
BASTOS, M. Q.R.; SOLARI, A.; SILVA, S.F.S.da.; MARTIN, G. Estudo Preliminar de Dieta a Partir de Isótopos em Grupos Caçadores-Coletores do Agreste 
Pernambucano (Holoceno Recente - Nordeste do Brasil) 

FUMDHAMentos (2019), vol. XVI, n. 1. pp. 03-18.  3 

ESTUDO PRELIMINAR DE DIETA A PARTIR DE ISÓTOPOS EM GRUPOS 

CAÇADORES-COLETORES DO AGRESTE PERNAMBUCANO (HOLOCENO 

RECENTE - NORDESTE DO BRASIL) 

Murilo Q. R. Bastos1 

Ana Solari 2 

Sérgio F.S.M da Silva 3 

Gabriela Martin4 

Resumo: Apresentamos, em caráter preliminar, aspectos das práticas alimentares das populações pré-

históricas de caçadores-coletores do Nordeste do Brasil, a partir de análises de isótopos estáveis de 

carbono e nitrogênio do colágeno ósseo de indivíduos sepultados nos sítios Pedra do Cachorro, Pedra do 

Tubarão e Alcobaça, localizados no interior de Pernambuco. Os resultados obtidos sugerem similaridade 

entre a dieta de Pedra do Tubarão e Pedra do Cachorro e diferença nos resultados de Alcobaça, apontando 

uma dieta mais rica em proteína animal para este último. A má preservação de colágeno da fauna local 

não possibilitou uma interpretação mais substancial, no entanto, a diferença entre os resultados desses 

grupos com populações caçadoras-coletoras do Sul e Sudeste brasileiro pode ser indicador de estratégias 

distintas nas práticas alimentares. Palavras-chaves: isótopos, dieta, caçadores-coletores, Nordeste do 

Brasil, Holoceno Recente. 

Abstract: In a preliminary study, we present some aspects of the feeding practices of prehistoric hunter-

gatherer populations in Northeastern Brazil, from analyzes of stable isotopes of carbon and nitrogen taken 

from bone collagen of individuals buried in archaeological sites Pedra do Cachorro, Pedra do Tubarão and 

Alcobaça, located in the interior of Pernambuco. The results obtained suggest similarity between the diet 

of Pedra do Tubarão and Pedra do Cachorro and difference with Alcobaça, indicating a diet richer in animal 

protein for the latter. The poor preservation of collagen of the local fauna did not allow a more substantial 

interpretation, however, the difference between the results of these groups regarding other hunter- 

gatherer populations in the South and Southeast of Brazil may be an indicator of different strategies in 

feeding practices. Keywords: isotopes, diet, hunter-gatherers, Northeastern Brazil, Recent Holocene.  
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Introdução 

Pesquisas com isótopos estáveis de carbono e nitrogênio vêm sendo utilizadas por décadas para 

discutir hábitos alimentares de populações antigas (Ambrose, 1993). No Brasil, tais estudos são 

realizados principalmente com populações litorâneas da região Sul e Sudeste do país (DeMasi, 

2001, Colonese et al. 2014, Bastos et al. 2014, Bastos et al. 2015, Pezo-Lanfranco et al. 2018), 

assim como grupos caçadores-coletores da região do Carste de Lagoa Santa, em Minas Gerais 

(Hermenegildo 2007, Strauss et al. 2015). Há também estudos usando este método em 

contextos mais recentes, como em africanos sepultados em cemitérios na cidade do Rio de 

Janeiro e Salvador, relacionados com o período da escravidão do Brasil (Bastos et al. 2016).  

A reconstrução da dieta a partir de isótopos parte do princípio de que a composição isotópica 

de carbono e nitrogênio no corpo está diretamente relacionada ao das práticas alimentares 

(Ambrose 1993). A partir das análises de isótopos estáveis de carbono (δ13C) é possível distinguir 

plantas que apresentam o caminho fotossintético C3 (ex: trigo, arroz, batatas), de plantas com 

caminho fotossintético C4 (ex: milho, milhete, cana de açúcar, sorgo). Enquanto as plantas C3 

apresentam valores de δ13C bem negativos, entre -34‰ a -23‰, os valores de plantas C4 ficam 

entre -17‰ a -9‰. Estes diferentes valores de δ13C encontrados nas plantas são passados a seus 

consumidores e, ao analisar os isótopos de carbono destes consumidores, é possível determinar 

se estes se alimentavam de plantas C3, C4, ou até mesmo uma mistura de ambas (Smith e 

Epstein 1971, Schoeninger e DeNiro 1984, Ambrose 1993). Recursos marinhos geralmente 

apresentam valores de δ13C similares aos valores de plantas C4, possibilitando que análises de 

isótopos de carbono também possam diferenciar dietas terrestres baseadas em plantas C3 de 

dietas marinhas (Smith e Epstein 1971, Schwarcz 1991).  

