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São Paulo, 20 de agosto de 2010 

 

 No CD anexo encontra-se cópia da dissertação de mestrado intitulada 

“As práticas mortuárias dos caçadores-coletores pré-históricos da região 

de Lagoa Santa (MG): um estudo de caso do sítio arqueológico “Lapa do 

Santo”. A Lapa do Santo é um sítio arqueológico que foi escavado entre os 

anos de 2001 e 2009 no âmbito do projeto temático “Origens e Microevolução 

do Homem na América: uma Abordagem Paleoantropológica”, realizado pelo 

Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências da 

Universidade de São Paulo e financiado pela FAPESP. Ao todo foram 

exumados 26 sepultamentos humanos, com idades de até 8800 AP. Esse 

material trouxe grande contribuição para o entendimento das práticas 

mortuárias da região de Lagoa Santa, em particular, e da América do Sul, em 

geral.  

 Assim, nesta dissertação foi defendida a tese de que a visão da 

academia sobre as práticas mortuárias de Lagoa Santa, segundo a qual os 

enterros eram simples, expeditos e homogêneos, estava completamente 

equivocada. Na ausência de uma arquitetura sofisticada ou de ricos 

acompanhamentos funerários, a elaboração dos rituais mortuários passava 

pelo uso do próprio corpo do falecido como um símbolo. Ainda que existam 

outros casos na região, é no “Padrão Funerário 1” da Lapa do Santo, datado 

entre 8800 e 8200 AP, que essa lógica se expressa da forma mais intensa e 

cristalina, confirmando de uma vez por todas a inadequação da visão 

tradicional sobre os ritos funerários de Lagoa Santa. 

 No que se refere ao registro arqueológico, isso é expresso na forma de 

sepultamentos desarticulados, compostos por crânios individualizados, fardos 

de ossos (compostos por até 3 indivíduos), marcas de corte, chanfros, extração 

de dentes, seleção de partes anatômicas, exposição ao fogo e aplicação de 

ocre. Ao mesmo tempo, a presença de esqueletos articulados, entre os quais o 

caso mais antigo de decapitação em todo o continente americano, atesta que a 

seleção de partes anatômicas e sua consequente remoção eram praticadas 

logo após a morte, enquanto os tecidos moles ainda estavam presentes. 

Posteriormente, os ossos eram realocados e dispostos de acordo com uma 

série de princípios muito bem definidos. Notadamente, através desses ossos 

procedia-se à reificação de diretrizes lógicas que, possivelmente, refletiam 
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aspectos da própria cosmologia daqueles grupos. A clareza com que a dupla 

dicotomia entre “adulto” e “subadulto” e entre “crânio” e “pós-crânio”, a 

dicotomia entre “diáfise” e “epífise” e a dicotomia entre “dente” e “alvéolo vazio” 

eram expressas atribui, inevitavelmente, um tom levi-straussiano à lógica 

adotada. A consistência com que esses princípios se expressam, e a 

semelhança técnica através da qual se realizam, poderia indicar a existência de 

indivíduos especializados nesse processo. 

 A partir de 8000 AP, entretanto, observa-se uma drástica mudança nas 

práticas mortuárias do sítio. A ênfase na manipulação perimortem do corpo é 

abandonada e, em seu lugar, aparecem sepultamentos francamente 

secundários (Padrão de Sepultamento 3). Esses são caracterizados por covas 

de contorno circular muito bem delimitado, com cerca de 40 centímetros de 

diâmetro e 30 centímetros de profundidade, às vezes menos. Cada cova era 

totalmente preenchida pelos ossos de um único esqueleto, cuja disposição não 

apresentava nenhuma lógica anatômica, ainda que alguns conjuntos 

localizados de ossos se mantivessem em conexão. No caso de indivíduos 

adultos, os ossos longos eram quebrados ao meio antes de serem colocados 

na cova. Em alguns casos, as covas eram recobertas por estruturas muito 

características, formadas pelo empilhamento de diversos blocos de pedra, com 

o tamanho médio de um punho.  

 Uma mudança tão radical nas práticas mortuárias deve refletir algum tipo 

de alteração na própria organização social daqueles grupos. Até o presente 

momento, os sepultamentos são a única fonte que aponta para essa mudança 

no registro arqueológico da região de Lagoa Santa por volta de 8000 AP. 

Conforme outros estudos venham a ser realizados, será possível avaliar se tal 

mudança foi fruto de uma reorganização interna dos grupos que já habitavam a 

região ou se implica na chegada de uma nova população e/ou de uma nova 

tradição cultural em Lagoa Santa no período em questão.  

 Outra implicação importante dos padrões funerários identificados na 

Lapa do Santo, particularmente no que se refere ao Padrão 1, é que eles 

forçam uma reavaliação total sobre a dispersão geográfica e temporal das 

práticas de manipulação do corpo na América do Sul. A partir do registro 

arqueológico disponível até então, estabeleceu-se um consenso na literatura 

de que essa era uma característica pan-andina desde o Holoceno Inicial. 

Obviamente, a presença dessas mesmas práticas, numa de suas expressões 

mais contundentes, em meio ao Brasil Central, torna a proposta questionável. 
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No caso específico da prática de decapitação, a Lapa do Santo não só 

expande sua dispersão espacial na pré-história em milhares de quilômetros, 

indicando que ela não estava restrita ao noroeste do subcontinente, como 

mostra que ela é pelo menos 4000 anos mais antiga do que se imaginava. 

 Ao final desta dissertação fica clara a importância do material 

encontrado na Lapa do Santo. A partir da conjunção de um registro 

arqueológico intrinsecamente fascinante, de um grau de preservação dos 

esqueletos humanos que remete à metáfora de Pompéia, e de trabalhos de 

campo e em laboratório altamente meticulosos, surge o que, há de se tornar, 

na próxima década, um dos sítios mais relevantes, tanto no que diz respeito à 

arqueologia dos primeiros americanos como à própria Arqueologia da Morte.  

 O mestrado contido no CD foi o primeiro passo nessa direção. 

Entretanto, ainda há muito a ser feito e as interpretações propostas aqui devem 

ser vistas antes como um ponto de partida do que um ponto de chegada. Por 

outro lado, o fato de toda a documentação primária relativa à exumação dos 

Sepultamentos humanos ter sido integralmente incluída confere ao trabalho um 

aspecto mais durador. Esperamos com isso fornecer à comunidade acadêmica 

os elementos necessários para que ela seja capaz de julgar, de forma crítica, 

as implicações dos Sepultamentos encontrados na Lapa do Santo.  

 

 Sem mais, apresentamos nossos cumprimentos e nos colocamos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos (andre_strauss@eva.mpg.de).  

 

 

 

       

                                                        

 
André Strauss Walter Neves 
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São Paulo, 20 de agosto de 2010 

 

 En el CD anexo se encuentra una copia de la disertación de maestría 

intitulada: Las prácticas funerarias de los cazadores recolectores de la 

región de Lagoa Santa (MG): un estudio de caso del sitio arqueológico 

“Lapa do Santo”. Lapa do Santo es un sitio arqueológico excavado entre los 

años 2001 y 2009 en el ámbito del proyecto temático “Orígenes y 

Microevolución del Hombre en América: Abordaje Paleoantropológico”, 

realizado por el Laboratorio de Estudios Evolutivos Humanos del Instituto de 

Biociencias de la Universidad de São Paulo y financiado por FAPESP. En total 

fueron exhumados 26 entierros humanos, con edades de hasta 8800 AP. Este 

material trajo una gran contribución para la comprensión de las prácticas 

funerarias de la región de Lagoa Santa en particular y de Sudamérica en 

general.  

 Así, en esta disertación fue defendida la tesis de que la visión de la 

academia sobre las prácticas funerarias de Lagoa Santa, según la cual los 

entierros eran simples, expeditos y homogéneos, estaba completamente 

equivocada. En ausencia de una arquitectura sofisticada o de ricos 

acompañamientos, la elaboración de los rituales funerarios pasaba por el uso 

del propio cuerpo del fallecido como símbolo. Aun existiendo otros patrones en 

la región, es en el “Patrón Funerario 1”, datado entre 8800 y 8200 AP, que esa 

lógica se expresa de la forma más intensa y cristalina, confirmando de una vez 

por todas lo inadecuado de la visión tradicional sobre los ritos funerarios de 

Lagoa Santa. 

 En lo referente al registro arqueológico, eso se expresa en la forma de 

entierros desarticulados, compuestos por cráneos individualizados, fardos de 

huesos compuestos por hasta tres individuos, marcas de corte, extracción de 

dientes, selección de partes anatómicas, exposición al fuego y aplicación de 

ocre. Al mismo tiempo, la presencia de esqueletos articulados, entre los cuales 

está el caso más antiguo de decapitación en todo el continente americano, 

testifica que la selección de partes anatómicas y su consecuente remoción eran 

practicadas inmediatamente después de la muerte, mientras los tejidos blandos 

aún estaban presentes. Posteriormente, los huesos eran recolocados y 

dispuestos de acuerdo con una serie de principios muy bien definidos. 

Notoriamente, a través de estos huesos se procedía a la reificación de las 
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directrices lógicas que, posiblemente, reflejaban aspectos de la propia 

cosmología de estos grupos. La claridad con que la doble dicotomía entre 

“adulto” y “subadulto”, “cráneo” y “pos-cráneo”, “diáfisis” y “epífisis”, y “diente” y 

“alvéolo vacío”, eran expresadas, atribuye inevitablemente, un tono levi-

straussiano a la lógica adoptada. La consistencia con la que esos principios se 

expresan y la semejanza técnica a través de la cual se realizan, podría indicar 

a existencia de individuos especializados en ese proceso. 

 A partir de 8000 AP, sin embargo, se observa una drástica variación en 

las prácticas funerarias del sitio. El énfasis en la manipulación perimortem del 

cuerpo es abandonado y en su lugar, aparecen entierros francamente 

secundarios (Patrón Funerario 3). Estos son caracterizados por fosas de 

contorno circular muy bien delimitado, con cerca de 40 centímetros de diámetro 

y 30 centímetros de profundidad, a veces menos. Cada fosa era totalmente 

rellenada por los huesos de un único esqueleto, cuya deposición no presentaba 

ninguna lógica anatómica, aunque algunos conjuntos localizados de huesos se 

mantuvieran en conexión. En el caso de individuos adultos, los huesos largos 

eran quebrados por el medio antes de ser colocados en la fosa. En algunos 

casos, las fosas eran recubiertas por estructuras muy características, formadas 

por apilado de diversos bloques de piedra del tamaño medio de un puño.   

