489 
(roulée), 19023 (roulée), 19559.

Plaques de ceinture: 620, 681-15, 3231, 3933, 4095, 4225 (roulée), 4783, 5375, 5422, 5618, 5880 (lot de plaques dont 
une de ceinture), 7152, 7460, 7490, 7528, 7925, 8016, 8164, 9206. 

Comme nous l’avons noté à propos des fragments de molariformes d’Eremotherium, les très nombreuses plaques de 
Pampatherium faussent l’évaluation du nombre d’individus de ces deux espèces.

Glyptodon cf. clavipes (Owen, 1839)

Glyptodon possède un crâne haut et large abruptement tronqué en avant; l’ouverture nasale haute et large est en 
trapèze inversé. Le générotype G. clavipes long de 2 m et haut de 1,2 m, atteignait 2 tonnes, valeur confirmée par 
Prevosti & Vizcaíno (2006).
 
C’est l’espèce la mieux connue en Argentine (Formations Ensenada et Luján de la Province de Buenos Aires) et 
dans le Pléistocène supérieur du Brésil, dans les États du Rio Grande do Sul, de São Paulo, du Minas Gerais, de Acre 
(Haut Rio Juruá), et dans le Nordeste où il signalé pour la première fois par Paula Couto (1979, 1983). Dans le Piauí, 
il est présent dans les Tocas da Barra do Antonião, de la Serrote do Artur, do Garrincho, do Barrigudo, de la Serrote 
das Moendas et à la Lagoa do Quari. Au Pernambuco les glyptodontes sont relativement fréquents dans divers sites, 
notamment à Fazenda Nova (Oliveira et al., 2009). Da Silva et al. (2006) figurent une belle plaque provenant de Brejo 
da Madre de Deus - PE.

La carapace est hémisphérique, sans prolongations antéro-latérales, avec une partie thoracique longue et une 
partie lombo-sacrée courte. Les plaques constituant la carapace sont très épaisses, leur face externe possède une 
ornementation constituée d’une rosette centrale limitée par un sillon circulaire ou polygonal, et de sillons radiaux 
limitant des figures périphériques semblables à la centrale mais en général beaucoup plus petites. La cuirasse caudale 
est courte et conique, avec en général six anneaux mobiles à la base suivis d’un tube caudal rigide très court. Il 
pouvait y avoir une cuirasse ventrale.
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Dépourvus de dents antérieures, les Glyptodontes ont par quart de mâchoire huit molariformes applaties 
transversalement, trilobées (sauf la première, réduite) et très hypsodontes. La dent est constituée d’orthodentine avec 
un axe central en ostéodentine plus dure, et recouverte de cément. 
La colonne vertébrale est subdivisée en segments ankylosés. Les membres étaient graviportaux; le métacarpe et 
la main sont courts, le doigt I de la main est absent, le II est le plus long, les suivants réduisant progressivement 
leur longueur jusqu’au V; le fémur est grand et fort, le tibia et le péroné sont courts et soudés à leurs extrémités, 
les métatarsiens sont extrêmement courts, le pied pentadactyle est court et large. Pour Fariña & Artigas (1993), 
Glyptodon clavipes était capable de certaines activités en position bipède. 

Exclusivement phytophages et brouteurs, les Glyptodontidae, lourds et lents, étaient semi-aquatiques et vivaient dans 
les marécages à végétation luxuriante des régions tropicales et subtropicales, consommant la végétation bordant les 
cours d’eau ou croissant en eau peu profonde (Kurten & Anderson, 1980).

Matériel:

Une molariforme isolée n° 5875 (longue de 20 mm pour une largeur de 8 mm). Un métapode subcomplet n° 5759. 
Nombreuses plaques de la cuirasse dermique: n° 713, 3151, 3474, 3913, 3932, 3947, 4766, 5236, 5291, 5648, 5795, 
5898 (roulée), 7393, 7412, 7430 (roulée), 7466, 7512, 7526, 7558, 7618, 7647, 7867, 7931, 7980, 8152, 8205, 8417, 
8418.

Liptopterna 

Macrauchenia patachonica (Owen, 1840)

Le générotype de Macrauchenia est M. patachonica Owen, 1840. L’holotype provient de Puerto San Julián en 
Patagonie argentine. M. patachonica, présent dès le Pléistocène moyen, devient très abondant au Pléistocène supérieur 
et est encore connu à l’Holocène ancien. Selon Cartelle & Lessa (1988) Xenorhinotherium bahiense serait le vicariant 
de Macrauchenia  patachonica dans les régions tropicales du Brésil. En 2004 nous avons montré qu’il ne s’agit que 
d’un synonyme récent de ce dernier; la tentative de Scherer et al. (2009) de réhabiliter X. bahiense demeure peu 
convaincante. 