Diferente do carbono, isótopos de nitrogênio (δ15N) podem ser usados para avaliar o nível trófico 

da alimentação de um determinado indivíduo, de modo que torna possível distinguir uma dieta 

mais voltada para vegetais, animais terrestres, ou animais marinhos. O nitrogênio presente no 

ar atmosférico apresenta um δ15N igual a 0‰, e este sofre um enriquecimento de 2‰ a 6‰ a 

cada nível da teia trófica (Hedges e Reynard 2007, O'Connell et al. 2012). Dessa forma, 

herbívoros apresentam um δ15N um pouco maior que o da planta ingerida, e carnívoros um δ15N 

maior ainda. Em ambientes marinhos, o δ15N chega a valores bem mais elevados que aqueles 

encontrados pela biota terrestre, isso ocorre porque em ambientes marinhos há um maior 
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número de níveis tróficos, além de existir uma diferença em torno de 4‰ entre o δ15N de 

organismos autotróficos terrestres e marinhos (Ambrose 1993, Yoder 2010).  

É possível obter valores de δ13C tanto no carbonato presente na apatita como no colágeno dos 

ossos. Por não haver nitrogênio na apatita, só é possível obter valores de    δ15N no colágeno. O 

colágeno presente nos ossos está relacionado à dieta proteica do indivíduo analisado (Ambrose 

1993). O colágeno presente nos ossos é remodelado ao longo da vida, podendo ser 

completamente alterado no período de 10 a 30 anos (Tieszen et al. 1983, Richards et al. 2002). 

É importante mencionar que o carbono ingerido na dieta sofre fracionamento isotópico ao ser 

assimilado nos ossos, de modo que os valores de δ13C do colágeno tornam-se 5‰ mais positivos 

que o δ13C do alimento consumido (Lee-Thorp et al. 1989, Cerling e Harris 1999, Tykot et al. 

2009). 

O presente trabalho aborda, em caráter preliminar, o estudo sobre hábitos alimentares de 

grupos caçadores-coletores, do interior do estado de Pernambuco, relacionados ao Holoceno 

recente, a partir de análises de isótopos estáveis de carbono e nitrogênio. Em especial serão 

abordados indivíduos escavados dos sítios Pedra do Cachorro, Pedra do Tubarão e Alcobaça.  

Os sítios arqueológicos  

O sítio arqueológico, Pedra do Cachorro, está localizado dentro do Parque Nacional do 

Catimbau, no município de Buíque, interior do estado de Pernambuco, na UTM 24L 692959E - 

9051647N (WGS-84), a 300 km da costa marítima (Figura 1). Este sítio é um abrigo rochoso num 

afloramento de arenito, que difere de outros sítios arqueológicos da região porque não 

apresenta manifestações de arte rupestre nos paredões. Entre 2015 e 2016, foram realizadas 

quatro campanhas arqueológicas no local por uma equipe da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) e como resultado foram achados três sepultamentos humanos, um 

secundário e dois primários sem acompanhamentos funerários (Figura 2). O uso do abrigo como 

espaço funerário por vários grupos pré-históricos de caçadores-coletores mostra ter sido 

eventual ao longo do Holoceno Recente, motivado possivelmente pela forma destacada do 

afloramento na paisagem regional, e indicado a partir das datas de radiocarbono obtidas 

diretamente dos ossos dos três indivíduos pelo método AMS no laboratório Beta Analytic. Assim, 

o sepultamento 1, secundário de um indivíduo adulto do sexo masculino foi datado em 760 ± 30 
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A.P., e os outros dois sepultamentos primários, o sepultamento 2 de um indivíduo subadulto (3 

anos) foi datado em 1470 ± 30 A.P. e o sepultamento 3 de outro adulto masculino foi datado em 

3560 ± 30 A.P. (Solari et al., 2015, 2016, 2018; Solari e Silva, 2017).  