 Un cambio tan radical en las prácticas funerarias debe reflejar algún tipo 

de alteración en la propia organización social de aquellos grupos. Hasta el 

momento, los entierros son la única fuente que apunta a ese cambio en el 

registro arqueológico de la región de Lagoa Santa alrededor de 8000 AP. 

Conforme otros estudios sea realizados, será posible evaluar si tal mudanza 

fue fruto de una reorganización interna de los grupos que ya habitaban la 

región o si esto implica la llegada de una nueva población y/o una nueva 

tradición en la región para el periodo en cuestión.  

 Otra implicancia importante de los patrones funerarios identificados en 

Lapa do Santo, particularmente en lo referido al Patrón 1, es que fuerzan una 

reevaluación total sobre la dispersión geográfica y temporal de las prácticas de 

manipulación del cuerpo en América del Sur. A partir del registro disponible, se 

estableció un consenso en la literatura de que esa era una característica pan-

andina desde el Holoceno Inicial. Obviamente, la presencia de esas mismas 

prácticas, en una de sus expresiones más contundentes, en medio del Brasil 

Central, torna la propuesta cuestionable. En el caso específico de la práctica de 

decapitación, Lapa do Santo no solo expande su dispersión espacial en la pre-
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historia en millares de kilómetros, indicando que ella nos estaba restricta al 

noroeste del subcontinente, sino que muestra que es por lo menos 4000 años 

más antigua de lo que se imaginaba. 

 Al final de esta disertación queda clara la importancia del material 

encontrado en Lapa do Santo. A partir de la conjunción de un registro 

arqueológico intrínsecamente fascinante, de un grado de preservación de los 

esqueletos humanos que remite a la metáfora de Pompeya y de trabajos de 

campo y laboratorio altamente meticulosos, surge lo que se ha de tornar en la 

próxima década, en uno de los sitios más relevantes, tanto en lo que respecta a 

la arqueología de los primeros americanos como a la propia Arqueología de la 

Muerte.  

 El documento contenido en el CD fue el primer paso en esa dirección. 

Entretanto, aún hay mucho por hacerse y las interpretaciones propuestas aquí 

deben ser vistas como un punto de partida antes que como un punto final. Por 

otro lado, el hecho de haberse incluido integralmente toda la documentación 

primaria relativa a la exhumación de los entierros, confiere al trabajo mayor 

robustez. Esperamos con ello proveer a la comunidad académica de los 

elementos necesarios para que sea capaz de juzgar, de forma crítica, las 

implicaciones de los contextos encontrados en Lapa do Santo.  

 

 Sin otro en particular, presentamos a usted nuestros cordiales saludos y 

nos colocamos a su disposición para cualquier aclaración 

(andre_strauss@eva.mpg.de).  

 

 

 

       

                                                        

 
André Strauss Walter Neves 
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São Paulo, August 20, 2010 

 

 This CD contains a copy of the master dissertation entitled: “The 

mortuary practices of pre-historic hunter-gatherers from Lagoa Santa 

region: a case study of the Santo Rockshelter archaeological site”. The 

“Lapa do Santo” is an archaeological site located in the Lagoa Santa region 

(central Brazil) which was excavated from 2001 to 2009 as part of a  large 

scientific project entitled “Origins and Microevolution of Man in America: a 

Paleoanthropological Approach”. This project was undertook by the Laboratory 

of Human Evolutionary Studies of the Bioscience Institute of the Sao Paulo 

University and supported by the Sao Paulo State Grant Foundation (FAPESP). 

A total of 26 burials were exhumed, with at least five individuals directly dated 

between 8800 and 8200BP. These new findings have important implications for 

those interested in the mortuary practices of Early Holocene pre-historic groups 

that inhabited South America.  

 In this dissertation the traditional view according to which the mortuary 

practices of the Lagoa Santa region were characterized as simple and 

homogeneous is challenged. In the absence of sophisticated architecture or 

wealthy goods, the funerary rituals were elaborated through the use of the 

human body. Although other mortuary patterns are described for the “Lapa do 

Santo” rockshelter, it is in Pattern 1 (very well dated between 8800 and 8200 

BP) that this logic is expressed in its most clear and exuberant form. 

 On what concern the archaeological record, this is expressed by means 

of disarticulated skeletons of multiple individuals, individualized skulls, bundle of 

bones, mandible with drills in the coronoid process, profusion of both cut marks 

and chopper marks, teeth extraction, selection of anatomical regions, fire 

exposition and ochre application. At the same time the presence of fully 

articulated skeletons, among which the oldest decapitation case ever reported 

for the New World, testify that the manipulation of the body happened while soft 

tissues were still present. Later on, the bones were relocated and disposed in 

accordance with a series of well defined rules. Through the use of parts of the 

human body they were reifying logical principles that most probably reflect 

aspects of their own cosmology. The double dichotomy among “adult” and “sub 

adult”, “cranium” and “post-cranium”, “diaphysis” and “epiphysis”, and “teeth” 
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and “empty alveoli” that were expressed so clearly in those burials through 

different arrangements of human bones makes the adopted logic “levi-

straussian” in its essence. The consistency by which those principles were 

expressed and the technical similarity through which they were made might 

suggest the existence of a group of specialized individuals. 

 However, after 8000 BP a drastic change on the mortuary practices of 

the “Lapa do Santo” site is observed. The emphasis on the peri mortem 

manipulation of the body is substituted by burials that can be characterized as 

fully secondary (Mortuary Pattern 3). Those burials are characterized by shallow 

circular pits with approximately 40 cm of diameter and 30 cm depth. Each pit 

was chaotically filled with the bones of one single individual, whose spatial 

disposition presented no anatomical logic, although some localized group of 

bones could still be in direct connection. In contrast to what was observed for 

Pattern 1, there was no bone or body part selection and almost every single 

bone of the skeletons were recovered. The long bones diaphyses were 

intentionally broken in its central region before the final deposition resulting in 

very particular breakage pattern. In some cases the graves were covered by a 

circular structure composed of small limestone slabs. 

 Such radical change on the mortuary practices of the site must reflect 

some type of modification in the social organization of those groups. Up to this 

moment, the human burials from the “Lapa do Santo” rockshelter are the only 

source in Lagoa Santa`s archaeological record that points to such change 

around 8000 BP. In the future, when other lines of evidence have been studied, 

it will be possible to evaluate if this change was the result of an internal 

reorganization of the groups already present in the region or if it reflects the 

arriving of a new population during the period in question. 

 Another important implication of the new burials found at “Lapa do Santo” 

rockshelter, especially on what concern Pattern 1, is that they demand a 

complete reevaluation of geographical and chronological dispersion of practices 

of body manipulation in South America. Today there is a consensus in literature 

that this was a pan-andine feature since Early Holocene. However, the 

presence of these same kinds of practices in central Brazil shows that this is a 

more complex scenario than once though. In the specific case of the practice of 

decapitation, the findings of the “Lapa do Santo” rockshelter not only expand its 
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spatial occurrence during pre-history in thousands of kilometers, showing this 

was not limited to the andean region, but also show that its temporal depth was 

at least 4000 years greater than once believed. 

 At the end of this dissertation the importance of the findings of the “Lapa 

do Santo” rockshelter, in the Lagoa Santa region in Central Brazil, becomes 

clear. Through the combination of an intrinsically fascinating archaeological 

record, a high degree of bone preservation that reminds the Pompeii metaphor 

and a very meticulous field and laboratory work, “Lapa do Santo” rockshelter 

has great potential to become in the next decade one of the most relevant sites 

for those who want to understand the mortuary practices of the first Americans.  

 The dissertation within this CD intends to be the first step in this direction. 

However, there is still much work to be done and the interpretations proposed 

here must be seen more as a starting point than an ending one. On the other 

hand, this dissertation gains importance because all the primary documentation 

concerning the exhumation and curation of the human remains from “Lapa do 

Santo” rockshelter was included within it. We hope that by doing this we can 

offer the academic community the necessary elements to judge, in a critical 

way, the implications of the new findings of this Brazilian archaeological site. In 

the next years these material will certainly be published in the usual journals (in 

English). However, it would be impossible to make all the primary 

documentation available. This is why we decided to send a copy of this 

dissertation even for those who are not Portuguese speakers. Although not 

ideal we believe that the graphic nature of this documentation makes this effort 

valuable. Any question or comment is warmly welcome 

(andre_strauss@eva.mpg.de).  

                                                        

 

André Strauss 
 

Walter Neves 
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Resumo 

 A região de Lagoa Santa é mundialmente famosa pela quantidade, 

qualidade e antiguidade dos remanescentes esqueletais humanos nela 

encontrados. Entretanto, muito pouco é conhecido sobre as práticas mortuárias 

dos grupos que ocuparam a região. A versão vigente na literatura é que essas 

eram extremamente simples, expeditas e homogêneas. Na presente 

dissertaçãoesse quadro é questionado. A partir da descrição dos 26 sepultamentos 

encontrados na Lapa do Santo, foi possível determinar que diferentes padrões 

funerários se sucederam ao longo do Holoceno. Portanto, as práticas mortuárias 

da região não apresentam a alegada homogeneidade cronológica. Dentre os 

padrões de sepultamento identificados no sítio, o de número 1 se destaca não só 

pela sua antiguidade (8800-8200 AP), mas por apresentar uma forte ênfase na 

manipulação do corpo. Portanto, o registro da Lapa do Santo indica um quadro 

muito mais complexo e sofisticado para a paisagem mortuária da região de Lagoa 

Santa do que aquele proposto pela literatura. Mais do que isso, mostra que ao 

contrário do que se imaginava, a ênfase na manipulação do corpo no início do 

Holoceno não é uma característica limitada à região andina.   

