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Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar algumas especificidades do sítio arqueológico 

Toca do Alto da Serra do Capim, localizado no Parque Nacional da Serra das Confusões no sudeste do Piauí 

e demonstrar que os aspectos geomorfológicos de um tafone, formaram uma área abrigada sui 

generis que em conjunto com os sedimentos de granulometria fina, permitiram uma excelente 

conservação de vestígios orgânicos. Os processos aos quais os vestígios foram submetidos favoreceram a 

preservação de estruturas côncavas circulares forradas com capim, ossos humanos, sementes, fibras 

vegetais, coprólitos entre outros vestígios que indicam se tratar de um abrigo destinado à prática de 

grafismos e rituais funerários holocênicos. Palavras-chaves: tafone, vestígios arqueológicos, conservação. 

Abstract: This article aims to present some specificities of the archeological site Toca do Alto da Serra do 

Capim in Serra das Confusões National Park, located in southeast of Piauí State, and to demonstrate that 

the geomorphological aspects of a tafone constituted a sui generis sheltered area which, in addition to 

fine sediments granulometry, allowed a great conservation of organic traces. The processes by which the 

remains were subjected favored the preservation of circular concave structures lined with grass, human 

bones, seeds, vegetal fibers, coprolites and other archaeological materials that indicate a shelter used for 

graphics and funerary practices in the Holocene. Keywords: tafone, archaeological remains, conservation. 
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Introdução 

A Toca do Alto da Serra do Capim, localizada no Parque Nacional Serra das Confusões, no sudeste 

do Piauí, é um sítio arqueológico singular em termos de geomorfologia, onde a formação do tipo 

tafone serviu de lugar abrigado e protegido, para os grupos humanos pré-históricos realizarem 

rituais funerários e grafismos rupestres. 

A região dos Parques Nacionais Serra das Confusões e Serra da Capivara, forma uma das áreas 

arqueológicas com maior concentração de sítios com registros rupestres das Américas (Figura 

1), contando até o momento com 1.300 sítios cadastrados, dos quais 900 apresentam grafismos 

rupestres.  

 

Figura 1: Localização dos Parques Nacionais Serra das Confusões, Serra da Capivara e sítios arqueológicos. 
Fonte: Fumdham. 

Estabelecer o contexto das ocupações humanas nesta importante área arqueológica, buscando 

conhecer a identidade dos grupos humanos e suas interações ambientais/ sociais, é um dos 
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principais objetivos das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas pela Fundação Museu do 

Homem Americano no semiárido piauiense. 

Com esse propósito, vários sítios têm sido escavados principalmente na área do Parque Nacional 

Serra da Capivara, o que tem permitido obter recuadas datações, que vêm sendo apresentadas 

por Guidon et al. (2009); Santos et al. (2003), Valladas et al. (2003), inserindo o sudeste do Piauí 

nas pesquisas sobre o povoamento das Américas. 

Na área do Parque Nacional Serra das Confusões dois sítios foram escavados, a Toca do Enoque 

e a Toca do Alto da Serra do Capim e apresentaram uma cronologia entre 3 e 8 mil anos antes 

do presente, nestes sítios essas idades holocênicas estão relacionadas sobretudo, de acordo 

com Guidon e Luz (2009); Faure et al. (2011); Luz (2014) e Barbosa (2017), a contextos 

funerários.  

A conservação dos vestígios orgânicos é uma importante característica do sítio Toca do Alto da 

Serra do Capim e este artigo tem por objetivo apresentar o início dos estudos sobre os aspectos 

tafonômicos que permitiram a preservação de ossos humanos, coprólitos, folhas, sementes, 

capim, madeira e entre outros vestígios.  

O contexto ambiental do Sítio Toca do Alto da Serra do Capim  

Localizado no município de Guaribas sob as coordenadas UTM E 659772 e N 8987746, o sítio 

arqueológico Toca do Alto da Serra do Capim (Alto do Capim) situa-se na média-alta vertente, 

em uma altitude de 520 m, no Parque Nacional Serra das Confusões.  

A altimetria do sítio, em local geográfico estratégico, permite uma visibilidade privilegiada do 

ambiente de entorno, o que possibilita a observação do extenso vale com os morros 

testemunhos, alcançando ao fundo a encosta oposta da Serra (Figura 2). 
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Figura 2: Da entrada do sítio Alto do Capim é possível avistar a paisagem com os morros testemunhos e o 
extenso vale. Fonte: Fumdham. 

O sítio está inserido no front de um relevo escarpado, formado pela erosão remontante ou 

regressiva de uma das cabeceiras de drenagem, que formam um amplo vale interno escavado 

no planalto da Bacia Sedimentar do Parnaíba (Figura 3). 