 

Figura 1: Sepultamentos humanos do sítio Pedra do Cachorro (Esquerda: Sepultamento 1. Centro: 
Sepultamento 2. Direita: Sepultamento 3). 

Também no Agreste Pernambucano, na Serra do Buco, município de Venturosa (PE), 

microrregião de Arcoverde, dois sítios arqueológicos relacionados, a Pedra do Tubarão e 

Cemitério do Caboclo, foram escavados em 1989 por uma equipe da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), e no ano seguinte foram publicados os principais resultados das escavações 

em uma dissertação de mestrado (Luft, 1990). O sítio Pedra do Tubarão está localizado nas 

coordenadas 8º32’21’’ latitude sul e 36º48’08’’ longitude oeste, e 200 m em direção nordeste 

está o abrigo funerário, o Cemitério do Caboclo (Figura 2). 

Inicialmente, os locais foram escolhidos para escavação devido à presença de arte rupestre 

(pinturas e gravuras) de Tradição Agreste, ligada a grupos de caçadores-coletores e ceramistas 

na região (Aguiar, 1982; Pessis, 1992). O sítio Pedra do Tubarão foi identificado como local de 

habitação com presença de grandes fogueiras delimitadas por pedras, material lítico 

(principalmente quartzo) e alguns fragmentos de hematita usados em pinturas rupestres, 

materiais cerâmicos, ornamentos (ossos, sementes e pedras), restos ósseos da fauna (ordem 

Artiodactyla, Edentata, Rodentia, Squamata e pássaros), além de alguns ossos humanos.  

O cemitério de Caboclo, foi caracterizado por Luft (1990) como uma necrópole de tipo 

secundário, onde em uma área aproximada de 12 m2 e uma única camada com 27 cm de 

espessura, um grande número de ossos humanos quebrados e dentes avulsos, foram achados 

dispersos e distribuídos homogeneamente no local, completamente desarticulados, muitos 

deles queimados, pertencentes a um número mínimo de indivíduos de 24, incluindo 15 adultos 

e 9 subadultos. Em associação com os remanescentes humanos, também foram encontrados 
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restos de outros materiais, incluindo ossos de animais silvestres, ornamentos como pingentes 

de ossos ou contas de colar feitas de ossos, sementes e pedras e fragmentos de cerâmica. Três 

datações diretas feitas recentemente nos restos ósseos humanos do cemitério de Caboclo, 

marcaram o uso do espaço funerário aproximadamente há 1.000 anos antes do presente (Costa 

et al. no prelo), os mesmos ossos datados forneceram os resultados isotópicos utilizados nesta 

pesquisa. 

 

Figura 2: Localização dos sítios arqueológicos Pedra do Cachorro, Pedra do Tubarão (Cemitério do 
Caboclo) e Alcobaça, Pernambuco.  

Por último, o abrigo em rocha arenítico, Alcobaça, localiza-se na mesorregião do Agreste 

Pernambucano, na microrregião do Vale de Ipanema, no município de Buíque (PE), nas 

coordenadas 8°32’24’’ latitude sul e 37°11’39’’ longitude oeste (Oliveira, 2001) (Figura 1). Igual 

que o sítio Pedra do Tubarão (Cemitério do Caboclo), o sítio Alcobaça revelou conter grafismos 

rupestres (pinturas e gravuras) de Tradição Agreste (Aguiar, 1982; Pessis, 1992), as que levaram 

a iniciar as escavações arqueológicas no local por uma equipe da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) entre 1996 e 1998.  
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As escavações em três áreas do sítio, proporcionaram cinco enterramentos humanos 

secundários (onde os ossos de vários indivíduos adultos e subadultos apresentaram-se 

desarticulados e muitos deles queimados e depositados em covas), associados a cinco fogueiras 

(datadas entre 1812 ± 26 até 2466 ± 32 anos A.P.) e outros vestígios (restos vegetais, ossos de 

fauna, cestaria trançada, cerâmica, ocre vermelho, conchas, material lítico). O principal 

tratamento funerário do sítio foi a cremação secundária. A cronologia do sítio foi obtida a partir 

de 24 datações, que indicaram que o abrigo foi usado por um longo período entre 4851 ± 30 até 

888 ± 25 anos A.P. (Oliveira, 2001). Em particular, a amostra de osso humano usada no presente 

estudo correspondeu ao enterramento 1, evidenciado na sondagem inicial do sítio, o mesmo 

não apresentou sinais de queima e forneceu uma datação direta de 1010 ± 30 anos antes do 

presente.  