Resume 

 The Lagoa Santa region is famous for the quantity, quality and antiquity of 

its human skeletal remains. However, little is known about the mortuary practices of 

those who inhabited the region. According to literature this practices were very 

simple, expedient and homogeneous. In this dissertation, this scenario is 

challenged. Based on the descriptions of 26 human burials found in Lapa do Santo 

it was possible to establish that several distinct burial patterns occurred in the site 

during Holocene. Thereafter, the idea that in Lagoa Santa the mortuary practices 

were chronologically homogeneous can no longer be supported. Among the 

different burial patterns indentified in this site Pattern 1 highlights not only for its 

antiquity (8800-8200 BP) but also because it presents a strong emphasis in the 

manipulation of the body. Thereafter, the burials from Lapa do Santo points to a 

more complex scenario for the mortuary practices in the region of Lagoa Santa 

than was previously though. Besides, it shows that contrary to was once believed, 

the emphasis on body manipulation during Early Holocene was not restricted to the 

Andean region, as was once thought.  
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1 - Introdução 

 A região de Lagoa Santa é há muito conhecida por seu rico registro 

fóssil, especialmente pelas condições excepcionais que levaram a um nível de 

preservação dos remanescentes esqueletais raramente observado em outros 

contextos arqueológicos. Além disso, as ocupações mais antigas da região 

datam do início do Holoceno, conferindo-lhe papel de destaque nos estudos 

sobre os primeiros americanos. 

 Desde as primeiras descobertas de “ossadas humanas” feitas pelo 

naturalista dinamarquês Peter Lund na primeira metade do século XIX, o 

estudo dos remanescentes esqueletais da região centrou-se em torno da 

morfologia dos crânios encontrados. O eixo do debate girava em torno da 

pretensa diferença entre a morfologia craniana do “Homem de Lagoa Santa” e 

a dos atuais nativos americanos. Após mais de um século e meio de debate, 

Neves e colaboradores abordaram a questão com técnicas reconhecidas pela 

comunidade científica atual e chegaram à conclusão de que, de fato, os crânios 

dos espécimes de Lagoa Santa são diferentes daqueles dos atuais ameríndios. 

A partir dessa observação, propuseram aquilo que passou a ser conhecido na 

literatura como o “Modelo dos dois Componentes Biológicos Principais”, cujos 

desdobramentos para a compreensão do povoamento da América, em geral, e 

sobre os primeiros americanos, em particular, seguem em pleno rumo (Hubb et 

al., 2010).  

 Por outro lado, apesar da abundância de remanescentes esqueletais 

humanos em excelente estado de preservação encontrados na região de 

Lagoa Santa, muito pouco foi discutido em relação às práticas mortuárias 

dessas populações. As razões para isso envolvem desde o desinteresse dos 

arqueólogos em relação ao assunto até o uso de técnicas de registro de campo 

pouco adequadas para registrar as sutilezas inerentes às estruturas funerárias 

da região. Formou-se, assim, um falso consenso de que na região de Lagoa 

Santa e seus arredores os enterros eram realizados de maneira simples e 

homogênea, não constituindo um aspecto particularmente valioso do registro 

arqueológico.  
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 Entretanto, a partir de 2000, com a descoberta de novos sítios no âmbito 

do projeto temático “Origens e Microevolução do Homem na América: uma 

Abordagem Paleoantropológica”, essa visão sobre as práticas mortuárias da 

região de Lagoa Santa começou a mudar. Em Boleiras, por exemplo, foram 

encontrados nítidos indícios de que o sepultamento dos mortos, longe de ser 

um procedimento simples e expedito, envolvia a manipulação do corpo do 

falecido através da separação das diáfises e das epífises dos ossos longos. 

Apesar de se tratar de um único caso, não há duvidas de que os achados de 

Boleiras apontavam para uma riqueza no registro fúnebre de Lagoa Santa 

incompatível com as expectativas existentes na literatura.  

 O presente trabalho pretende contribuir para a compreensão das 

práticas mortuárias na região de Lagoa Santa através do estudo dos 

sepultamentos exumados da Lapa do Santo, um novo sítio que foi escavado 

entre 2001 e 2009. Durante quase uma década de escavações, foram 

exumados 26 sepultamentos humanos, em sua maioria em excelente estado 

de preservação. Além disso, a partir de um grande investimento no 

estabelecimento de uma cronologia sólida e confiável, foi caracterizado que 

diversos sepultamentos foram realizados entre 8700 e 8200 AP. Constitui, 

portanto, uma oportunidade única para conhecer as práticas mortuárias dos 

primeiros americanos, no geral, e da região de Lagoa Santa, em particular.  

 O trabalho foi desenvolvido de acordo com dois eixos centrais. O 

primeiro deles refere-se à contextualização arqueológica dos sepultamentos 

encontrados na Lapa do Santo. Assim, o Capítulo 2  é dedicado ao histórico 

das pesquisas arqueológicas na região de Lagoa Santa. Nele, são 

apresentados a biografia daqueles que trabalharam na região e um 

levantamento de todos os sítios em que foram encontrados sepultamentos 

humanos. A partir desse levantamento, questiona-se a visão clássica da 

literatura especializada, segundo a qual as práticas mortuárias da região de 

Lagoa Santa seriam caracterizadas por sua simplicidade e homogeneidade. 

Advoga-se que, pelo contrário, esse é um quadro equivocado que foi gerado 

por métodos de escavação pouco cuidadosos e incapazes de apreender aquilo 

que na verdade é um padrão funerário altamente complexo. Nesse cenário, a 

Lapa do Santo ganha especial importância por se tratar de uma oportunidade 
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única para se explicitar essa complexidade latente das práticas mortuárias em 

Lagoa Santa. 

 O Capítulo 3 apresenta um compêndio sobre as práticas mortuárias 

durante o Holoceno Inicial e Médio na América do Sul e procura identificar 

características que aproximam e distanciam sítios de diferentes regiões. 

Apesar da grande variabilidade observada, foi possível determinar algumas 

características que permeiam as práticas mortuárias dos primeiros sul-

americanos, notadamente a ênfase na manipulação do corpo humano e o seu 

uso como um elemento central no simbolismo dos ritos funerários. A partir 

dessa revisão, foi possível discutir a posição que a região de Lagoa Santa 

ocupa no subcontinente.  

 No Capítulo 4 é apresentado o referencial teórico da arqueologia das 

práticas mortuárias. Na primeira parte do capítulo, as ideias dos principais 

autores que contribuíram para a fundação da disciplina são indicadas em 

ordem cronológica. Na segunda metade, a organização passa a ser em torno 

de temas específicos, como a relação das práticas mortuárias com os padrões 

de mobilidade em grupos caçadores-coletores, a prática de secundarização e 

os aspectos diacrônicos da variabilidade das práticas mortuárias.  

 O Capítulo 5 mostra os elementos básicos que permitem a distinção de 

feições que foram geradas antes, durante ou depois do momento do enterro. 

Afinal, do ponto de vista da arqueologia da morte, são os eventos diretamente 

relacionados ao enterramento que têm maior relevância. Entre os inúmeros 

aspectos que podem ser utilizados para proceder a tal distinção, foi dada 

ênfase à sequência de desarticulação do esqueleto e aos padrões de fratura. 

 Nos capítulos 6 e 7, respectivamente, o sítio é brevemente apresentado 

e sua cronologia discutida. Esses são os primeiros capítulos do segundo eixo 

norteador desta dissertação, que se refere à organização e à compatibilização 

da documentação gerada nesses nove anos de trabalho de campo na Lapa do 

Santo. A parte mais basal desta parte do trabalho foi a digitalização das fontes 

documentais, incluindo os croquis e fichas de escavação de quadras, os 

croquis e fichas de escavação de sepultamentos, além de mais de 2000 fotos 

que se encontravam apenas em slide. Não se trata, entretanto, de um trabalho 
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meramente braçal, na medida em que incluiu também a compatibilização de 

todo esse material documental. Ou seja, avaliar até que ponto as diferentes 

fontes de informação são convergentes ou não e, no caso de inconsistência, 

retificá-las.  

 A Lapa do Santo foi escavada de maneira extremamente minuciosa, 

especialmente no caso dos sepultamentos humanos. Em alguns casos, um 

único sepultamento levou mais de duas semanas para ser exumado. O 

resultado desse tipo de abordagem foi uma quantidade enorme de documentos 

de campo relativos aos sepultamentos, notadamente os desenhos dos croquis 

e as fotografias. Tendo-se em vista a enorme força de trabalho que foi 

empregada em campo na geração dessa documentação e, posteriormente, por 

mim em sua compatibilização, e também a alta qualidade desse registro, optou-

se por publicá-lo na íntegra e em alta resolução nesta dissertação. O tamanho 

avantajado que ela apresenta é, em grande parte, decorrência dessa decisão.  

 Apesar de seu volume, esse material não foi relegado para a posição de 

apêndice nesta dissertação, como geralmente é feito. Pelo contrário, ele é uma 

das partes mais importantes do trabalho. No Capítulo 8, são apresentadas a 

descrição e a caracterização de cada um dos sepultamentos exumados da 

Lapa do Santo. Essa ênfase na descrição dos sepultamentos foi motivada, 

entre outras coisas, pelas revisões da literatura que foram feitas em razão dos 

capítulos 2 e 3 que versam, respectivamente, sobre as práticas mortuárias na 

região de Lagoa Santa e na América do Sul. Em grande parte dos artigos, 

livros, monografias e capítulos lidos para tais revisões, a escassez de 

informações descritivas sobre os sepultamentos torna o leitor refém das 

interpretações dos arqueólogos responsáveis pelo sítio. Tal escassez pode ser 

fruto de limitações editoriais, falta de meios adequados de registro ou, até 

mesmo, pela falta de hábito. De qualquer maneira, ao adotar essa postura na 

presente dissertação, esperamos estabelecer um novo padrão no que se refere 

à documentação mínima aceitável quando se trata de sepultamentos humanos 

de origem arqueológica. Esperamos assim que os nossos leitores não se 

tornem reféns de nossas próprias interpretações. 
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 A outra parte do trabalho norteada por esse segundo eixo diz respeito à 

caracterização e descrição detalhada dos remanescentes esqueletais 

encontrados na Lapa do Santo. Assim, os ossos foram analisados em 

laboratório em busca de sinais de queima, corte, aplicação de ocre, fraturas em 

osso verde ou qualquer outra feição que pudesse ser significativa para 

compreender como os enterros foram realizados. Foi a partir da junção das 

observações feitas em campo e das observações feitas em laboratório que, no 

Capítulo 9, foram definidos os diferentes padrões de sepultamento presentes 

na Lapa do Santo, objetivo primordial deste trabalho. Finalmente, os capítulos 

10 e 11 abordam, respectivamente, as discussões e as conclusões 

relacionadas ao material desta dissertação.   
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2 - Histórico das Pesquisas Arqueológicas na região de Lagoa Santa 

 Ainda que na América do Norte a discussão sobre a antiguidade do 

homem americano tenha tido personagens centrais como William Holmes, 

Frederic Putnam, Charles Abbott e Alês Hrdlíčka, é possível afirmar que toda a 

comunidade científica e a leiga dela participavam, ainda que em maior ou 

menor grau (Fagan, 1987; Meltzer, 1993; Adovasio, 2002; Trigger, 2004; 

Gruhn, 2005). Já na América do Sul, especialmente no que diz respeito ao 

Brasil, os debates sobre a profundidade temporal da presença humana 

ocorreram, mormente, na mente de um único homem: Peter Wilhelm Lund.  