Le plus ancien site à M. patachonica actuellement connu serait Tarija (Bolivie), d’âge Pléistocène moyen (MacFadden 
et al., 1983). Parmi les gisements les plus récents figure le site d’Arroyo Seco 2 en Argentine, daté de 8390 + 140 ans 
BP (Bond et al., 1995). L’espèce a donc vécu depuis le Pléistocène moyen jusqu’à l’Holocène ancien. 
Dans le Nordeste brésilien cette espèce est connue dans le Pernambuco (Lage Grande, Pesqueira), Paraíba (Curimatas, 
Taperoá), Ceará (Itapipoca, Quixadá)) et Bahia (Jacobina, Toca de Gameleira); elle est fréquente dans le Piauí, 
notamment dans les Tocas da Barra do Antonião, da Cima dos Pilão, do Garrincho, do Barrigudo, das Moendas, et 
dans la Lagoa dos Porcos.

L’allure générale était plus ou moins celle d’un lama géant tridactyle, avec un cou de girafe et une tête sans doute 
dotée d’une courte trompe. L’ouverture des narines se situe sur le front, entre les orbites. Radius et cubitus sont 
intégralement fusionnés, le radio-cubitus est très long; les deux tiers distaux du péroné sont co-ossifiés au tibia tout 
en restant distincts. Le genre est tridactyle. La masse moyenne de l’adulte est évaluée à 1100 kg (Fariña et al., 1998).
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Les exigences écologiques de Macrauchenia sont discutées (Paula Couto, 1979) et ont fait l’objet d’interprétations 
contradictoires (Sefve, 1923-25; Lavocat, 1958; Hoffstetter & Paskoff, 1966; Cartelle, 1994): le genre est pour les 
uns adapté à la vie aquatique, pour les autres il caractérise les régions steppiques sèches balayées par des vents 
violents chargés de sable ou de poussière. Les arguments invoqués en faveur d’une vie aquatique sont la présence 
d’une courte trompe, déduite de la position très reculée de l’ouverture nasale, et celle de doigts palmés. La présence 
d’une trompe est niée par certains, notamment Sefve, pourtant chaud partisan des moeurs amphibies, et Cartelle 
estime que l’existence de doigts palmés est peu probable. Une ouverture nasale “en sphincter”, aux bords musclés 
lui permettant de se refermer, est à l’origine de l’hypothèse d’une adaptation à la vie en steppe sèche. Mais cette 
idée ne paraît pas compatible avec les reconstitutions paléoclimatiques que nous avons obtenues pour la région du 
Parc national Serra da Capivara, et la brachyodontie des dents jugales ne milite pas non plus en faveur d’un habitat 
steppique. Par ailleurs Macrauchenia est connu en plaine mais aussi en moyenne et haute montagne, puisqu’on l’a 
trouvé en Bolivie jusqu’à près de 4000 m d’altitude.
Le dosage du carbone 13 sur des spécimens de Tarija montre que M. patachonica était un “mixed feeder” au même 
titre que Hippidion (MacFadden & Shockey, 1997). 

Matériel:

Gros fragment de molaire supérieure n° 9701, prémolaires inférieures n° 8049, 8419, molaires inférieures n° 7343, 
7462, 8048, 8416, petits fragments dentaires n° 5875, 7805, 8328, 5648. Fragment distal de tibia n° 7991.

Notungulata

Toxodon platensis (Owen, 1840 et/ou Piauhytherium capivarae Guérin & Faure, 2013)

Toxodon a été répandu dans toute l’Amérique du Sud et est attesté aussi en Amérique centrale. Il semble qu’il n’ait 
jamais été signalé au dessus de 2000 m d’altitude (Hoffstetter, 1986); il serait inconnu au Chili, au Pérou et en 
Équateur. Toxodon a été reconnu pour la première fois dans le Pernambuco par N. Vidal en 1959. En 1980 C. de 
Paula Couto signale la présence de Toxodon platensis dans deux sites pléistocènes de la région Nordeste du Brésil, 
Lage Grande (Pernambuco) et Curimata (Paraíba). La famille sera signalée dans bien d’autres gisements de la région, 
notamment dans le Piauí à la Toca da Barra do Antonião, à Garrincho, à la Lagoa do Quari et surtout à la Lagoa dos 
Porcos où nous avons défini le genre Piauhytherium (Guérin & Faure, 2013). Da Silva et al. (2006) le signalent dans 
le Pernambuco et figurent un humérus de Jatobá.

Au Pléistocène supérieur deux espèces de Toxodontidae sont présentes dans le Nordeste brésilien, Toxodon platensis 
et Piauhytherium capivarae. Ce sont de très gros ongulés à tête courte, cou bref et long thorax, queue courte. Leur 
taille est celle d’un grand rhinocéros, Prevosti & Vizcaíno (2006) estiment la masse moyenne de Toxodon platensis à 
1642 kg et Piauhytherium devait être de taille équivalente.