Material e métodos 

Para o estudo, foram analisados dados de isótopos estáveis de carbono e nitrogênio 

previamente obtidos no Laboratório Beta Analytic, nos EUA, de três indivíduos sepultados no 

sítio Pedra do Tubarão, um indivíduo do sítio Alcobaça e três indivíduos do sítio Pedra do 

Cachorro. Além destes, sete amostras de fauna terrestre escavadas do sítio Pedra do Cachorro 

foram selecionadas para serem usadas como parâmetro alimentar da região, sendo estas 

preparadas e enviadas para análise na Universidade de Brasília (UnB). Por fim, amostras dos 

mesmos três indivíduos do sítio Pedra do Cachorro foram também enviadas para análise na 

Universidade de Brasília, para serem comparadas com os resultados gerados pelo Beta Analytic.  

Antes das análises, as amostras de fauna e dos três indivíduos do Pedra do Cachorro passaram 

por um procedimento de extração de colágeno no laboratório químico do setor de Geologia e 

Paleontologia do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o qual seguiu 

protocolo publicado em Bastos et al. (2015, 2016). Inicialmente as amostras foram colocadas 

em potes de vidro e imersas em NaOH 0.1 M por 24 horas para neutralização de ácidos húmicos. 

Após enxágue com água destilada por três vezes, as amostras foram imersas em HCl 0.25 M por 

72 horas para desmineralização. Após mais uma etapa de NaOH 0.1 M por 24 horas, foi realizada 

a separação dos resíduos de lipídeos em uma solução de clorofórmio, metanol e água na 
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proporção de 2:1:0.8. Os pseudomorfos de colágeno foram novamente enxaguados, secos em 

estufa a 60°C e em seguida armazenados em microtubos de centrífuga (tubos Eppendorf).  

As análises isotópicas foram feitas no Laboratório de Estudos Geocronológicos, Geodinâmicos e 

Ambientais da Universidade de Brasília. Foram pesados em torno de 0,6 mg de colágeno de cada 

amostra em cadinhos de estanho para leitura em um espectrômetro de massas MAT Delta V 

Plus da Thermo Scientific conectado a um Flash 2000 CHN Analyzer. Os δ13C e δ15N foram 

calibrados a partir dos padrões NIST 8548 e NIST 8542 e gerados em PDB e ar atmosférico. As 

razões Carbono/Nitrogênio foram geradas para avaliar a diagênese do colágeno (DeNiro 1985), 

de modo que os valores acima ou abaixo de 2,8 a 3,6 foram descartados para interpretação dos 

dados. 

Resultados 

A tabela 1 apresenta as amostras selecionadas para análises isotópicas no Laboratório de 

Estudos Geocronológicos, Geodinâmicos e Ambientais da Universidade de Brasília (UnB). Na 

mesma tabela são apresentados os valores de δ13C e δ15N obtidos e a razão carbono / nitrogênio 

(C:N).   

Tabela 1: Identificação das amostras do sítio Pedra do Cachorro analisadas na Universidade de Brasília, 
indicando se há presença de colágeno para análise, razões isotópicas de carbono e nitrogênio e razão C:N. 
(*) indivíduo sub-adulto. 

ID 
Sítio 

Táxon Amostra 
Presença de 

colágeno 
δ13C δ15N C:N 

Sep 1 H. sapiens Costela Sim -18,2 12,7 2,9 

Sep 2* H. sapiens Costela Sim -17,4 18,1 3,1 

Sep 3 H. sapiens Costela Sim -19,1 17,5 4,4 

393 Mazama americana Parietal Sim -18,4 17,2 2,9 

275 Desipodydae (Tatu) Mandíbula Não - - - 

170 Desipodydae (Tatu) Osso longo Não - - - 

228 Carnívoro indeterminado Pelve Sim -19,0 23,2 7,0 

273 
Carnívoro (gamba / 
moderno) 

Crânio Não - - - 

397 Caprino/Sus (?) Crânio (frontal) Sim -18,9 14,4 6,3 

413 Artiodactyla indeterminado 
Metatarso/metac
arpo 

Não - - - 
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Sobre os dados gerados na UnB, os fragmentos de costela dos três indivíduos humanos 