 

Figura 3: Imagem Google do Planalto com as chapadas e a localização dos sítios Alto do Capim (amarelo) 
e Toca do Enoque (vermelho), no limite da área escarpada do vale interno na cabeceira de drenagem. 
Fonte: Google Earth. 
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A Bacia Sedimentar do Parnaíba é caracterizada por uma dinâmica e diversidade de deposições 

de sedimentos, que resultaram em diferentes sequências de estratos das rochas, denominadas 

de formações, onde o sítio Alto do Capim estaria localizado na borda da formação Cabeças. 

As rochas dessa formação datam do Paleozóico e podem ser representadas por arenitos 

rosados, cremes, esbranquiçados, amarronzados e marrons avermelhados, acamadados, de 

granulação fina a média, indo até grosseira, com grãos subangulosos a arredondados, bem 

selecionados e bem estratificados (Filho, 2009).  

A base da porção escarpada do sítio apresenta uma formação rochosa com sucessão de 

deposição de sedimentos em conjuntos plano-paralelos, que expõem, em alguns locais, linhas 

avermelhadas provavelmente formadas pela oxidação do ferro nos limites das deposições 

(Figura 4), o que pode sugerir se tratar da concentração de ferro, na superfície exposta ou 

estabilizada do pacote superior dos arenitos finos do topo da formação Pimenteiras ou até 

mesmo siltitos, porém estudos detalhados ainda são necessários para tal afirmação, já que a 

área é de contato das duas formações, Cabeças e Pimenteiras (Figura 5, Tabela 1). 

Figura 4: Sucessão de deposição de sedimentos em conjuntos plano-paralelos. As setas indicam detalhes 
dos limites das camadas. Fonte: Fumdham. 
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Figura 5: Mapa geológico do Parque Nacional Serra das Confusões com a localização do sítio Alto do 
Capim. 

Tabela 1: Descrição das unidades geológicas do Parque Nacional Serra das Confusões. 

Legenda Unidade geológica Litologia 

 Formação Poti, Grupo Canindé Arenito, Folhelho, Siltito 

 Formação Piauí, Grupo Balsas Arenito, Argilito, Folhelho, Siltito 

 Formação Cabeças, Grupo Canindé Arenito 

 Formação Pimenteiras, Grupo Canindé Arenito, Folhelho, Siltito 

 Formação Longá, Grupo Canindé Arenito, Folhelho, Siltito 

 Depósitos colúvio-eluviais Areia, Argila, Cascalho 

Nas porções mais baixas do relevo correm atualmente as drenagens intermitentes dos Baixões 

da Volta, Caraíbas, Baliza, Arapuém e Riacho do Santana, que se unem e formam os tributários 

temporários do rio Gurguéia (Figura 6) principal rio da região, que apresenta na sua porção 

inicial um comportamento intermitente passando posteriormente a ser um rio perene (França 
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et al, 2018), o que condiz com a vegetação do Parque Nacional Serra das Confusões, que 

apresenta o bioma caatinga e a transição de caatinga para cerrado devido a uma maior umidade, 

resultado obviamente da combinação dos fatores petrográficos, climáticos e pedológicos e 

portanto, reflexo principalmente das condições pluviométricas e hidrográficas, demonstradas 

pelo próprio rio Gurguéia, que tem os tributários intermitentes do semiárido.  

 

Figura 6: Mapa hipsométrico e hidrográfico do Parque Nacional Serra das Confusões com a localização do 
sítio Alto do Capim.  

É importante salientar que o leito do Gurguéia passa por áreas de estruturas cristalinas, que 

ajudam a manter as porções perenes do rio e por áreas de rochas sedimentares nos trechos de 

drenagens intermitentes, que embora não mantenham as águas superficiais permitem uma 

excelente captação dessas águas para as porções subterrâneas, contribuindo para a formação 

de um dos maiores aquíferos brasileiros.  

O relevo da região é marcado pela ação dos processos erosivos, que resultam numa diversidade 

de feições ruiniformes destacadas por morros testemunhos, torres, feições poligonais (casco de 

tartaruga), grutas e as inúmeras porções côncavas escavadas nos sopés dos paredões rochosos, 

formando os abrigos que normalmente constituem os sítios arqueológicos.  
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Ainda como resultado das ações erosivas aparecem feições alveolares de diversas dimensões, 

que por vezes, formam “furos” nas rochas podendo chegar a formar arcos com tamanhos 

variados.  