L’arrière-train est surélevé par rapport au garrot du fait du raccourcissement du membre antérieur. La tête est grande 
avec un museau long élargi en avant; les os nasaux sont raccourcis, l’ouverture nasale est reculée. La mandibule est 
haute et massive. 
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Toutes les dents sont très hypsodontes, sans racines; la formule dentaire fondamentale est 2 0 4 3 / 3 1 3 3. Les I 2/ 
et I /3 à croissance continue sont transformées en défenses. Toutes les incisives sont fortes, les I1/ sont très aplaties 
antéropostérieurement et plus grandes que les I2/, les incisives supérieures se recourbent verticalement vers le bas. Les 
incisives inférieures sont couchées en avant, les I/3 étant les plus grosses. Les canines sont le plus souvent absentes, 
ou rudimentaires et non fonctionnelles. Les jugales ont leur émail disposé en bandes verticales séparées par de larges 
solutions de continuité; leur face occlusale est plane; leur fût est recourbé. Les supérieures sont triangulaires avec 
une seule vallée linguale oblique, les inférieures rectangulaires sont très étroites et possèdent trois plis internes. Les 
prémolaires les plus antérieures sont très petites et souvent absentes. Les prémolaires inférieures sont plus simples 
que les molaires. 

Les membres sont lourds et puissants, les pattes avant sont plus courtes que les postérieures. L’humérus est court et très 
élargi, le radius possède une partie proximale beaucoup plus grêle que la distale; le cubitus, arqué, est très puissant. 
Les métacarpiens sont courts et très larges. Le fémur est long, en colonne, rectiligne; le tibia est très massif, soudé 
proximalement avec le péroné. Les métatarsiens sont très courts. Main et pied sont tridactyles avec prédominance du 
rayon III, mais il existe un premier métacarpien vestigial. L’allure et les moeurs étaient plutôt hippopotamoïdes, le 
mode de vie plus ou moins amphibie.
Les Toxodontidés pléistocènes, avec leur port de tête bas et leurs jugales hyperhypsodontes, étaient de toute évidence 
des tondeurs de graminées. MacFadden (2004) a montré une grande diversité de régime alimentaire, fondé soit sur 
des végétaux en C3, soit sur des végétaux en C4, soit encore sur un mélange des deux, le biotope variant de la forêt 
à la prairie, avec tous les intermédiaires. 

Matériel:

Fragments crâniens: maxillaire n° 8325.

Fragments dentaires: tronçons de dents antérieures n° 7928, 8108, 8366, 8368, tronçons de prémolaire supérieure n° 
3734 et 8070, tronçon de prémolaire inférieure 9551, un gros fragment de molaire supérieure n° 552, nombreux petits 
fragments dentaires n° 557, 558, 565, 589, 605, 2213, 3591, 3915, 3961, 4081, 5202, 5204, 5240, 5421, 5622, 5874, 
7133, 7346, 7358, 7461, 7539, 7751, 7768, 7793, 7835, 7928, 7937, 7952, 8013, 8045, 8046, 8050, 8102, 8103, 8106, 
8116, 8118, 8119, 8184, 8419, 8674, 9211, 9214, 9215, 9220, 10673, 18362, 18407, 18413, 18461, 19813.

Fragments d’os post-crâniens: omoplate n° 8034, humérus n° 8651, radius distal n° 7955, pyramidal n° 7440.

Proboscidea

Haplomastodon waringi (Holland, 1920)

Ce n’est pas le lieu ici de revenir sur les discussions récentes concernant la taxonomie de ce binôme (Cozzuol et al.  
2011; Alberdi et al. 2012; Mothé et al. 2012). 

Les Proboscidiens modernes (pliocènes et pléistocènes) d’Amérique du Nord comprennent trois lignées correspondant 
à des mastodontes bunodontes (Gomphotheriidae), des mastodontes zygodontes (Mastodontidae) et des éléphants 



174

du genre Mammuthus (Elephantidae). Seuls les mastodontes bunodontes Gomphotheriidae ont pu arriver en 
Amérique du Sud, où ils ont proliféré jusqu’à la fin du Pléistocène. Prado et al.  (2001, 2002) suggèrent que les deux 
dernières lignées avaient un régime alimentaire trop spécialisé (respectivement “browser” et “grazer”), alors que les 
gomphothères, à régime mixte, auraient toujours trouvé de quoi se nourrir en franchissant l’isthme de Panama. 

Haplomastodon Hoffstetter, 1950 a pour espèce-type H. waringi (Holland, 1920). L’holotype est une mandibule 
incomplète accompagnée d’autres restes, il a été recueilli à la Pedra Vermelha (Bahia), il est conservé au Carnegie 
Museum (Simpson & Paula Couto, 1957; Prado et al. , 2003). 