apresentaram colágeno suficiente para análise isotópica, mas quatro das sete amostras de fauna 

não apresentaram colágeno suficiente, indicando alta perda da fração proteica de ossos do sítio 

ao longo do processo pós-deposicional. A razão de C:N das amostras analisadas de fauna 

também apontou alto grau de degradação tafonômica, sendo que apenas o espécime ID 393 

(Mazama americana) apresentou colágeno que atende aos critérios metodológicos (DeNiro 

1985). Com isso, entende-se que a fauna da região possui problemas quanto a preservação de 

colágeno para as análises isotópicas. 

 A análise feita do indivíduo humano Sep 3 apresentou valores de C:N acima do intervalo 

considerado seguro para utilização em estudos isotópicos e, com isso, o valor produzido pela 

Beta Analytic foi usado na interpretação dos dados deste indivíduo. Os valores isotópicos dos 

indivíduos Sep 1 e Sep 2 feitos na UnB foram similares aos obtidos pela Beta Analytic (Tabela 2), 

sugerindo boa acurácia entre os equipamentos utilizados para as análises.  

Tabela 2: Resultados isotópicos e datações dos humanos feitos pelo Laboratório Beta Analyic, apenas de 
humanos. (*) indivíduo sub-adulto. 

Sítio ID (Sítio/Beta) Amostra Datação δ13C δ15N C:N 

Pedra do Tubarão PT400-87 / 474450 Osso Longo 1080 ±30 -17,5 11,2 3,3 

Pedra do Tubarão PT395-18 / 474451 Costela 1040 ±30 -18,1 10,9 3,2 

Pedra do Tubarão PT443-32 / 476352 Costela 1000 ±30 -18,2 11,3 3,3 

Alcobaça AL.55-1 / 474452 Costela 1010 ±30 -17 15,3 3,2 

Pedra do Cachorro Sep 1 / 424624 Osso longo 760 ±30 -17,4 12,5 - 

Pedra do Cachorro Sep 2* / 447238 Costela 1470 ±30 -16,7 18,2 3,2 

Pedra do Cachorro Sep 3 / 447239 Costela 3560 ±30 -18,4 13,2 3,2 

Com relação aos dados gerados pelo Beta Analytic, os resultados de carbono dos indivíduos de 

todos os três sítios analisados variaram de -18,4‰ a -16,7‰, com média de -17,64‰. Os valores 

de nitrogênio ficaram entre 10,9‰ e 18,2‰, com média de 13,70‰. Considerando cada sítio, a 

variação de Pedra do Tubarão para o δ13C ficou em -18,2‰ a -17,5‰ e o δ15N entre 10,9‰ a 

11,3‰. O único indivíduo do sítio Alcobaça apresentou valores de -17‰ para carbono e 15,3‰ 

para nitrogênio. No sítio Pedra do Cachorro os valores de carbono ficaram de -18,4‰ a -16,7‰ 

e de nitrogênio 12,6‰ a 18,2‰. A figura 3 apresenta a distribuição dos dados de δ13C e δ15N 

por sítio. 
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Figura 3: Valores de δ13C por δ15N obtidos pelo Beta Analytic dos indivíduos dos sítios Pedra do Cachorro 
(adultos e sub-adulto), Pedra do Tubarão (Cemitério do Caboclo), Alcobaça e da amostra de fauna M. 
Americana da Pedra do Cachorro analisada na UnB. 

A ampla variação nos valores de δ15N no Pedra do Cachorro se deve ao indivíduo Sep 2 (criança), 

que apresenta o maior valor de isótopos de nitrogênio dentre as amostras analisadas. Tal valor 

sugere que este indivíduo teria uma dieta de mais alto nível trófico que os demais do sítio.  