Nesse diversificado contexto geomorfológico encontra-se o sítio Alto do Capim, que ocupa uma 

interessante feição do tipo alvéolo, localizado em uma porção escarpada do paredão rochoso. 

Esse tipo de formação alveolar é denominada tafone e normalmente desenvolve-se em porções 

de maior fragilidade da rocha, consequentemente nos locais com maior susceptibilidade às 

intempéries e aos agentes erosivos. O tafone geralmente é o resultado da erosão causada pela 

presença dos sais existentes no cimento que une os grãos de areia dando coesão à rocha 

arenítica, sendo decorrente da ação mecânica e dissolução dos cimentos pela ação das águas 

superficiais e subterrâneas e ainda pela erosão eólica, produto, portanto, da soma do 

intemperismo e erosão. 

A entrada do sítio está à aproximadamente 4 m acima do depósito de tálus do sopé do paredão. 

A abertura está voltada para sul e tem 2 m de largura por 3 m de altura (Figura 8). A porção 

interna do sítio tem dimensões de 12 m de comprimento com uma largura que varia entre 3 e 5 

m (Figura 7).   

O piso do abrigo apresenta uma sequência de marmitas escavadas na base rochosa (Figura 9). A 

formação dessas marmitas internas poderia estar relacionada a uma antiga queda d´água que 

teria existido sobre a abertura da entrada do sítio, onde parte da água seria direcionada para a 

porção interna do tafone formando os turbilhões que escavaram a rocha, produzindo as feições 

circulares e ovaladas e parte da água desceria pelo paredão. Os contínuos processos erosivos e 

as quedas de blocos no front escarpado, teriam mudado a morfologia da rocha sobrejacente à 

abertura do alvéolo (entrada do abrigo), desconfigurando a queda d´água e cessando o 

direcionamento de parte da água para a porção interna do abrigo. 
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Figura 7: Plano topográfico inicial e abertura da entrada do sítio localizada à aproximadamente 4 m acima 
do depósito de tálus. Fonte: Fumdham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Vistas da abertura do tafone e da entrada do sítio com a porção superior erodida. Fonte: 
Fumdham 
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Figura 9: Marmitas no piso do abrigo e plano topográfico final com curvas de nível. Fonte: Fumdham. 

Pelo fato de estar parcialmente preenchido por sedimentos, nas porções mais internas do sítio 

o espaço entre o chão e o teto, antes de ser escavado, era inferior a 1,20 m (Figuras 10 e 11). 

Após a escavação foi possível verificar que o vão interno do sítio, ou seja, a distância entre o teto 

e o piso, varia entre 2 m na porção mais interna e 5 m na porção mais externa e erodida na 

entrada do abrigo. 

 

 

 

 

Figura 10: Preenchimento do abrigo por sedimentos. Fonte: Fumdham. 
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Figura 11: Espaço interno do sítio no início das escavações. Fonte: Fumdham. 

Durante as escavações arqueológicas observou-se que os sedimentos que formavam a 

estratigrafia do sítio, eram provenientes da erosão da rocha, principalmente das porções do teto 

e da parte superior das paredes laterais do tafone. O sedimento de maneira geral é caracterizado 

por apresentar uma textura arenosa composta por areia fina, areia média e cinzas resultantes 

da queima de madeiras, folhas, capins e ossos. A grande quantidade de cinzas misturadas às 

areias resultaram em sedimentos extremamente finos e friáveis (Figura 12).  

 

Figura 12: Sedimentos arenosos e friáveis que compõem a estratigrafia do sítio. Fonte: Fumdham. 
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A coloração das camadas é diferenciada sobretudo, de acordo com a concentração de cinzas e 

ainda de acordo com a presença de carvões e dos demais vestígios queimados. As duas camadas 

superiores são acinzentadas, com áreas de concentrações de carvões e de restos vegetais 

queimados, enquanto as duas camadas inferiores apresentam uma coloração mais avermelhada 

e a presença de cinzas e carvões vai ser tornando gradativamente mais escassa (Figura 13). Os 

sedimentos mais profundos formam a quinta camada que preenche a base das marmitas e não 

apresenta vestígios arqueológicos, porém recobre algumas gravuras (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Detalhe da estratigrafia com as diferentes colorações de acordo com a quantidade de cinzas e 
carvões. Sedimentos arenosos de granulometria fina e média.  Fonte: Fumdham. 

 

 

 

 

Figura 14:  Base da marmita preenchida por sedimentos que recobrem as gravuras (A) e gravuras sendo 
evidenciadas (B). Fonte: Fumdham. 
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A alta incidência de vestígios queimados e a presença de estruturas de combustão indicam que 

o calor foi um dos agentes de erosão do arenito, porém embora a utilização do fogo tenha sido 

intensa no abrigo, muitos vestígios orgânicos permaneceram bem conservados. 