H. waringi est du Pléistocène moyen et supérieur (Ensénadien et Lujanien) d’Amérique du Sud tropicale; il est connu 
dans le couloir interandin en Équateur et en Bolivie, et dans de nombreux sites pléistocènes brésiliens, de Lagoa 
Santa jusqu’au Nordeste (par exemple à Upanema dans le Rio Grande do Norte, à Uruque près de Quixeramobim 
dans le Ceará, à la Pedra Vermelha à Monte Santo dans le Bahia). En ce qui concerne le Piauí, il a été trouvé dans les 
Tocas da Barra do Antonião, do Garrincho, de la Serrote das Moendas, et dans les lagoas do Quari et dos Porcos. Pour 
le Pernambuco, da Silva et al.  (2006) figurent une molaire de Brejo da Madre de Deus.

Ce mastodonte avait l’allure d’un éléphant et était de taille voisine, un peu plus bas au garrot mais un peu plus long. 
Les défenses juvéniles sont droites et souvent munies d’une bande d’émail, mais deviennent courbes et perdent leur 
émail à l’état adulte; elles sont alors relativement courtes, et à section ovale; les alvéoles des défenses sont légèrement 
divergents. Le crâne déprimé et allongé est élevé, éléphantoïde, mais moins que chez Stegomastodon. La mandibule 
est courte et haute; la symphyse mandibulaire est courte. 

La formule dentaire générale (développée) est 1/1 dI, 1-0/1-0 I, 0/0 C, 3/3 D, 3-0/2-0 P, 3/3 M, avec disparition 
complète des P pour les formes évoluées; il n’existe donc plus de dents de deuxième génération. Les jugales des 
Mastodontes Gomphotheriidae sont bunodontes: elles présentent des tubercules principaux mousses groupés par 
paires transversales, avec de nombreux tubercules accessoires; les D4, M1 et M2 ont 3 à 6 rangées de tubercules. 
Les formes évoluées ne portent plus que deux molaires fonctionnant simultanément par demi-mâchoire. Les M2/2 
sont trilophodontes, les M3/3 sont tétra- ou pentalophodontes; les jugales ont une figure d’usure en trèfle simple; 
elles ne montrent qu’un très petit nombre de conules accessoires dans les vallées. Les mastodontes sud-américains 
présentent, comme tous les Proboscidiens modernes, des intermaxillaires allongés limitant avec les os nasaux une 
vaste ouverture nasale bien éloignée de la bouche, ce qui est lié à l’existence d’une trompe. Le cou est raccourci. 
Les membres sont très longs, en colonne, adaptatés à supporter un poids très élevé. Ils sont terminés par cinq 
doigts englobés dans un coussin élastique dont seuls les ongles dépassent. L’appui est de type digitiplantigrade 
ou subplantigrade. Le segment proximal des membres est très allongé. Cubitus et péroné sont bien développés et 
indépendants. Il y a deux phalanges aux doigts I et II, et trois phalanges aux autres doigts, le doigt III est le plus fort. 

Matériel:

Deux défenses n° 7963 + 7964, et n° 3483, une D/3 Dr très usée n° 8175, une M/3 complète n° 5447-1, un fragment 
de mandibule Dr portant M/3 n° 8370, une M/3 Dr subcomplète n° 7795, un fragment de symphyse mandibulaire n° 
7964-bis. Fragments de dents jugales non mesurables n° 619, 2912, 3597, 3741, 3742, 4369, 5186, 5195, 5204, 5327, 
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5447-3, 5650, 5876, 7442, 7771, 7572, 7786, 7964-7, 7964-8, 8131 (roulé), 8189, 8419-1, 8423-4, 8673. Deux gros 
bourgeons dentaires n° 7964-5, 7964-6.

Description des principaux restes:

Les deux défenses sont brisées longitudinalement et aucune ne présente de section complète. La n° 7963-7964 mesure 
1700 mm selon sa plus grande courbure, et la corde correspondante atteint 1500 mm; le diamètre de l’extrémité 
proximale est de 206 mm. Les dimensions de la défense n° 3483 sont respectivement 1490 mm, 1290 mm et 173 mm.

La D/3 n° 8175 est très usée, trilophodonte. Sa longueur atteint 85 mm pour une largeur maximale de 57,5 mm.
Le bourgeon dentaire n° 7964-6 est vierge de toute usure, il mesure 91,5 par 70 mm, il comporte un grand cône 
central haut de 72 mm entouré d’un cingulum continu et en arrière un cône accessoire haut de 55 mm. Le bourgeon 
n° 7964-5 est construit comme le précédent mais ne possède que le cône central, haut de 73,5 mm; longueur et largeur 
du bourgeon atteignent respectivement 83 et 79,5 mm.