Desconsiderando os valores do Sep 2 do Pedra do Cachorro, os demais indivíduos deste sítio e 

os três indivíduos do sítio Pedra do Tubarão apresentaram valores bastante similares, com um 

pequeno valor mais alto de nitrogênio no Pedra do Cachorro e menos negativo para o carbono 

no Pedra do Tubarão. Estes valores sugerem discretas diferenças nas dietas médias desses 

indivíduos. Ao considerar as datações, na qual o indivíduo do Sep 3 do Pedra do Cachorro teria 

vivido há quase 3000 antes do Sep 1 e dos indivíduos do Pedra do Tubarão, pode-se dizer que, 

dentro da perspectiva isotópica, a dieta não teria sido modificada significativamente ao longo 

do tempo. Por fim, o único indivíduo adulto com valores isotópicos um pouco mais distantes 

seria o do sítio Alcobaça. Com valores mais altos de δ15N e menos negativos de δ13C que a média 

dos demais, este indivíduo teria uma dieta diferente, de mais alto nível trófico.  

Com relação ao resultado do veado-mateiro, os altos valores de nitrogênio 17,2‰ deste 

espécime não seriam compatíveis com o esperado para um animal herbívoro. O resultado não 

dialoga, inclusive, com os valores obtidos para os humanos. 
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A figura 4 compara os resultados no presente estudo com outras pesquisas isotópicas realizadas 

com indivíduos adultos provenientes de sítios pré-históricos brasileiros. A comparação é feita 

com sítios do interior, da região de Lagoa Santa, Minas Gerais (Hermenegildo 2009, Strauss et 

al. 2015) e de Sambaqui fluvial do estado de São Paulo (Plens 2007), assim como sítios litorâneos, 

incluindo sítio Raso e Sambaquis do litoral de Santa Catarina (Bastos et al. 2014, 2015, Colonese 

et. al 2014). 

 

Figura 4: Comparação dos valores de δ13C por δ15N dos indivíduos dos sítios Pedra do Cachorro (adultos e 
subadulto), Pedra do Tubarão, Alcobaça e da amostra de fauna M. Americana, com as de sítios litorâneos 
(Colonese et al. 2014, Bastos et al. 2014, Bastos et al. 2015) e sítios do interior (Plens 2007, Hermenegildo 
2009, Strauss et al. 2015). 

Os resultados isotópicos do presente estudo, de indivíduos de Pernambuco, não se sobrepõem 

aos resultados de estudos do interior da região Sudeste do Brasil, tampouco com os resultados 

de sítios litorâneos do Sul.  Os valores de Pernambuco encontram-se, no entanto, mais próximos 

aos obtidos para o interior, o que seria esperado para uma população também interiorana de 

outra região do Brasil. A aproximação com os valores de Lagoa Santa e com o Sambaqui fluvial 

de São Paulo também reforça que a dieta nos sítios Pedra do Cachorro, Tubarão e Alcobaça 

teriam uma forte influência de recursos C3 na dieta e não seria, em média, de alto nível trófico.  
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Discussão 

Os resultados obtidos no presente estudo nos trazem um panorama preliminar de como se 

comportam os isótopos estáveis de carbono e nitrogênio relacionados a dieta, em grupos 

humanos caçadores-coletores que ocuparam a região do interior de Pernambuco em períodos 

anteriores a chegada dos Europeus.  

A ausência de dados isotópicos da fauna da região, devido à má preservação dos espécimes 

analisados, compromete uma interpretação mais acurada do modo de vida desses grupos 

antigos. O único espécime que apresentou colágeno e razão C:N metodologicamente viável, 

indicou uma dieta incompatível com o esperado para práticas alimentares de um animal 

herbívoro. Valores de nitrogênio altos como o obtido para a amostra de veado-mateiro são 

comumente relacionados com animais carnívoros terrestres e animais que consomem recursos 

marinhos. Dentre as possibilidades que explicam o valor obtido, podemos considerar algum 

problema analítico, ou então alguma especificidade do ambiente em que o animal obteve seu 

alimento.  