 Nascido em Copenhague, Lund chegou ao Brasil, pela primeira vez, em 

1825, em busca de ares mais puros para sua saúde debilitada. Durante sua 

primeira estadia, que durou até 1829, ele se dedicou ao ofício de naturalista 

nos arredores da cidade do Rio de Janeiro, coletando e estudando espécimes 

de formiga, moluscos e urubus (Piló e Neves, 2002). Após passar quatro anos 

na Europa, mostrando a seus pares o resultado de suas pesquisas nos 

trópicos, Lund retornou ao Brasil. Entretanto, na segunda visita, ele não se 

alojou no litoral, mas sim no interior do Estado de Minas Gerais, na região de 

Lagoa Santa. As riquezas geológica, paleontológica e arqueológica fascinaram-

no de tal forma que se estabeleceu definitivamente na região, onde viria a 

morrer em 1880 (Hurt e Blasi, 1969; Piló e Auler, 2002; Luna, 2007).  

 Entre 1835 e 1843, o naturalista dinamarquês visitou mais de 800 

cavernas, identificando material paleontológico em pelo menos 70 delas. Em 

seis ele também encontrou remanescentes esqueletais humanos. A partir de 

seus achados foram identificados mais de 100 gêneros e 149 espécies de 

animais, sendo 19 gêneros e 32 espécies extintas (Cartelle, 1994). Entretanto, 

entre as inúmeras lapas, grutas e cavernas por ele exploradas, nenhuma foi tão 

importante como a gruta localizada na base do maciço da Lagoa do Sumidouro 

(Figura 2.1). Na maior parte do tempo, essa gruta fica alagada, tornando 

impossível qualquer tipo de exploração em seu interior. Ainda assim, durante 

eventos de seca intensa que ocorrem a cada 30 anos, o nível freático fica tão 

baixo que é possível entrar nela. Em 1842 e 1843, durante um desses grandes 

períodos de seca, Lund escavou os depósitos subterrâneos da gruta do 
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Sumidouro, que ele já desconfiava serem muito antigos (Neves et al., 2007a). 

Neles, Lund encontrou ossos humanos de muitos indivíduos associados a 

ossos de animais extintos, convencendo-se da antiguidade temporal do homem 

americano. 

 Foi nessa mistura de espécies extintas e ainda vivas que apareceram os 

restos enigmáticos do cavalo e do homem, todos no mesmo estado de 

decomposição, de modo a não deixar nenhuma dúvida sobre a coexistência 

desses seres cujos restos foram enterrados juntos (Lund, 1844). Portanto, mais 

de três décadas antes que a comunidade norte-americana sequer começasse a 

cogitar a existência do “Homem Glacial” americano, e mais de meio século 

antes que as primeiras evidências nesse sentido fossem geradas, Peter 

Wilhelm Lund já estava convencido de que os primeiros americanos eram tão 

antigos que haviam convivido com os grandes animais extintos (Neves et al., 

2007b). 

 
 

Figura 2.1 – Mapa da região de Lagoa Santa. Os círculos vermelhos indicam a posição dos sítios em 
que foram encontrados remanescentes esqueletais humanos. 
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 Ainda que isolado no interior brasileiro, Lund divulgou suas ideias 

revolucionárias, tornando Lagoa Santa destaque mundial. No Brasil, seu 

principal interlocutor foi o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), com 

o qual ele manteve correspondência constante e onde depositou o único crânio 

humano por ele exumado em território nacional (Mendonça de Souza, 1991). 

Internacionalmente, suas relações mais estreitas eram com seu país de 

origem, para onde enviou quase a totalidade do material que coletou no Brasil, 

inclusive a coleção de crânios humanos recuperados na Gruta do Sumidouro. 

O estudo desse material elaborado antropólogos físicos europeus e norte-

americanos ainda no século XIX (i.e Kollman, 1884; Ten Kate, 1885; Hansen, 

1888) foi um importante fator no sentido de tornar a região de Lagoa Santa 

mundialmente conhecida (Mendonça de Souza et al., 2006). Na América do 

Norte, os trabalhos de Lund e a região de Lagoa Santa ficaram conhecidos na 

medida em que foram alvo de profundas críticas por parte de um dos mais 

influentes estudiosos de sua época, o antropólogo físico Alês Hrdlíčka (1912). 

 Apesar de todo esse reconhecimento internacional que Lagoa Santa 

angariou, passaram-se mais de 60 anos até que novas investigações fossem 

realizadas na região. O primeiro a continuar os trabalhos de Lund não foi um 

acadêmico profissional, mas sim o filho mais velho dos proprietários da 

Fazenda do Macambo, latifúndio no qual se localizavam muitas das grutas 

exploradas pelo próprio Lund (Lanari, 1909). Durante a primeira década do 

século XX, Cassio Umberto Lanari “explorou com raro entusiasmo e arrojo, e 

até risco de vida, várias lapas labirínticas da fazenda paterna, conseguindo 

achar restos interessantes, mormente ossadas humanas de uns três indivíduos 

humanos, sobre as quais deixou um criterioso estudo póstumo, publicado nos 

Annaes da Escola de Minas” (Padberg-Drenkpol, 1926:3). Após sua morte em 

1910, os remanescentes esqueletais humanos por ele exumados da Lapa do 

Caetano ficaram em posse de sua família. Mais tarde, em 1926, quando enfim 

uma expedição científica institucionalizada veio à região, o material foi doado 

ao Museu Nacional do Rio de Janeiro. 

 Entre junho e julho de 1926, Jorge Henrique Padberg-Drenkpol realizou 

a primeira excursão oficial na região de Lagoa Santa. Pesquisador do Museu 

Nacional do Rio de Janeiro, ele estava interessado em dar continuidade aos 
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trabalhos de Lund, particularmente no que dizia respeito à questão da 

convivência entre o homem pré-histórico e a megafauna extinta. Entre as 

grutas que visitou, algumas já tinham sido exploradas pelo próprio Lund, como 

Cerca Grande e a “especialmente célebre Gruta do Sumidouro” (Padberg-

Drenkpol, 1926:2). Entretanto, na medida em que julgou o potencial 

arqueológico da primeira esgotado e como a segunda estava inacessível 

devido ao alto nível da lagoa, ele redirecionou sua atenção para as grutas que 

haviam sido exploradas por Lanari.  

 Ainda que Lanari estivesse morto há mais de uma década, Padberg-

Drenkpol estabeleceu boas relações com a família dele, que lhe indicou os 

locais em que haviam sido encontradas as ossadas. Assim, Padberg-Drenkpol 

escavou a mesma Lapa do Caetano em que Lanari havia achado esqueletos 

humanos, conseguindo aumentar o total de indivíduos recuperados na 

localidade. Ele ainda encontrou esqueletos humanos na chamada “Lapa do 

Cássio”, local que lhe foi revelado pela família Lanari. Em ambos os casos, os 

esqueletos não só tinham um aspecto fortemente fossilizado, como foram 

recuperados em meio e abaixo de uma grossa camada estalagmítica, o que o 

levou a lhes atribuir grande antiguidade. Para o naturalista do Museu Nacional, 

os indivíduos faziam parte do que na época já poderia ser referido como a 

famosa “Raça de Lagoa Santa”, com crânios caracteristicamente dolicocéfalos. 

Além desses achados arqueológicos, ele recuperou ossos de megafauna na 

Lapa do Tombo. 

 Animado com os resultados dessa sua primeira excursão, Padberg-

Drenkpol organizou, ainda naquele ano de 1926, uma segunda excursão que 

durou entre 18 de setembro e 8 de dezembro. Após investigações infrutíferas 

nas lapas de Zumby, Carrancas, Vermelha de Vespasiano e Lagoa dos Mares, 

ele direcionou sua atenção para a localidade de Confins, aonde viria a 

descobrir a “mina mais fecunda de restos pré-históricos e paleontológicos” 

(1926:3). A Lapa Mortuária, conforme foi batizado o abrigo, continha 

remanescentes esqueletais de pelo menos 80 indivíduos e ossos de animais 

extintos, tais como o mastodonte e o cavalo. Ainda que o próprio Padberg-

Drenkpol negasse categoricamente que o material encontrado em Confins 

apontasse para uma convivência entre o homem e a megafauna (Padberg-



11 
 

Drenkpol, 1939), essa possível associação fez com que a Lapa Mortuária 

ganhasse notoriedade entre os cientistas da época. 

 Após essas duas excursões, Padberg-Drenkpol nunca mais realizou 

escavações em Lagoa Santa. Ainda assim, ele retornou à região três anos 

mais tarde, quando se dedicou a elaborar um mapa detalhado da região. A 

distribuição espacial dos sítios e abrigos lhe era muito cara, de maneira que ele 

afirmava que somente com um mapa confiável seria possível “localizar as 

numerosas lapas já visitadas por Lund ou por nós, dando uma ideia de sua 

distribuição, das feições geographicas e geológicas daquela zona tão 

interessante e importante” (Padberg-Drenkpol, 1926: 5). 