A cultura material do Sítio Toca do Alto da Serra do Capim  

Os grafismos rupestres 

A principal característica do sítio, que permitiu inclusive a sua descoberta, é a presença de um 

painel com pinturas rupestres localizado a 5 m de altura em relação a base da escarpa, que 

forma uma contínua faixa de aproximadamente 12 m de comprimento com 1 m de largura, 

tendo início na porção oeste externa do abrigo e passando pela parte interna da cavidade do 

tafone envolvendo todo o sítio (Figura 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Faixa com pinturas rupestres. Fonte: Fumdham. 

O pigmento utilizado foi o óxido de ferro de diferentes tonalidades de cor vermelha do tipo 

hematita, o sítio foi praticamente todo pintado, inclusive o teto. A maioria das figuras são 

grafismos puros, constituindo diversas formas geométricas que na maior parte das vezes 

compõem conjuntos de linhas em direções variadas, os antropomorfos e zoomorfos são raros e 

as sobreposições comuns. O teto está em processo de desagregação, deste modo, as pinturas 
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desta parte estão quase totalmente destruídas. Nas paredes laterais e no fundo do abrigo alguns 

grafismos estavam cobertos pelos sedimentos, demonstrando uma cronologia anterior a do 

nível do solo atual para a realização das pinturas (Figura 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Grafismos geométricos (A e B), zoomorfo (C), sobreposições (D), pinturas que estavam 
recobertas pelos sedimentos (E, F e G). Fonte: Fumdham. 

Vários fragmentos de placas de arenito com pinturas foram encontrados durante as escavações 

(Figura 17), inclusive nas decapagens relacionadas às camadas de ocupação anteriores a 6 mil 
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G 



GUIDON, N. FELICE, G.D.; MACEDO, A.O. A Conservação dos Vestígios Arqueológicos no Sítio Toca do Alto da Serra do Capim: Um Tafone no Parque 
Nacional Serra das Confusões - PI, Brasil 

FUMDHAMentos (2019), vol. XVI, n. 2. pp. 03-34.  17 

anos. Ainda no que diz respeito à possíveis datações relativas para as pinturas, a presença de 

fragmentos de ocre com marcas de uso (Figuras 18 e 19), associados à carvões datados em 

8.590±60 BP (BETA-265695), permite estabelecer um período entre 6 mil e 8 mil anos para a 

realização das pinturas mais antigas.  

 

 

 

 

Figura 17: Fragmentos de placas de arenito com pinturas evidenciados nas decapagens 18, 19 e 20 
respectivamente, em uma profundidade de aproximadamente 63cm em relação a superfície. Fonte: 
Fumdham. 

 

 

 

 

Figura 18: Fragmento de ocre com marcas de uso (A) e núcleo com lasca em ocre (B). Fonte: Fumdham. 

 

 

 

 

 

Figura 19: Fragmentos de ocre com marcas de uso. Fonte: Fumdham. 
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As gravuras presentes na base rochosa são formadas por linhas em diferentes direções, os sulcos 

têm profundidades com espessuras em média de 0,5 cm. As camadas de ocupação humana 

sobrepostas à base rochosa gravada (Figura 20), continham fogueiras cujos carvões de uma 

delas, foram datados e forneceram uma idade de 6.180±50 BP (BETA-258021), o que permite 

afirmar que as gravuras foram realizadas em períodos anteriores a esta data.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Gravuras evidenciadas abaixo da camada com fogueiras (A e B), detalhe das gravuras (C) e 
fragmentos de placas de arenito com pinturas (D).  Fonte: Fumdham. 

Material lítico 

Os vestígios líticos presentes no sítio foram elaborados a partir de matérias-primas como o 

quartzo, o sílex, o quartzito, o gnaisse, o arenito silicificado e a hematita, somando um conjunto 

de 28 peças apresentadas na sua totalidade nas figuras 21 e 22.  

C D 

A B 
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Figura 21: Conjunto dos vestígios líticos agrupados de acordo com as matérias-primas e decapagens. 
Fonte: Fumdham. 

 

Figura 22: Conjunto dos vestígios líticos agrupados de acordo com as matérias-primas e decapagens. 
Fonte: Fumdham. 
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As categorias técnicas e as quantidades verificadas foram: 14 lascas com córtex, 3 lascas sem 

córtex, 2 núcleos e 9 instrumentos, esses últimos apresentados na tabela 2.  