La M/3 n° 5447-1 compte cinq lophes et un talon, l’usure assez forte concerne les quatre premiers lophes. La longueur 
de la dent est 221,5 mm pour une largeur maximale, au 4ème lophe, de 90 mm; la hauteur de la dent au 5ème lophe 
atteint 134 mm. Chaque lophe est constitué de deux cônes principaux encadrant deux mésoconelets; il est précédé 
d’un petit tubercule prétrite bas et suivi d’un tubercule posttrite plus haut. L’épaisseur de l’émail sur les cônes 
principaux atteint 6 à 7 mm.

La M/3 n° 7795 a son talon cassé; l’usure a juste entamé le lophe 3, la longueur est 220 mm pour une largeur 
maximale (au 3ème lophe) de 96,5 mm.

L’usure différente des deux M/3 montre que nous sommes en présence de deux individus adultes. La D/3 très usée 
appartient à un individu juvénile.

Artiodactyla

Dicotyles tajacu (Linné, 1758)

C’est le pécari à collier, très présent parmi la faune actuelle. Long d’environ 1 m pour une hauteur au garrot de 0,3 à 
0,5 m, il pèse de 17 à 35 kg à l’état adulte. Il est très ubiquiste et omnivore. 

Dicotyles tajacu et Tayassu pecari, le pécari à lèvres blanches, de plus grande taille, sont connus à l’état fossile dans 
tout le Brésil, notamment dans les grottes de Lagoa Santa. Ils sont présents dans le Nordeste, comme par exemple 
dans les principaux gisements à faune de la région de São Raimundo Nonato (PI), particulièrement à la Toca da 
Cima dos Pilão qui a servi de tanière à des grands félins dont ils étaient sans doute une proie favorite (Faure & 
Guérin, 2014). Les pécaris sont aussi attestés à la Toca da Barra do Antonião, à la Toca do Garrincho, à la Serrote das 
Moendas, ainsi que dans les gisements holocènes de la Toca do Serrote do Artur et du Sítio do Meio. 
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Matériel:

Un Mc IV G complet.

Les dimensions de ce métapode (L = 53 mm, DT prox. = 9 mm, DAP prox. = 10 mm, DT dia. = 8,5 mm, DAP dia. 
= 8,5 mm, DT dist. = 8,5 mm, DAP dist. = 10,5 mm) permettent de l’attribuer sans ambigüité à D. tajacu plutôt qu’à 
Tayassu pecari, qui est souvent sympatrique mais de plus forte taille.

Palaeolama niedae (Guérin & Faure, 1999)

Le genre Palaeolama a été défini en 1867 par P. Gervais sur du matériel provenant très probablement du Pampéen 
d’Argentine (Hoffstetter, 1952) et de nombreuses espèces ont été décrites, aussi bien d’Amérique du Sud que 
d’Amérique du Nord; nous incluons dans Palaeolama les deux sous-genres Palaeolama et Hemiauchenia. 

Palaeolama a été révisé en détail par R. Hoffstetter (1952) et Webb (1974). Hoffstetter retient parmi les principales 
caractéristiques génériques la grande taille, l’existence par demi-mâchoire de deux prémolaires supérieures et deux 
inférieures, la présence de colonnettes interlobaires aux M1/ et M2/, sa grande P/3 à deux racines et son “pli caprin” 
à l’avant des molaires inférieures; la P/4 est complexe avec des fossettes multiples. Les rangées dentaires supérieures 
sont plus ou moins convergentes. 

Figura 3: Défense de mastodonte no 3483 en cours de dégagement au laboratoire de Paléontologie, FUMDHAM.
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Deux espèces de Palaeolama sont présentes dans le Pléistocène supérieur du Nordeste, P. major Lund et P. niedae 
Guérin & Faure, 1999. Ainsi, pour le Piauí, P. major est seul présent à la Serrote do Artur, P. niedae se trouve dans les 
Tocas da Barra do Antonião, do Garrincho, de la Cima dos Pilão et do Barrigudo. Les deux espèces sont sympatriques 
à la Serrote das Moendas, et dans la Lagoa dos Porcos.

Il semble que les Palaeolama n’étaient pas des tondeurs d’herbe mais plutôt des “browser-like intermediate feeders” 
à la façon du chameau actuel, et vivaient probablement dans un paysage de savane boisée ouverte (Dompierre & 
Churcher, 1996).

Figura 4: Troisième molaire inférieure no 5447-1 de Haplomastodon waringi, vue latérale et occlusale.
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Matériel:

Un cuboïde n° 7432, un fragment distal de tibia gauche n° 8137.
Le fragment de tibia présente un DAP dist. de 47 mm ce qui permet de l’attribuer sans hésiter à P. niedae plutôt qu’à 
P. major, bien plus petit.