 Após essas intervenções realizadas pelo Museu Nacional do Rio de 

Janeiro, as escavações arqueológicas na região seriam retomadas, entre as 

décadas de 1930 e 1950, pela Academia Mineira de Ciências e Letras (Walter, 

1958). O responsável pelas operações era o norte-americano Harold Walter, 

que contava com o apoio de seus colegas Aníbal Mattos e Arnaldo Cathoud. O 

primeiro trabalho do grupo foi realizado entre 1933 e 1935, na mesma Lapa 

Mortuária que Padberg-Drenkpol havia escavado em 1926. Entretanto, 

enquanto este focou sua atenção no abrigo que precede a gruta, a equipe 

mineira, interessada mormente no material paleontológico, removeu toneladas 

de sedimento terrígeno da parte mais profunda do conduto. A mais de 2 metros 

de profundidade, abaixo de uma camada estalagmítica, eles encontraram, junto 

aos ossos de um cavalo e de um mastodonte, o esqueleto daquele que passou 

a ser conhecido como o “Homem de Confins”. A suposta associação entre este 

e a megafauna pleistocênica gerou debates acalorados e pouco cordiais entre 

a equipe carioca, que negava a legitimidade de tal associação, e a equipe 

mineira responsável pela descoberta. Ainda hoje não é possível determinar 

quem estava com a razão (Walter Neves, comunicação pessoal, 2010).  

 Na medida em que o maior interesse da equipe mineira era pela 

paleontologia e não pela arqueologia, passaram-se mais de dez anos até que 

eles redirecionassem seus esforços para esta última. Entre 1948 e 1954, eles 

escavaram os abrigos de Eucalipto, Mãe Rosa, Limeira, Marciano e 

Samambaia (Figura 2.2). Além de instrumentos de pedra polida e lascada, 



12 
 

cerâmica e artefatos ósseos, as escavações desses abrigos resultaram num 

acúmulo considerável de remanescentes esqueletais humanos da região de 

Lagoa Santa (Walter, 1958). Eucalipto foi escavado em 1948, 1949 e 1954. 

Nele foram encontrados “vários esqueletos humanos, alguns dos quais ainda 

articulados devido às incrustações calcárias aderentes aos ossos... Destes, 14 

estavam numa posição flexionada, tendo as mãos acima da cabeça e 

pequenos blocos de pedra ou seixos rolados por cima, que, seguramente, 

foram colocados ali por ocasião do sepultamento” (Figura 2.3) (Walter,1958: 

43).   

 
Figura 2.2 – Crânios encontrados por Harold Walter em Lagoa Santa. a-) Limeira, b-) Mãe Rosa e c) 
Confins. Reproduzido de Walter (1958).  
 

 
Figura 2.3 – Esqueleto encontrado no abrigo de Eucalipto. Reproduzido de Walter (1958).  
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 Em 1949, Harold Walter trabalhou em Mãe Rosa, cujos habitantes 

foram, em sua opinião, os mais primitivos dos aborígenes que viveram na 

região. Tal interpretação se apoiava na extrema simplicidade dos artefatos 

achados no abrigo e dificilmente seria sustentada por qualquer arqueólogo 

contemporâneo. Os ossos humanos foram encontrados a 2 metros de 

profundidade mas, devido aos blocos de pedra que foram colocados sobre eles 

no momento do sepultamento, encontravam-se em péssimo estado de 

conservação. Nenhuma descrição sobre os sepultamentos está disponível.   

 Os anos de 1952 e 1953 foram dedicados à escavação de Limeira. As 

descrições disponíveis sobre os sepultamentos encontrados (“alguns”) apenas 

indicam que os ossos, localizados entre 1 e 1,5 metro de profundidade, 

estavam completamente quebrados. Isso seria decorrência, em parte, das 

grandes pedras que haviam sido colocadas sobre os sepultamentos e, em 

parte, ao posterior pisoteamento das covas. Além disso, foi encontrado um 

crânio bem preservado que estava afastado dos demais, localizado na porção 

norte do abrigo. Segundo Walter (1958), o crânio apresenta uma enorme 

fratura que com certeza foi a causa da morte do indivíduo, muito provavelmente 

golpeado por um tacape. 

 Assim como Lund e Padberg-Drenkpol, Harold Walter também fez 

investigações na Lapa do Sumidouro. Entretanto, enquanto aqueles escavaram 

a parte subterrânea do maciço calcário, este se concentrou no terraço formado 

pela vertente oeste do maciço, na qual se encontram diversas pinturas 

rupestres. Foram encontrados os refugos costumeiros dos acampamentos pré-

históricos, como carvão vegetal, cacos de panela, fragmentos de ossos, lascas 

de quartzo e artefatos de pedra. Além disso, “vários esqueletos humanos” 

foram exumados e estavam muito fragmentados devido às pedras colocadas 

sobre eles, indicando que o local também era utilizado com fins funerários. A 

maioria dos ossos estava enterrada entre 1 e 2 metros de profundidade em 

“posição flexionada” em meio a uma terra enegrecida (Walter, 1958:83). 

 Finalmente, em 1956 a equipe mineira retornou à Lapa Mortuária de 

Confins onde efetuou novas escavações, dessa vez na porção anterior da 

caverna, no pacote francamente antropogênico já escavado por Padberg-
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Drenkpol em 1926. O principal objetivo dessa intervenção era justamente 

estabelecer, de forma mais confiável, a relação entre o crânio do “Homem de 

Confins” e o material encontrado por Padberg-Drenkpol. Após escavações 

cuidadosas, Walter concluiu que, apesar de estar presente no abrigo um 

pacote arqueológico “tradicional”, constituído por terra misturada com carvão, 

artefatos de osso e instrumentos líticos, o Homem de Confins não fazia parte 

dele, localizando-se 70 cm abaixo. De forma pouco surpreendente, os 

trabalhos de 1956 confirmaram, portanto, as hipóteses originais da equipe 

mineira, segundo a qual o Homem de Confins estava associado à megafauna e 

não aos outros esqueletos humanos encontrados em 1926. Vale ressaltar que, 

apesar de nenhum sepultamento ter sido encontrado nessa última escavação 

da equipe mineira, foi recuperado um fragmento de diáfise de fêmur humano 

que, de acordo com Walter, havia sido manipulado com o intuito de ser 

utilizado como um cachimbo (Figura 2.4). A despeito da interpretação funcional, 

a peça realmente parece ter sido trabalhada pelo homem.  

 

Figura 2.4 – Fragmentos de ossos humanos encontrados na Lapa Mortuária de Confins. De acordo com 
Walter (1958:93), são “cachimbos tubulares de osso parcialmente queimados devido ao uso”.  

 

 No mesmo ano de 1956, enquanto a Academia Mineira de Ciências e 

Letras retornava à Lapa Mortuária de Confins, um grupo de pesquisa formado a 

partir de uma parceria entre a Universidade da Dakota do Sul (EUA) e o Museu 

Nacional do Rio de Janeiro levou a cabo um projeto arqueológico por meio do 

qual foram escavados oito sítios arqueológicos na região de Lagoa Santa (Hurt 

e Blasi, 1969). O mentor do grupo era Wesly Hurt, arqueólogo norte-americano 

que começava a se interessar pelo povoamento das Américas (SAA Bulletin 

16). Nas décadas seguintes, ele se firmaria como um dos principais parceiros 
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internacionais da arqueologia latino-americana. Assim, participou em 

colaboração com as Universidades Federais do Paraná e de Santa Catarina de 

estudos sobre sambaquis brasileiros; e em parceria com a Universidade 

Nacional da Colômbia escavou o sítio de El-Abra, um dos mais importantes 

assentamentos paleoíndios da América do Sul (Hurt et al., 1977).  

 Os trabalhos de campo em Lagoa Santa duraram cerca de três meses, 

sendo quase a totalidade dos esforços concentrada em sete abrigos de Cerca 

Grande e na Lapa das Boleiras. Neles encontraram inúmeros sepultamentos 

humanos, além de pontas de projétil e artefatos feitos em osso. Os carvões 

coletados em Cerca Grande forneceram as primeiras idades radiocarbônicas 

para a região de Lagoa Santa: 9028±120 AP e 9720±128 AP.  

 Nos abrigos de Cerca Grande 1, 3 e 4, nenhum esqueleto foi 

encontrado. No abrigo de Cerca Grande 2 foram identificados quatro 

sepultamentos. A sepultura de número um apresentava uma série de pedras 

dispostas verticalmente em seu entorno. Localizado a 34 centímetros de 

profundidade, o esqueleto muito fragmentado estava fletido com os joelhos 

encostados na face. A posição anatômica indicava que o tronco havia sido 

torcido e os braços cruzados sobre o peito. Junto ao sepultamento foi 

encontrado um raspador de cristal de quartzo que, segundo os escavadores, 

não passava de uma associação fortuita.  O sepultamento número dois estava 

logo abaixo da superfície e já havia sido parcialmente escavado por equipes 

anteriores, impedindo que uma descrição detalhada fosse feita. O 

sepultamento três estava 44 centímetros abaixo da superfície. Assim como no 

sepultamento 1 este esqueleto também estava fletido, com os joelhos junto ao 

crânio e a face voltada para baixo. A cova também apresentava uma cobertura 

de pedras. O sepultamento quatro estava a 55 centímetros de profundidade e 

encontrava-se igualmente fletido. Entretanto, em vez de apresentar uma 

cobertura de pedras, estas se encontravam na base do mesmo. 

 O abrigo de número 5 é o maior de Cerca Grande e nele foram 

encontrados cinco sepultamentos humanos. O sepultamento um já havia sido 

parcialmente escavado por equipes anteriores, de maneira que nenhuma 

descrição foi possível a partir dos parcos vestígios encontrados. O 
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sepultamento 2 estava entre 5 e 10 centímetros de profundidade. O esqueleto 

estava fletido, com o crânio e os joelhos agrupados jazendo sobre do lado 

esquerdo. Os ossos apresentavam-se muito mineralizados e manchados de 

vermelho. Na base da cova havia um “leito endurecido de cinzas” e próximo à 

face uma fogueira. Parte da cova estava circundada por pedras. O 

sepultamento 3 estava 10 centímetros abaixo da superfície, com o esqueleto 

em posição fletida e sentada (cabeça entre os joelhos). O sepultamento 4 foi 

encontrado a 20 centímetros de profundidade. Nenhum dos ossos dessa 

criança encontrava-se em posição anatômica. O sepultamento 5 correspondia 

a um adulto que foi enterrado em posição fletida com os joelhos muito próximos 

ao crânio. Encontrava-se a 13 centímetros de profundidade.  