Tabela 2: Apresentação dos instrumentos e matérias-primas. 

Etiqueta Instrumento Matéria-prima Decapagem Figura 

159605 Percutor Arenito silicificado 12 23 

160096 Lasca com córtex retocada Quartzito 12 24 

161424 Lasca com córtex retocada Quartzito 12 25 

176747 Lasca sem córtex retocada Quartzito 12 26 

160912-4 Lasca sem córtex retocada Sílex 13 27 

176878 Lâmina de machado Hematita 14 28 a 30 

170973 
Moedor com impregnações 
de pigmento vermelho 

Gnaisse 19 31 

171305-1 Fragmento de raspador Quartzo 21 32 

171437 
Percutor em seixo com 
impregnações de pigmento 
vermelho 

Quartzito 25 33 

Etiqueta 159605: Percutor fragmentado em seixo de arenito silicificado com formato 

provavelmente oblongo (Figura 23). Comprimento: 6,7cm; largura: 6,4cm; espessura: 3,8cm. 

Nas porções arredondadas aparecem as marcas de percussão, enquanto na face mais aplainada 

aparece uma superfície alisada resultante da atividade de polimento.  

Etiqueta 160096: Lasca com córtex, retocada em quartzito (Figura 24). Comprimento: 4,8cm; 

largura: 2,7cm; espessura: 1,4cm. Elaborada a partir de seixo, com talão cortical e apresenta na 

face do bulbo duas retiradas, enquanto na face oposta três retiradas, com um total de cinco 

retoques. 
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Figura 23: Percutor fragmentado em arenito silicificado. Fotografia e modelo tridimensional. Fonte: 
Fumdham.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Lasca com córtex retocada em quartzito. Fotografia e modelo tridimensional. Fonte: Fumdham.  
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Etiqueta 161424: Lasca siret com córtex, retocada em quartzito (Figura 25). Comprimento: 

3,8cm; largura: 2,3cm; espessura: 1,8cm. Elaborada a partir de seixo, com talão cortical e 

apresenta na face do bulbo duas retiradas, enquanto na face oposta uma retirada, com um total 

de três retoques. 

 

 

 

 

Figura 25: Lasca com córtex retocada em quartzito. Fotografia e modelo tridimensional. Fonte: Fumdham.  

 

Etiqueta 176747: Lasca sem córtex, retocada em quartzito (Figura 26). Comprimento: 5,5cm; 

largura: 2,4cm; espessura: 0,8cm. Apresenta talão liso, uma retirada na face do bulbo e duas 

retiradas na face oposta, com um total de três retoques. 

 

 

 

 

Figura 26: Lasca sem córtex retocada em quartzito. Fotografia e modelo tridimensional. Fonte: Fumdham. 

 

Etiqueta 160912-4: Lasca sem córtex, retocada em sílex (Figura 27). Comprimento: 4,2cm; 

largura: 2,1cm; espessura: 0,9cm. Apresenta talão diedro e duas retiradas na face oposta a face 

do bulbo. 
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Figura 27: Lasca sem córtex retocada em sílex. Fotografia e modelo tridimensional. Fonte: Fumdham. 

Etiqueta 176878: Lâmina de machado polida elaborada em hematita. Foi encontrada dentro de 

uma estrutura de combustão (Figura 28), o que permitiu associá-la aos carvões datados em 

6.340+/-50 anos antes do presente (BETA-265696). Apresenta uma morfologia oblonga com o 

gume formando um ângulo de 80 graus, que exibe um lascamento resultante provavelmente de 

um acidente de utilização (Figura 29).  A porção distal ao gume consiste na parte utilizada como 

martelo/marreta e tem morfologia obloide com marcas de percussão (Figura 30). Apresenta 

ainda em uma das faces, traços de matéria orgânica, provavelmente couro, formando uma faixa 

de aproximadamente 4,3cm de largura (Figura 29), que deveria servir para encabar. Seu peso é 

de 776,09g, com comprimento de 11cm, largura: 8,1cm e espessura: 5,5cm. 

 

 

 

 

 

Figura 28: Estrutura de combustão com a presença de lâmina de machado no seu interior (A) e detalhe da 
lâmina de machado (B). Fonte: Fumdham. 

B 
A B 
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Figura 29: Lâmina de machado polida com traços de matéria orgânica (provavelmente couro) (A) e gume 
com um lascamento (B). Fotografia e modelo tridimensional. Fonte: Fumdham. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Parte distal com marcas de percussão (A) e perfil da peça com traços de matéria orgânica (B). 
Fotografia e modelo tridimensional. Fonte: Fumdham. 