Mazama gouazoubira (G. Fisher, 1814)

Mazama Rafinesque, 1817 regroupe de petits Cervidés dont la hauteur au garrot varie selon les espèces de 45 à 80 
cm. Les bois comptent normalement une seule pointe, mais sur certains spécimens il peut y en avoir plusieurs. L. 
Kraglievich (1932) note que la longueur des bois est normalement d’une douzaine de cm, atteignant un maximum 
de 13 cm, et, en Uruguay, 15 cm. Les bois peuvent être remplacés à n’importe quel moment de l’année. Il existe des 
canines supérieures de lait, et dans certaines populations jusqu’à 20% des individus disposent de canines supérieures 
définitives. La variation intraspécifique de taille est grande (Geist, 1999).
Le genre comprend plusieurs espèces actuelles répandues du Mexique à l’Amérique du Sud tropicale, toutes 
essentiellement forestières. Les deux principales sont M. gouazoubira et M. americana.
Le genre est connu, souvent sans indication d’espèce, dans le Pléistocène d’Argentine et du Brésil (Carette, 1922; 
Paula Couto, 1979; Souza Cunha & Magalhães, 1986; Magalhães et al., 1992). Il est bien représenté comme fossile 
notamment dans la région de Lagoa Santa où les deux espèces M. gouazoubira et M. americana ont été reconnues, 
ainsi qu’à la caverna Faustina et à Lapa da Cerca Grande à Matozinhos (Minas Gerais), à Brejões (Morro de Chapéu, 
Bahia), à Curimata (Paraíba) et à Itapipoca (Ceará). Les deux espèces M. gouazoubira et M. americana sont présentes 
dans le Pléistocène supérieur et l’Holocène de la région du Parc national Serra da Capivara dans le Piauí, dans les 
Tocas da Barra do Antonião, da Cima dos Pilão, do Garrincho, de la Serrote do Artur, do Barrigudo et de la Serrote 
das Moendas (Guérin & Faure, 2009).

Matériel: 

Trois extrémités proximales de radius n° 4210, 4838 et 5502, une extrémité distale de radius n° 7761-8, un fragment 
proximal de canon antérieur n° 4838, une extrémité distale de tibia n° 3628, un calcanéum G n° 4838, un canon 
postérieur cassé distalement n° 3614-1, un fragment d’os canon n° 7598, cinq phalanges 1 bien conservées (n° 578-1, 
578-2, 3179 et 3249), une phalange 2 cassée, une phalange 3. 

Description des principaux restes:

Les radius proximaux ont des DT prox. variant de 21,5 à 25 mm pour des DAP prox. de 13 à 14 mm, ce sont les 
dimensions de M. gouazoubira. Le tibia distal a un DT de 24 mm et un DAP de 18 mm, ces dimensions correspondent 
à M. gouazoubira. Avec une longueur de 30 mm et des diamètres proximaux respectifs de 10 (transversal) et 14 
mm (antéro-postérieur) les phalanges I sont plus proches d’un échantillon de Mazama gouazoubira du Pléistocène 
supérieur (n = 18, L moyenne = 30,8, diamètres prox. moyens = 10,3 et 13,1 mm) que d’un échantillon actuel du 
même Cervidé (n = 28, L moyenne = 26,6 mm, diamètres prox. moyens 9,1 et 11,5 mm).

Le fragment d’os canon n° 7598 est indéniablement façonné et présentent des traces d’abrasion. Le façonnage a 
donné une section carrée mais sur une des faces, malgré l’abrasion, on distingue encore le sillon médian. Ce fragment 
de diaphyse mesure 114 mm de long et 12 x 11 mm en son milieu. La taille est très comparable à celle du n° 3614-1, 
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qui correspond bien à M. gouazoubira. Il s’agit d’un spécimen unique, sa présence dans une lagoa est remarquable. 
Seule une étude précise de sa position stratigraphique et du matériel associé permettra de comprendre la présence de 
cet objet parmi les restes de la faune.

Perissodactyla

Hippidion bonaerensis (Ameghino, 1907)

Il est présent dans toute l’Amérique du Sud. Le plus ancien site sud-américain à Hippidion est Uquia en Argentine, 
qui date d’environ 2,5 Ma, et le genre survit jusqu’au début de l’Holocène (Alberdi & Prado, 1995). Au Nordeste 
du Brésil H. bonaerensis se trouve dans de nombreux gisements entre autres à la Toca da Barra do Antonião (où il 
est associé à Equus neogaeus), à la Toca do Garrincho, à la Serrote das Moendas, et dans la Lagoa do Quari (PI). 
Récemment Da Silva Bélo & Oliveira (2013) ont étudié des traces sur des ossements d’Equidae de la Toca da Barra 
do Antonião, ces traces sont sans nul doute très difficile à interpréter compte tenu des conditions de gisement et du 
charriage très important subi par certains fossiles (nous avons observé des ossements totalement roulés).