Os indivíduos adultos dos sítios Pedra do Cachorro e Pedra do Tubarão apresentaram uma dieta 

bastante homogênea, mesmo considerando a ampla diferença de tempo entre o Sep 3 do Pedra 

do Cachorro para os demais indivíduos. Essa informação seria um primeiro indício de não haver 

uma grande mudança nas fontes alimentares ao longo do tempo na região. A comparação dos 

resultados com demais trabalhos isotópicos feitos em território brasileiro, especificamente do 

interior da região Sudeste e do litoral do Sul do Brasil, situa a dieta proteica nos sítios Pedra do 

Cachorro e Pedra do Tubarão como sendo baseada principalmente em recursos C3, como 

tubérculos e frutos da região. Os resultados um pouco menos negativos de δ13C nos sítios da 

região, quando comparados com os do interior do sudeste brasileiro, sugerem a possibilidade 

de alguma influência do consumo, mesmo que em pequena escala, de alimentos C4 (ex: milho) 

ou até mesmo o consumo de plantas CAM, como frutos de cactos, presentes em regiões áridas 

e semiáridas, como ocorre no Nordeste brasileiro. É importante mencionar que os valores 

isotópicos de sítios das regiões Sul e Sudeste do país devem ser comparados com certa cautela, 

visto que isótopos estáveis de carbono e nitrogênio podem variar significativamente entre 

ambientes distintos (Ambrose, 1993). 
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Com exceção dos indivíduos Sep 2 do sítio Pedra do Cachorro e do Alcobaça, os dados de 

nitrogênio não apontam uma dieta de alto nível trófico. Entretanto, a falta de elementos 

faunísticos analisados da região dificulta um melhor entendimento da proporção de carne na 

dieta proteica desses indivíduos. Valores mais elevados de δ15N nesta região interiorana do 

Brasil não seria indicativo de dieta com forte influência marinha, como ocorre nos litorâneos do 

Sul Brasileiro da figura 4.  

No caso do Sep 2 do Pedra do Cachorro, por se tratar de um indivíduo com idade estimada de 

três anos, é bem provável que este valor esteja relacionado com o período de amamentação e 

ou início do desmame, em que o indivíduo estaria consumindo principalmente proteína do leite 

materno, o qual eleva o nível trófico da dieta e, consequentemente, os valores isotópicos 

(Katzenberg et al. 1996). Uma segunda hipótese para o alto valor de δ15N encontrado nesse 

indivíduo seria o consumo de proteína marinha. Esta segunda hipótese torna-se menos 

promissora ao comparar os valores do Sepultamento 2 com valores de fauna marinha e grupos 

pescadores pré-colombianos do sul do Brasil.  

O indivíduo de Alcobaça de fato apresenta uma dieta distinta dos demais analisados, que pode 

significar algum consumo maior de animais (tanto terrestres como aquáticos). Nesse sentido, de 

acordo com achados zooarqueológicos de sítios da região estes povos seriam considerados 

como “comedores de microfauna” (Oliveira, 2001: 159), tendo acesso a uma variedade de 

pequenos mamíferos, répteis, anfíbios, bivalves e aves (Luft, 1990). Um estudo recente 

identificou ovos do parasito Spirometra sp. em coprólito humano do sítio Pedra do Tubarão 

(Cemitério do Caboclo). Este parasito é comumente encontrado em hospedeiros intermediários 

como anfíbios, répteis, aves e mamíferos e tem como hospedeiros definitivos os felídeos e 

canídeos. A presença de ovos de Spirometra sp. sugere a possibilidade que a contaminação em 

humanos teria se dado a partir da ingestão de carne da fauna local (Costa et al. 2019).  

Considerações Finais 

Estudos de isótopos de carbono e nitrogênio ainda são raros em séries arqueológicas brasileiras, 

sobretudo no Nordeste, apesar de todo o potencial de informação que eles representam. O 

pequeno tamanho da série examinada neste estudo confere ao trabalho um caráter preliminar, 

mas ainda assim foi possível apontar alguns aspectos de interesse arqueológico sobre as práticas 
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alimentares desses grupos. Dentre os achados, destacam-se a similaridade dos valores 

isotópicos entre indivíduos que ocuparam a região em períodos distintos, assim como a 

diferença entre os resultados destes sítios do interior de Pernambuco com os do interior de 

Minas Gerais. Estas questões devem ser melhor exploradas em futuras análises destes e outros 

sítios da região, de modo a se compreender como populações caçadoras-coletoras do Nordeste 

manejavam o ambiente em que viviam.  

Por fim, é importante registrar que parte das amostras dos sítios apresentados neste estudo 

encontravam-se no Museu Nacional da UFRJ no dia do incêndio que destruiu o interior do 

Palácio, o que foi responsável pela perda de outros resultados que seriam utilizados na pesquisa.   
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