Etiqueta: 170973: Moedor com impregnações de pigmento vermelho (ocre), utilizado a partir 

de um fragmento de gnaisse de morfologia irregular e com marcas de uso nas arrestas (Figura 

31). Comprimento: 6,4cm; largura: 5,5cm; espessura: 2,6cm. 

 

 

 

 

Figura 31: Moedor em gnaisse com impregnações de pigmento vermelho (ocre). Fonte: Fumdham. 

 

B A 
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Etiqueta: 171305-1: Fragmento de raspador carenado elaborado a partir de seixo de quartzo. 

(Figura 32). Apresenta córtex na face externa. Comprimento: 2,4cm; largura: 2,5cm; espessura: 

2,2cm. 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Fragmento de raspador carenado em quartzo. Fonte: Fumdham. 

Etiqueta: 171437: Percutor em seixo de quartzito com formato ovoide. Apresenta impregnações 

de pigmento vermelho (ocre) (Figura 33). Comprimento: 5,6cm; largura: 4,2cm; espessura: 

3,5cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Percutor em seixo de quartzito. Fotografia e modelo tridimensional. Fonte: Fumdham. 
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Além dos instrumentos anteriormente apresentados o sítio exibe um conjunto de 17 lascas, das 

quais duas em hematita (ocre), três em sílex e nove em quartzo, todas com córtex e ainda três 

lascas sem córtex em sílex, a maioria das lascas apresenta dimensões inferiores à 3cm. Quanto 

aos núcleos apenas dois foram encontrados, um deles em hematita (ocre) (Figura 19 B) e outro 

em sílex (Figura 34). 

Etiqueta: 176809: Núcleo em sílex com 9 retiradas (Figura 34). Comprimento: 4,8cm; largura: 

3,5cm; espessura: 3,3cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Núcleo em sílex. Fotografia e modelo tridimensional. Fonte: Fumdham. 

É importante salientar que as 28 peças mencionadas anteriormente, englobam a totalidade de 

vestígios líticos presentes no sítio, demonstrando um conjunto reduzido para este tipo de 

material. 

A diversidade de vestígios orgânicos 

No que diz respeito aos materiais orgânicos é impressionante a quantidade e a diversidade de 

vestígios que foram encontrados no sítio. 

Durante as escavações foram evidenciadas 13 estruturas elaboradas a partir da acomodação de 

feixes de capim, arranjados de forma a configurar nichos côncavos, geralmente circulares e de 
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dimensões variadas. Destas 13 estruturas 04 foram engessadas e levadas para escavação em 

laboratório. 

A estrutura de número 13, escavada em laboratório, estava localizada na porção mais interna e 

protegida do tafone (Figura 35) e continha grande quantidade de fibras e trançados que 

envolviam o esqueleto humano de uma criança, formando um tipo de rede sobre a qual vestígios 

de ocre foram evidenciados (Figuras 36 e 37). A datação obtida para a amostra dos capins que 

formam essa estrutura foi de 4.490±40 anos BP (BETA-286741). 

Figura 35: Estrutura 13 evidenciada na porção mais interna e protegida do tafone. Fonte: Fumdham. 
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Figura 36: Estrutura 13 com detalhe das fibras trançadas formando a rede. Fonte: Fumdham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Estrutura 13 com ossos humanos e vestígios de ocre. Fonte: Fumdham. 
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De acordo com Martin (2008), 

O rito de “fardo funerário” tão comum em toda a região andina, chega 

atenuado à zona tropical, mas na Furna do Estrago há enterramentos que 

poderiam ser realmente considerados de “fardo” e que estavam em bom 

estado de conservação. Em outros casos a fossa funerária estava forrada com 

fibras vegetais cuidadosamente dispostas (Martin, 2008, p. 311). 

A maioria das estruturas continha além do capim, carvões, folhas e sementes parcialmente ou 

totalmente queimados e ainda blocos e placas de arenito e siltito, caracterizando estruturas de 

combustão, em uma delas duas falanges humanas foram encontradas, indicando terem sido 

provavelmente algumas estruturas tanto de combustão quanto funerárias. 

A ocorrência dos vestígios orgânicos vegetais não estava limitada apenas às estruturas (Figura 

38 A), mas aparece uma ampla distribuição no sítio de folhas e sementes (Figura 38 B), áreas 

com madeiras acomodadas (Figura 38 C) e ainda locais com a presença de coprólitos (Figura 38 

D).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Estrutura forrada com capim (A), folhas e sementes (B), madeiras (C) e coprólito (D). Fonte: 
Fumdham. 