L’allure générale des Hippidion est celle d’un cheval mais les dents sont morphologiquement très différentes. Le 
crâne est assez semblable à celui d’Equus, mais un peu plus long relativement à la taille du corps. L’échancrure nasale 
est très longue, son fond est reculé presque jusqu’au niveau du bord antérieur de l’orbite, les os nasaux convexes 
sont très longs et étroits. Aux jugales supérieures le protocône petit, ovale, est plus ou moins arrondi; les fossettes 
ont un contour simple, presque sans ondulations; l’hypsodontie des jugales est unilatérale, marquée pour les jugales 
supérieures du côté labial, ce qui donne un fût très courbe en vue de face. Aux jugales inférieures le protoconide et 
l’hypoconide forment des demi-lunes mieux délimitées que chez Equus. Le cément des jugales est beaucoup plus 
épais que chez Equus. Les jugales sont proches de celles des Merychippus et Pliohippus nord-américains mais les 
pattes sont monodactyles à la façon d’Equus. Les pattes avant possèdent un rudiment de Mc V comme chez Hipparion; 
le Mc III est plus court et plus massif que celui d’Equus. Les segments distaux des membres sont relativement courts. 

Hippidion était comme Equus un habitant des régions ouvertes. Ses jugales plus primitives et moins hypsodontes 
militent toutefois en faveur d’un régime alimentaire beaucoup moins centré sur les graminées. Il est classique de 
considérer les Hippidion comme des mammifères adaptés à des milieux montagnards (ils auraient de ce fait les 
segments distaux des membres relativement plus courts que ceux des vrais chevaux), mais cette interprétation ne 
peut s’appliquer à certains gisements, comme ceux de Lagoa Santa et du Nordeste brésilien où les reliefs ne sont ni 
élevés, ni très escarpés. Son association avec Equus est aussi un argument allant à l’encontre de cette hypothèse. R. 
Hoffstetter (1966) considère Hippidion comme un animal de climat chaud ou tempéré chaud, vivant dans des régions 
ouvertes, basses ou peu élevées.

Matériel: 

Incisive n° 4227, dents jugales supérieures n° 3912 (P2/D) et n° 8047, dent jugale inférieure n° 8321, fragment de 
jugale inférieure n° 5718. 

Fragment d’astragale n° 8288, os canon n° 8278, fragment de stylet n° 5262. 
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Carnivora

Comme nous l’avons déjà plusieurs fois remarqué par ailleurs, parmi les espèces fossiles retrouvées dans les lagoas, 
les carnivores sont très rares; dans la Lagoa Uri de Cima les superprédateurs sont absents, seuls un Mustelidae et un 
petit Félidae figurent dans la liste faunique.

Conepatus semistriatus (Boddaert, 1785)

Ce petit Mephitinae très ubiquiste pèse deux à quatre kilos et se nourrit d’invertébrés et de petits vertébrés. Il se 
trouve très rarement dans les lagoas; en milieu karstique Cartelle & Hartwig (1996) l’ont signalé à la Toca da Boa 
Vista (Bahia), et pour notre part nous l’avons retrouvé parmi les carnivores de la Toca das Moendas (Faure & Guérin, 
2014).

Matériel:

Un fragment de maxillaire G portant P4 et M1 n° 3747-4. 

Felis yagouaroundi E. (Geoffroy Saint-Hilaire, 1803 et/ou Felis wiedii Schinz, 1821)

Matériel:

Un fragment de mandibule droite portant P/3 et M/1 d’un petit félin, attribuable par sa taille et la présence de deux 
molaires inférieures à Felis wiedii (le margay) ou à Felis yagouaroundi. 

Ces espèces pèsent de 3 à 10 kg et sont surtout des prédateurs de rongeurs et d’oiseaux.

Nous avons reconnu des petits félins de ce type à la Toca da Barra do Antonião, à la Toca da Cima dos Pilão et à la 
Toca do Garrincho.

Description:

La branche horizontale au niveau de P/4 est haute de 16 mm pour un DT de 7,5 mm. La P/3 longue de 8,5 mm et 
large de 4 mm porte une pointe principale suivie d’un petit talon. La M/1 longue de 11 mm pour une largeur de 5,5 
mm porte deux pointes successives.