 Enquanto o abrigo de Cerca Grande 5 apresenta a maior área abrigada, 

é o abrigo de Cerca Grande 6 que tem a mais extensa ocupação humana. O 

pacote sedimentar foi dividido em nove níveis, sendo datados entre 9028±120 

anos AP e 9720±128 anos AP. A maioria dos ossos do sepultamento 1 estava 

quebrada e fora de posição anatômica, localizados entre 25 e 50 centímetros 

de profundidade. Os arqueólogos responsáveis pela escavação sugerem que o 

corpo estivesse em posição fletida com os joelhos e crânio fortemente unidos. 

Sobre a cova havia uma cobertura de pedras. Tanto o sepultamento 2 quanto o 

3 estavam entre 40 e 50 centímetros de profundidade. Os corpos estavam em 

posição fletida, com o dorso curvado, a cabeça entre os joelhos e os braços 

cruzados sobre a pélvis. Sobre a cova havia uma cobertura de rochas. No 

sepultamento 4 o esqueleto estava em posição sentada com os joelhos junto à 

cabeça. O crânio e os cotovelos descansavam na pélvis com os antebraços 

estendidos para frente. Sobre a cova havia uma “laje de calcário”. Fragmentos 

de casca de árvore foram ali encontrados, o que, segundo a interpretação de 

Hurt e Blasi (1969), poderia constituir numa oferenda. Esse sepultamento 

estava entre 50 e 75 centímetros de profundidade.  

 O sepultamento 5 estava a 30 centímetros de profundidade. O esqueleto 

estava incompleto e não estava em posição anatômica, com ossos quebrados 

ou ausentes. A cova estava “coberta e rodeada” por lajes. O sepultamento 6 

também estava representado por poucos ossos e em posição fletida.  Entre 40 

e 50 centímetros de profundidade foi encontrado o sepultamento 7; que mesmo 
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apresentando ossos “triturados” foi descrito como completamente fletido. Não 

há descrições disponíveis para os sepultamentos 8 e 9. O sepultamento 10 

estava no mesmo nível dos sepultamentos 6 e 7, também fletidos. O 

sepultamento 11, localizado a 50 centímetros de profundidade, “havia sido 

perturbado e poucos ossos permaneciam em posição anatômica. Era 

impossível determinar qual a sua posição original” (Hurt e Blasi, 1969:34).  O 

último sepultamento encontrado no abrigo de Cerca Grande 6 estava 

parcialmente encoberto por uma grande rocha, o que permitiu uma exumação 

apenas parcial.  

 Por fim, do abrigo de Cerca Grande 7 foi recuperado apenas um único 

sepultamento. Este foi encontrado 40 centímetros abaixo da superfície. O corpo 

estava fletido com os joelhos junto à cabeça e os braços cruzados acima da 

cintura. Uma camada de pedras recobria a cova e os lados da mesma foram 

rodeados por grandes rochas.  

 Em 2004, Neves e colaboradores apresentaram 3 novas datas para 

Cerca Grande. Uma delas, de 9130 anos AP, é referente a uma amostra de 

carvão associada ao sepultamento de Cerca Grande 7. As outras duas, foram 

obtidas a partir de amostras de osso dos Sepultamentos 2 e 3 do abrigo de 

Cerca Grande 6 e são, respectivamente, 8230 anos AP e 8240 anos AP.   

 Na Lapa do Chapéu nenhum sepultamento foi encontrado pela equipe 

Americana. Já na Lapa das Boleiras foram encontrados dois sepultamentos. O 

sepultamento 1 estava 10 centímetros abaixo da superfície e grande número 

de ossos estava ausente. Já o sepultamento 2 foi encontrado sob 1,35 metro 

de sedimentos. O esqueleto desse adolescente jazia de lado, numa posição 

completamente fletida, com a cabeça e joelhos juntos (Hurt e Basi, 1969:41).  

  Motivada pela antiguidade das datações obtidas no sítio de Cerca 

Grande 6, a arqueóloga francesa Annette Laming-Emperaire estabeleceu uma 

missão franco-brasileira que, entre 1971 e 1976, estudou as grutas e abrigos 

da região de Lagoa Santa. Os trabalhos da equipe foram focados no abrigo 

Lapa Vermelha IV, que foi amplamente escavado em seus mais de 13 metros 

de profundidade. Datações radiocarbônicas indicaram idades de até 25000 

anos AP para o pacote sedimentar, sendo artefatos líticos recuperados de 
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níveis datados entre 15000 e 20000 anos AP. A 11 metros de profundidade 

foram encontrados um osso e coprólito de preguiça terrícola num extrato 

datado de 9580±200 AP (Laming-Emperaire, 1979); e dois metros abaixo, entre 

um nível arqueológico datado em 10220 e outro em 11600 AP, foram 

identificados remanescentes esqueletais humanos de um indivíduo1. Alguns 

autores sugeriram que o esqueleto se encontrava in situ (Laming-Emperaire, 

1979; Prous, 1986), enquanto outros enfatizaram o estado desarticulado do 

mesmo, sugerindo a ação de processos pós-deposicionais (Cunha e 

Guimarães, 1978). Apesar de diversas tentativas, nenhuma data foi obtida 

diretamente a partir desses ossos. Ainda assim, tendo-se em vista sua posição 

estratigráfica e uma datação mínina de 9330±60 AP obtida a partir dos 

resíduos ácidos extraídos do osso, assume-se que a idade do esqueleto 

encontrado na Lapa Vermelha IV esteja entre 11000 e 11500 anos AP. De 

acordo com Neves et al. (1999a), esse indivíduo não foi formalmente 

sepultado, mas simplesmente depositado no piso de uma fenda.  

 Mihály Bányai (1997) escavou dois abrigos em que foram encontrados 

sepultamentos humanos. Em 1970 ele explorou a Lapa de Miguel Fernandes, 

também conhecida como Lapa da Samambaia. Até onde é possível 

acompanhar as limitadas descrições, foram escavadas duas câmaras 

adjacentes dentro da gruta. Na primeira foram encontrados quatro indivíduos 

“deitados de lado”. Na segunda, que só pôde ser acessada após a remoção do 

sedimento presente na primeira, havia um pequeno monte que “não era outra 

coisa que não dois crânios pertencentes a dois esqueletos entrelaçados”. Em 

cima, o crânio de uma criança de 6 ou 7 anos; abaixo, o esqueleto de uma 

mulher idosa. Ao lado desses esqueletos estavam os vestígios de uma fogueira 

com fragmentos de ossos animais. “No corredor em frente à entrada, com as 

pernas para fora, de costas, estava o esqueleto muito bem conservado de um 

homem idoso” (Bányai, 1997:45). Ao todo foram recuperados 26 esqueletos de 

diversas idades e sexo. Destes, 25 tinham sob o crânio um “travesseiro de 

pedra preta”. Por isso, o local foi batizado como “Cemitério de Travesseiros de 

Pedra”.  

                                                             
1
 Apelidado de “Luzia” por Walter Neves 
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 Em 1987, Bányai encontrou outro “cemitério”, dessa vez na Lapa do 

Acácio. Localizados entre 20 e 30 centímetros de profundidade foram 

encontrados quatro indivíduos (Fig. 2.5). Pela foto é possível inferir que 

estavam articulados. Junto ao crânio de um deles, possivelmente um idoso do 

sexo masculino, foi encontrada uma ponta de flecha feita em material de tons 

azulados (Figura 2.5)  

 
Figura 2.5 – À esquerda, esqueleto encontrado na Lapa do Acácio, em 1987, por Mihály Bányai.  À 
direita, ponta de projétil encontrada junto ao crânio de um outro indivíduo na Lapa do Acácio. 
Reproduzido de Bányai (1997:51). 
 

 Em 2000, uma nova equipe seria formada para estudar a região de 

Lagoa Santa. Coordenado por Walter Neves, o projeto “Origens e 

Microevolução do Homem na América: uma abordagem paleoantropológica” 

reuniu especialistas das mais distintas áreas do conhecimento, como 

paleontologia, palinologia, geoarqueologia, zooarqueologia, bioantropologia, 

geologia e geomorfologia. Generosamente financiado pela FAPESP2 e 

institucionalmente vinculado ao Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos 

(LEEH)3, o projeto foi capaz de explorar a região de forma intensa, tanto no que 

diz respeito à prospecção de novos sítios, como à escavação de sítios 

arqueológicos e paleontológicos. 

 Um desses sítios arqueológicos foi o de Boleiras, que já havia sido 

escavado pela missão norte-americana em 1956. Nele foram encontrados três 

                                                             
2
 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

3
 Fundado em 1994, o LEEH faz parte do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo.  
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sepultamentos humanos (Neves et al., 2002). Nenhum deles estava articulado, 

mas apenas no caso do Sepultamento 3 foi possível determinar com certeza 

que se tratava de um caso de secundarização e não de perturbação pós-

deposicional. O Sepultamento 3 era composto por diversos ossos longos dos 

braços e das pernas de um indivíduo subadulto que foram dispostos paralelos 

entre si, formando um feixe. Sobre eles havia uma calota craniana. 

Aparentemente, o feixe de ossos longos havia sido colocado dentro da calota. 

Vestígios de uma fogueira estavam presentes próximos ao crânio. O esqueleto 

havia sido pintado com ocre vermelho. A epífise proximal da ulna esquerda foi 

completamente removida por chanframento. Os fêmures pareciam ter sido 

intencionalmente quebrados como parte do ritual.   

 Assim, após mais de um século de escavações arqueológicas na região, 

acumulou-se uma grande quantidade de informações referentes aos 

esqueletos humanos na região de Lagoa Santa. Notadamente, estabeleceu-se 

na literatura um consenso de que o padrão mortuário na região de Lagoa Santa 

era caracterizado por sua simplicidade e homogeneidade. O primeiro a oferecer 

uma visão regional a respeito dos padrões funerários foi Walter (1958:118): 

“Sem exceção, os corpos eram enterrados em flexão, com os joelhos 

colocados junto ao queixo e os braços estendidos para cima de tal modo que 

as mãos ficavam perto da cabeça ou sobre ela. Esta era uma prática comum 

de sepultamento entre as tribos primitivas de toda a América do Sul e o 

costume tem sido identificado em muitas partes do mundo. A falta de 

instrumentos adequados, para abrir as sepulturas profundas, deve ter sido a 

causa de se comprimirem os corpos em espaços tão reduzidos. Em Lagoa 

Santa, os mortos eram colocados em buracos rasos, de profundidade máxima 

de 1 metro, e geralmente cobertos de pedras grandes, antes da cobertura de 

terra. Às vezes, eram colocadas pedras no buraco, em volta do corpo. Essa 

maneira de inumação redundou na deformação dos crânios e na desintegração 

dos ossos dos membros”. 