 

A B 

D C 
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Os fragmentos de ossos humanos na maioria das vezes queimados (Figura 39), aparecem desde 

a 4ª decapagem com aproximadamente 15cm de profundidade e datada em 3.970±50 BP (BETA-

253379) até a 24ª decapagem com aproximadamente 75cm de profundidade e datada em 

8.590±60 BP (BETA-265695), estando concentrados entre a 6ª e a 16ª decapagem, tendo sido 

datadas duas amostras de carvões de fogueiras da 14ª decapagem em 6.180±50 BP (BETA-

258021) e 6.340±50 BP (BETA-265696) respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Fragmentos de ossos humanos queimados em meio a cinzas e carvões. Fonte: Fumdham. 

A existência de estruturas de combustão e concentrações de carvão permitiu a realização de 

datações pela técnica de radiocarbono, onde quatro amostras de carvão e uma amostra de 

capim foram datadas fornecendo dados para o início do estabelecimento da cronoestratigrafia 

do sítio Toca do Alto da Serra do Capim (Figura 40). 

É importante salientar que as estruturas de capim foram provavelmente elaboradas a partir da 

abertura de buracos, nos sedimentos arenosos anteriormente depositados, onde foram 

acomodados os feixes de capim em um tipo de cova que permitiu apoiar e dar sustentação a 

estrutura em meio a estes sedimentos. A preparação da estrutura pode ter perturbado 

diferentes camadas de ocupação da mesma forma que a sua base pode ter invadido as camadas 

mais antigas subjacentes.  
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Figura 40: Proposta cronoestratigráfica baseada em cinco datações. Fonte: Fumdham, modificada pelas 
autoras. 

Considerações Finais 

A Toca do Alto da Serra do Capim é um sítio particular tanto em termos geomorfológicos e 

sedimentológicos, quanto em termos de conteúdo arqueológico.  

A localização do tafone no front escarpado da rocha, numa altura de aproximadamente 4 m em 

relação ao talude, dificultou o acesso ao abrigo e consequentemente garantiu um ambiente 

vantajoso para a preservação dos vestígios, já que limitava a entrada tanto de pessoas quanto 

de animais de médio e grande porte, o que diminuiu os impactos e perturbações pós-

deposicionais.  

A morfologia do tafone é mais um fator favorável relacionado à preservação, onde a forma 

alveolar e o desenvolvimento da cavidade em direção ao interior da rocha, contribuíram para a 

constituição de um espaço extremamente protegido, bem como a formação das marmitas no 

chão do abrigo, faz com que a base rochosa com locais de topografia côncava, propiciem a 
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manutenção dos sedimentos depositados ao longo do tempo. Esses aspectos, somados à uma 

entrada estreita do tafone, explicam como o sítio foi resguardado. 

O processo de deposição dos sedimentos foi outro fator fundamental de preservação, já que 

todos os sedimentos, são provenientes do próprio abrigo, em maior escala do teto e das porções 

superiores das paredes do tafone, apresentando uma dinâmica de deposição com 

direcionamento vertical relacionado à gravidade, caracterizando um depósito coluvial e ainda, 

provavelmente, uma frequente atuação do vento dentro do abrigo, aplainando constantemente 

o topo deste depósito. 

Os processos fisico-químicos de desagregação e decomposição da rocha arenítica, produziram 

os sedimentos que preencheram as marmitas e recobriram os vestígios arqueológicos. Estes 

sedimentos apresentam textura arenosa com granulometria média e fina, gerando sedimentos 

bem selecionados, homogêneos, sem compactação e extremamente friáveis. O caráter 

granulométrico fino e médio das areias, permitiu que estas preenchessem os entremeios dos 

vestígios, inclusive das frágeis hastes dos capins, gerando um impacto mínimo.  

Outro fator importante é a presença de grande quantidade de cinzas produzidas pela queima 

dos vestígios orgânicos, que teria contribuído para amenizar o atrito entre os grãos de areia e 

os vestígios, sendo importante salientar ainda que em ambientes de alta concentração de cinzas, 

muitos dos micro-organismos não sobrevivem, reduzindo, portanto, os agentes de 

decomposição das matérias orgânicas.  

Além dos aspectos ambientais favoráveis à preservação dos vestígios no sítio, os aspectos 

culturais também contribuíram fundamentalmente para tal preservação. Se por um lado o calor 

resultante do fogo acelerou o processo de desagregação da rocha destruindo parte das pinturas 

rupestres, a produção das cinzas gerou circunstâncias favoráveis em meio aos sedimentos.  