Micromammifères

Matériel:

Des os de micromammifères n° 114, 564, 634, 797, 2182, 2242, 2245, 2856, 3747, 4009, 4187, 4641, 4645, 4808, 
4838, 5188, 5434, 5487, 5751, 5797, 7561, 7575, 19573. 
Une hémimandibule de preá, le Caviidae Galea spixii n° 4808. 
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Aves

Matériel:

Plusieurs petits os (n° 637-10, 972, 5335, 5692) et trois os longs d’assez grande taille n° 672 (incomplet), 3156, 7899.

Crocodylia

Sur les dix espèces de Crocodiliens vivant actuellement en Amérique du Sud (quatre crocodiles et six caïmans), au 
moins deux espèces de caïmans sont connues dans la région, ou l’étaient encore récemment:
- Caiman latirostris (Daudin, 1801) se trouve en Bolivie, en Argentine du Nord, dans le Sud-Est du Brésil, au Paraguay 
et en Uruguay; la longueur moyenne est 2 m, avec un maximum de 3,5 m.
- Caiman yacare (Daudin, 1802) est connu d’Argentine du Nord, de Bolivie du Sud, du Sud du Brésil et du Paraguay; 
il est long de 2,5 à 3 m.

Matériel: 

Un fragment d’hémimandibule droite édentée n° 5321, des fragments de mandibule édentée n° 5786, une dent n° 
5792. 
Ce matériel ne permet pas de reconnaître l’espèce de Caiman présente.
Nous avons déjà signalé quelques restes de Caiman sp. dans la faune de la Lagoa da Pedra à Conçeição das Creoulas, 
à la Toca das Moendas et dans celle de la Toca da Janela da Barra do Antonião (Faure et al. 2010).

Lacertilia

Matériel:

Un fragment de mandibule n° 3775-63.

Chelonia

Matériel:

Des fragments d’os longs probablement de tortue (n° 637) et de nombreux fragments de plaques de carapaces de 
tortues ont été recueillis: n° 592; 575; 584; 586; 592; 601; 608; 637; 654; 655; 664; 682; 693; 699; 700; 706 707; 
712; 720; 706; 707; 959, 975; 2108; 2113; 2179; 2206; 2239; 2257; 2772; 2274; 2789; 2290; 2808; 2833; 2849; 2854; 
2882; 2918; 3098; 3118; 3202; 3249; 3273; 3275; 3283; 3455; 3456; 3550; 3552; 3639; 3656; 3658; 3668; 3699; 
3700; 3701; 3702; 3706; 3746; 3735; 3741; 3747; 3748; 3750; 3775; 3778; 3846; 3888; 3894; 3913; 3956; 3957; 
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3980; 4040; 4095; 4118; 4138; 4179; 4216; 4356; 4369; 4523; 4537; 4757; 4763; 4790; 4882; 5184; 5188; 5245; 
5248; 5321; 5335; 5374; 5431; 5478; 5487; 5648; 5720; 5743; 5771; 5973; 7337; 7466; 5753; 7557; 7575; 7603; 
7707; 7734; 7757; 7777; 7805; 7853; 7937; 8016; 8034; 8063; 8147; 8160; 8420; 9212; 9213; 9215; 18296; 19442.

Conclusion

Avec la Lagoa da Pedra à Conceição das Creoulas, fouillée par une équipe de l’Universidade Federal do Pernambuco 
au début des années 90, la Lagoa Uri de Cima est la deuxième lagoa de la commune de Salgueiro ayant livré des 
restes de faune du Pléistocène supérieur. 
Avec près de 750 restes déterminables, elle se révèle un site fossilifère majeur du Pernambuco. Comme c’est le cas 
dans ce type de gisement les restes de Megatheriidae, Pampatheriidae, Glyptodontidae et Toxodontidae sont toujours 
très présents. Les Macraucheniidae, les Artiodactyles (Camelidae, Suidae, Cervidae), les Equidae et les carnivores 
sont plus rares. La Lagoa Uri de Cima ne présente pas une biodiversité aussi riche et exceptionnelle que celle de 
la Lagoa dos Porcos (PI), ni un nombre d’individus aussi grand pour certains taxons que la Lagoa do Quari (PI), 
mais ses fossiles, dont certains très bien conservés, sont utiles à la reconstitution paléoenvironnementale de la fin du 
Paléolithique supérieur dans le Nordeste. Parmi la mégafaune, certains restes d’Eremotherium, sont remarquables 
par leur taille exceptionnelle. 

Depuis les premiers travaux de recherches de Rolim (1971, 1974) et de Paula Couto (1980) qui ont été parmi 
les premiers à s’intéresser à ce type de gisement, la connaissance géologique et paléontologique des “formations 
cacimbas” du Nordeste brésilien a beaucoup progressée.
La Lagoa Uri de Cima a été fouillée avec des méthodes de fouille archéologique très minutieuses qui ont permis une 
approche pluridisciplinaire précieuse pour l’interprétation des phénomènes de remplissage et la compréhension de la 
formation du gisement.  
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