 Quatro décadas mais tarde, a visão da academia sobre os padrões 

mortuárias na região de Lagoa Santa permanece inalterada (Neves et al., 

2004:481): “All the burials were similar: the graves were very shallow (maximum 

60cm in depth), and the bodies were hyper-flexed. Few funerary goods were 
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present, and small stone slabs surrounded and covered the graves (Hurt and 

Blasi, 1969). As Prous (1991) has emphasized, this is the regular funerary 

pattern found in the late Paleoindian sites of Lagoa Santa”. Em 2005, Neves e 

Hubbe publicaram um artigo no renomado periódico da Acadêmia Americana 

de Ciências, o PNAS, onde advogaram que a homogeneidade das práticas 

mortuárias na região de Lagoa era tão elevada e circunscrita no tempo que 

poderia ser utilizada como um marcador cronológico (Neves e Hubbe, 

2005:18311): “Because of its homogeneity, the burial pattern of the early 

settling of Lagoa Santa can also be used as a complementary indicator of the 

chronology of the human remains uncovered when neither stratigraphic control 

nor direct methods of dating were available. In general, the corpses were 

deposited in hyperflexed position in very shallow graves topped by small blocks 

of limestone or quartz. Sometimes, these blocks were also used to cover the 

lateral walls of the grave pits. A small hearth was always established adjacent 

to the top of the pit, and burning charcoals were thrown into the pit, before 

sealing. Secondary burials were also popular in ancient days in the region. Red 

pigment was vastly used in these cases. Because most naturalists and 

amateurs described the burial conditions of the human skeletons they 

recovered in Lagoa Santa, these descriptions can also be used, as a last 

resource, to help to contextualize the old material in time”. 

 Neste cenário, os achados de Boleiras reportados em Neves et al. 

(2002) constituem uma importante exceção. Afinal, os procedimentos 

envolvidos no enterro do Sepultamento 3 não podem, sob hipótese alguma, ser 

caracterizados como simples ou comuns na região. Muito pelo contrário, eles 

incluem procedimentos complexos de secundarização, envolvendo a 

manipulação do corpo através da remoção de ossos, da aplicação de ocre e da 

ação do fogo. Portanto, assumindo-se que as descrições oferecidas pelos 

demais autores estejam corretas, Boleiras destaca-se como um caso único na 

paisagem mortuária de Lagoa Santa. Como tal, seria necessária uma 

explicação única para entender o papel desse sítio em relação aos demais 

abrigos onde se encontraram esqueletos na região. Entretanto, conforme já 

apontado por Neves e colaboradores (2002), existem diversas razões que 

fazem supor que o quadro, segundo o qual as práticas mortuárias de Lagoa 
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Santa seriam simples e homogêneas, é uma simplificação que não 

corresponde à realidade. Pelo contrário, existem indícios de que os complexos 

procedimentos funerários envolvendo a manipulação do corpo documentados 

na Lapa das Boleiras eram uma prática comum nos demais sítios da região.  

 Uma dessas evidências já foi apresentada: a diáfise de fêmur que Walter 

(1958) interpretou como sendo um cachimbo. Provavelmente, é mais um caso 

em que as diáfises dos ossos longos foram removidas das epífises, conforme 

observado na Lapa das Boleiras. Outra evidência foi apontada por Messias e 

Mello e Alvim (1961), que descreveram marcas de corte em ossos que Hurt e 

Blasi escavaram como sepultamentos primários na Lapa de Cerca Grande. Ao 

analisar o mesmo material em 2009, como parte de seu projeto de doutorado, 

Pedro da Glória também observou marcas de corte nos ossos de Cerca 

Grande (comunicação pessoal). Durante o processo de cura da coleção Harold 

Walter (1995-1999), Walter Neves identificou diversos casos de epífises que 

haviam sido removidas das diáfises (comunicação pessoal).  

 Além dessas evidências já conhecidas, a descrição apresentada neste 

capítulo sobre os sepultamentos de Lagoa Santa, sintetizada na Tabela 1, 

também parece indicar que a prática de enterros primários estava longe de ser 

ubíqua na região. No abrigo de Mãe Rosa, por exemplo, foram encontrados 

esqueletos em péssimo estado de conservação devido aos blocos colocados 

sobre os sepultamentos. Ainda que a paucidade descritiva do registro 

documental feito à época torne impossível uma posição definitiva, é possível 

que o alegado “péssimo estado de conservação” não tenha sido gerado pela 

cominuição dos ossos devido ao sobrepeso dos blocos, mas sim pelo resultado 

de práticas mortuárias de secundarização. Exatamente o mesmo pode ser dito 

dos sepultamentos “fragmentados pelas pedras sobrepostas” encontrados por 

Harold Walter nos abrigos de Limeira e do Sumidouro e por Hurt e Blasi nos 

abrigos de Cerca Grande 5 e Cerca Grande 6. Em Limeira, além dos ossos 

fragmentados, foi encontrado um crânio isolado. Novamente, é impossível ter 

certeza, mas ele poderia ter sido intencionalmente individualizado como parte 

de um ritual mortuário. Em Cerca Grande 5, foi observada a aplicação de ocre 

sobre os ossos. 
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 Portanto, parece claro que a ideia predominante na literatura de que as 

práticas mortuárias na região de Lagoa Santa eram caracterizadas por um 

padrão simples de enterros primários fletidos recobertos por blocos é fruto de 

um forte viés. Pelo contrário, conforme será advogado nesta dissertação, os 

sepultamentos em Lagoa Santa são extremamente complexos, tornando tanto 

a sua exumação como sua posterior interpretação extremamente difíceis. 

Notadamente, as técnicas de documentação e de escavação utilizadas pelas 

equipes que trabalharam na região não foram capazes de lidar com essa alta 

complexidade. Assim, a suposta simplicidade e a homogeneidade atribuídas 

aos padrões de sepultamentos eram, antes, propriedades dos próprios 

métodos arqueológicos empregados. Mais uma vez, a complexidade latente do 

registro arqueológico só é evidenciada a partir de sua investigação minuciosa.  

 De qualquer maneira, ainda que os indícios já mencionados sejam 

suficientes para minar o quadro clássico sobre os padrões funerários da região, 

sua natureza pouco densa, por assim dizer, não permite que um novo cenário 

seja estabelecido. Até que as coleções sejam revisitadas com o objetivo 

específico de reavaliar a caracterização original dos sepultamentos, a verdade 

é que é impossível discutir as práticas mortuárias de Lagoa Santa numa 

perspectiva regional.  

 Tendo-se em vista as questões levantadas até aqui, a Lapa do Santo, 

sítio sobre o qual versa esta dissertação, assume uma importância ímpar. 

Descoberto dentro do contexto do projeto temático “Origens e Microevolução 

do Homem na América”, esse sítio foi escavado da forma mais detalhista e 

meticulosa possível. Após nove anos de trabalho incessante, o resultado foi 

recompensador, já que 26 sepultamentos humanos muito bem preservados 

foram exumados. As técnicas empregadas permitiram avaliar a riqueza de 

detalhes e a multiplicidade de formas que esses ritos funerários assumem. A 

partir da escavação desse sítio, fica ainda mais patente o quanto foi perdido 

sob o paradigma de que as práticas mortuárias na região de Lagoa Santa eram 

simples e homogêneas.   
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Tabela 2.1. Informações disponíveis sobre os sepultamentos encontrados na região de 
Lagoa Santa. Os sepultamentos que não se enquadram na descrição clássica sobre as 
práticas mortuárias na região estão destacados em negrito.  

Sítio Escavado 
por 

Data da 
escavação 

Nº Ind Descrição 

Sumidouro Lund 1843 30 Os esqueletos parecem ter sido “jogados” no 
fosso. Não teriam sido formalmente 
sepultados. 

Lapa 
Mortuária 

Padberg-
Drekenpol; 
Harold Walter 

1926; 1933 a 1935, 
1956 

Ao 
menos 
80 

Em sua escavação de 1926, Padberg afirma 
que pelo menos 80 indivíduos estavam 
representados. Nas etapas da década de 1930 
foi encontrado o “Homem de Confins”, 
localizado abaixo de um pacote de 2 m de 
sedimento. De acordo com Walter, a posição 
dos ossos denota um sepultamento natural. 
Em 1956, a equipe mineira escava a mesma 
área que Padberg havia escavado. Não 
encontram nenhum sepultamento. Ainda 
assim, foi recuperada uma diáfise de fêmur 
humano que, de acordo com Walter, havia sido 
manipulada para ser um cachimbo.  

Eucalipto Harold Walter 1948, 1949 e 1954 Ao 
menos 
14 

Esqueletos encontrados próximos à superfície, 
alguns dos quais ainda articulados devido às 
incrustações calcárias. Do total, 14 estavam 
em posição flexionada, com as mãos por cima 
da cabeça e pequenos blocos de pedra ou 
seixos rolados por cima. Em alguns casos o 
crânio e os ossos dos membros foram 
quebrados por essas pedras. Num crânio 
estavam ossos de dedos parcialmente 
articulados e firmemente cimentados aos 
parietais.  

Mãe Rosa Harold Walter 1949 Ao 
menos 
3 

Esqueletos encontrados a 2 m de 
profundidade. Péssimo estado de 
conservação devido a blocos de pedras 
colocados sobre os sepultamentos. Ainda 
assim, três crânios são “aproveitáveis”, sendo  
um deles intacto. 

Limeira Harold Walter 1952 e 1953 Alguns Esqueletos encontrados entre 1,5 e 2 m de 
profundidade. Altamente fragmentados. 
Grandes pedras colocadas sobre o 
Sepultamento. Um crânio bem preservado 
afastado dos demais, localizado na porção 
norte do abrigo.   