De maneira geral, foi possível verificar, de acordo com as cinco datações até o momento 

disponíveis, que a ocupação do sítio apresenta uma cronologia entre 8.590±60 anos BP e 

3.970±50 anos BP, onde entre 8 mil e 6 mil anos teriam sido realizadas as pinturas e as gravuras 

e entre 6 mil e 3 mil anos os rituais funerários, porém o estabelecimento de uma cronologia 

mais segura deve ser buscado através da realização de novas datações, bem como o 
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aprofundamento de análises por meio de estudos específicos que permitam entender a 

ocupação do sítio e conhecer suas fases cronoculturais.  

A escassez de peças líticas indica que as atividades humanas no sítio estavam provavelmente 

relacionadas exclusivamente com a elaboração de grafismos e rituais funerários, podendo ser 

atribuído o caráter cerimonial e sagrado para o sítio, tendo sido o abrigo provavelmente tratado 

de forma especial.     

Agradecimentos 

Ao José Wilmington Paes Landim Ribeiro (Mitinha), chefe do Parque Nacional Serra das 

Confusões, ao José Francimar Veloso Júnior, analista ambiental do ICMBIO, ao Sr Adão da Silva 

Reis, guia, aos estudantes dos cursos de arqueologia da UFPI, Univasf, UFPE, UFG e USP e a toda 

a equipe da Fundação Museu do Homem Americano (Fumdham) e do Parque Nacional Serra das 

Confusões. Agradecemos ainda o apoio do CNPq, Petrobrás e ICMBio.  

Referências 

BARBOSA, M. F. R. 2017. Associações funcionais entre o homem pré-histórico e a fauna holocênica 

na área arqueológica Serra da Capivara. Recife: Tese de Doutorado, Universidade Federal de 

Pernambuco, UFPE. 

FAURE, M.; GUÉRIN, C.; LUZ, M. F. 2011. O material funerário das sepulturas pré-históricas da Toca 

do Enoque (Parque Nacional Serra das Confusões, Piauí, Brasil). Revista Clio Arqueológica, v.26, n 12, 

pp. 289-317. 

FILHO, F. L. C. 2009. Projeto Borda Sudeste da Bacia Sedimentar do Parnaíba: relatório final. Teresina: 

CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 817p. 

FRANÇA, L. C. J. et al. 2018. Mapeamento das áreas de uso restrito (AUR) segundo o novo código 

florestal brasileiro para uma bacia hidrográfica do Piauí, Brasil In: Agronomia: Elo da Cadeia 

Produtiva, v.2, pp. 83-97. 

GUIDON, N.; PESSIS, A.M.; MARTIN, G. 2009. Pesquisas arqueológicas na região do Parque Nacional 

Serra da Capivara e seu entorno. Fumdhamentos VIII, pp. 1-61. 

GUIDON, N.; LUZ, M. F. 2009. Sepultamentos na Toca do Enoque (Serra das Confusões-Piauí). 

Fumdhamentos VIII, pp. 116-123. 

LUZ, M. F. 2014. Práticas funerárias na área arqueológica da Serra da Capivara, sudeste do Piauí, 

Brasil. Recife: Tese de Doutorado, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. 



GUIDON, N. FELICE, G.D.; MACEDO, A.O. A Conservação dos Vestígios Arqueológicos no Sítio Toca do Alto da Serra do Capim: Um Tafone no Parque 
Nacional Serra das Confusões - PI, Brasil 

FUMDHAMentos (2019), vol. XVI, n. 2. pp. 03-34.  34 

MARTIN, G. 2008. Pré-História do Nordeste do Brasil. Recife: Universidade Federal de Pernambuco. 

SANTOS, G. M. et al. 2003. A revised chronology of the lowest occupation layer of Pedra Furada Rock 

Shelter, Piauí, Brazil: the Pleistocene peopling oh the Americas. Quaternary Science Reviews, v. 22, 

pp. 2303-2310.  

VALLADAS, H. et al. 2003. TL age-estimates of burnt quartz pebbles from the Toca do Boqueirão da 

Pedra Furada (Piauí, Northeastem Brazil). Quaternary Science Reviews, v. 22, pp. 1257-1263. 

 


	A CONSERVAÇÃO DOS VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS NO SÍTIO TOCA DO ALTO DA SERRA DO CAPIM: UM TAFONE NO PARQUE NACIONAL SERRA DAS CONFUSÕES - PI, BRASIL
	Introdução
	O contexto ambiental do Sítio Toca do Alto da Serra do Capim
	A cultura material do Sítio Toca do Alto da Serra do Capim
	Os grafismos rupestres
	Material lítico
	A diversidade de vestígios orgânicos
	Considerações Finais
	Agradecimentos
	Referências