Abrigo do 
Sumidouro 

Harold Walter n/d Vários Esqueletos encontrados entre 1 e 2 m de 
profundidade. Alguns achavam-se 
relativamente intactos, mas a maioria 
estava quebrada pelas pedras sobrepostas 
ou alterada pela ação da água. Os 
esqueletos completos foram encontrados em 
posição flexionada e os ossos dos membros e 
do crânio encontravam-se cimentados. A 
negrura da terra, sujeita a frequentes 
inundações, escureceu os ossos.  

Cerca 
Grande 2 

Hurt e Blasi 1956 4 Sep 1 - Localizado a 34 cm de profundidade. 
Muito fragmentado. Fletido com os joelhos 
encostados na face. No entorno da sepultura 
pedras foram colocadas na vertical.  
Sep 2 - Localizado logo a baixo da superfície. 
Sem descrição. 
Sep 3 - Localizado a 44 cm de profundidade. 
Fletido com os joelhos junto ao crânio e a face 
voltada para baixo. A cova apresentava 
cobertura de pedras. 
Sep 4 – Localizado a 55 cm de profundidade. 
Também estava fletido. Entretanto, as pedras 
foram colocadas embaixo e não em cima.  
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Tabela 2.1. Informações disponíveis sobre os sepultamentos encontrados na região de 
Lagoa Santa. Os sepultamentos que não se enquadram na descrição clássica sobre as 
práticas mortuárias na região estão destacados em negrito (continuação). 

Sítio Escavado 
Por 

Data da 
escavação 

Nº Ind Descrição 

Cerca 
Grande 5 

Hurt e Blasi 1956 5 Sep 1 - Nenhuma descrição disponível.  
Sep 2 – Localizado entre 5 e 10 cm de 
profundidade. Estava fletido, com o crânio e os 
joelhos agrupados. Os ossos estavam 
manchados de vermelho. Na base da cova 
havia um leito endurecido de cinzas, e junto à 
face uma fogueira.   
Sep 3 - Localizado a 10 cm de profundidade. 
Sentado, fletido e com a cabeça entre os 
joelhos.  
Sep 4 - Localizado a 20 cm de profundidade. 
Esqueleto de uma criança. Os ossos não 
estavam em posição anatômica.  
Sep 5 - Localizado a 13 cm de profundidade. 
Fletido, com os joelhos próximo ao crânio.   

Cerca 
Grande 6 

Hurt e Blasi 1956 12 Sep 1 - Localizado entre 25 e 50 cm de 
profundidade. Ossos quebrados e fora de 
posição anatômica. Possivelmente, posição 
fletida com joelhos e crânios fortemente 
unidos. Sobre a cova uma cobertura de 
pedras. 
Sep 2 - Localizado entre 40 e 50 cm de 
profundidade. Posição fletida, a cabeça entre 
os joelhos e os braços cruzados sobre a 
pélvis. Sobre a cova uma cobertura de pedras.  
Sep 3 - Localizado entre 40 e 50 cm de 
profundidade. Posição fletida, a cabeça entre 
os joelhos e os braços cruzados sobre a 
pélvis. Sobre a cova uma cobertura de pedras.    
Sep 4 - Localizados entre 50 e 75 cm de 
profundidade. Posição sentado com joelhos 
junto à cabeça. O crânio e os cotovelos 
descansavam na pélvis com os antebraços 
estendidos para frente. Sobre a cova havia 
uma laje de calcário. Fragmentos de casca de 
árvore entrados junto ao sepultamento foram 
interpretados como possíveis oferendas.  
Sep 5 - Localizado a 30 cm de profundidade. 
Esqueleto incompleto cujos ossos não 
estavam em posição anatômica. Ossos 
quebrados. A cova estava coberta e rodeada 
por lajes.  
Sep 6 - Localizado entre 40 e 50 cm de 
profundidade. Representado por poucos ossos 
estava em posição fletida. 
Sep 7 - Localizado entre 40 e 50 cm de 
profundidade. Mesmo os ossos estando 
“triturados”, foi descrito como completamente 
fletido. 
Sep 8 - Descrição não disponível. 
Sep 9 - Descrição não disponível. 
Sep 10 - Localizado entre 40 e 50 cm de 
profundidade. Fletido. 
Sep 11 - Localizado a 50 cm de 
profundidade. Havia sido perturbado com 
poucos ossos em posição anatômica. 
Impossível de determinar sua posição 
original.  
Sep 12 – Estava parcialmente encoberto por 
uma grande rocha, o que permitiu apenas uma 
exumação parcial.    
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Tabela 2.1. Informações disponíveis sobre os sepultamentos encontrados na região de 
Lagoa Santa. Os sepultamentos que não se enquadram na descrição clássica sobre as 
práticas mortuárias na região estão destacados em negrito (continuação). 

Sítio Escavado 
Por 

Data da 
escavação 

Nº Ind Descrição 

Cerca 
Grande 7 

Hurt e Blasi 1956 1 Sep 1 – Localizado a 40 cm de profundidade. 
Fletido, com os joelhos junto à cabeça e os 
braços cruzados acima da cintura. Uma 
camada de pedra recobria a cova e a mesma 
foi rodeada por grandes rochas.  

Lapa das 
Boleiras 

Hurt e Blasi; 
Neves et al. 
2002 

1956/2001-2002 5 Sep 1(1956) – Localizado a 10 cm de 
profundidade. Grande número de ossos 
ausentes. 
Sep 2 (1956) – Localizado a 135 cm de 
profundidade. Indivíduo adolescente, fletido 
com a cabeça junto aos joelhos.  
Sep 1 (2002) - Desarticulado 
Sep 2 (2002) - Desarticulado 
Sep 3 (2002) - Feixe de ossos, crânio, ocre, 
epífises removidas  

Lapa 
Vermelha IV 

Lamming-
Emperaire 

1971-1976 1 Sep 1 (Luzia) - Localizado a ±13 metros de 
profundidade. Maioria dos ossos estavam 
presente, mas desarticulada. De acordo com 
Neves et al. (1999), este indivíduo não foi 
formalmente sepultado, mas simplesmente 
depositado no piso de uma fenda.   

Lapa da 
Samambaia 

Mihály Bányai 1970 26 26 esqueletos de diversas idades e sexo. Os 
crânios estavam apoiados sobre “travesseiros” 
de pedra preta. Esqueletos articulados.  

Lapa do 
Acácio 

Mihály Bányai 1987 4 Articulados. Junto ao crânio de um dos 
indivíduos foi encontrada uma ponta de 
projétil. 
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3 - As práticas mortuárias dos primeiros sul-americanos 

 Remanescentes esqueletais humanos referentes aos períodos iniciais da 

colonização do continente sul-americano são consideravelmente raros. As 

razões para isso são diversas, envolvendo desde a ação de agentes 

tafonômicos como a própria natureza das práticas mortuárias, que podem 

implicar destruição dos ossos. A escassez é tão grande que autores como Bird 

(1988) e Dillehay (1995, 2000) acreditam que, somente assumindo que a 

cremação era prática generalizada entre os Paleoíndios, se pode explicar o 

fenômeno. Ainda assim, existe evidência suficiente, particularmente após o 

início do Holoceno, de que o despojo dos mortos no espaço doméstico ou em 

áreas especializadas era uma prática comum entre os primeiros americanos. 

 Neste capítulo será apresentada uma revisão da literatura cujo intuito é 

caracterizar e qualificar as práticas mortuárias dos grupos não ceramistas que 

ocuparam a América do Sul durante o Holoceno Inicial e Médio. O mapa da 

Figura 3.1 indica a localização geográfica dos sítios apresentados a seguir, em 

que foram encontrados sepultamentos humanos. A divisão cronológica adotada 

é aquela proposta por Dillehay (2000) e Santoro et al. (2005), segundo a qual 

Paleoíndio refere-se ao período que vai de 12500 até 10000; Arcaico Antigo, de 

10000 até 8000; Arcaico Médio, de 8000 até 6000; e Arcaico Tardio, de 6000 

até 4000.  A não ser que seja indicado o contrário, todas as idades 

apresentadas não são calibradas.  

Ainda que o Panamá não faça parte da América do Sul, a presença em 

seu território de um montículo de conchas particularmente importante para este 

trabalho levou à decisão de incluí-lo nesta revisão. Datado em cerca 6800 AP, 

o sítio de Cerro Mangote apresenta típica indústria lítica unifacial com total 

ausência de pontas de projéteis feitas de pedra. Na primeira intervenção, 

realizada em 1955, foram encontrados 12 sepultamentos humanos em bom 

estado de conservação numa área escavada de não mais do que 20 m2. Dos 

12 esqueletos, seis estavam entre 40 e 60 cm de profundidade e seis estavam 

entre 100 e 150 centímetros de profundidade (McGimsey III,1956, 1958).  
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Figura 3.1 – Mapa da América do Sul com a localização dos sítios discutidos no texto, em que foram 
encontrados remanescentes esqueletais humanos 
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Dois desses sepultamentos eram primários, com o corpo em decúbito 

dorsal, a cabeça em direção ao sul e a face ligeiramente inclinada para leste. 

As pernas estavam para cima (drawn up), com os joelhos virados para leste. 

Num desses sepultamentos, os braços estavam colocados sobre a região do 

estômago, com as mãos sobre a pélvis. No outro, o braço estava fletido, com 

as mãos encostadas no queixo. Cada um dos demais dez sepultamentos 

apresentava um padrão bastante peculiar de secundarização do tipo fardo1, no 

qual todos os ossos do corpo foram encontrados dispostos numa área 

retangular muito bem delineada, com cerca de 50 centímetros de comprimento 

e 30 centímetros de largura. Segundo McGimsey III (1956), esta disposição 

espacial seria decorrência da prática de colocar os ossos em algum tipo de 

recipiente retangular, provavelmente uma cesta. A disposição dos ossos dentro 

dessa cesta era a mesma para os dez sepultamentos. Na parte superior 

encontrava-se o crânio com a face voltada para cima. Os ossos longos eram 

igualmente divididos de maneira simétrica entre os dois lados do recipiente, de 

maneira que a diáfise ficasse paralela à lateral do mesmo. A pélvis era 

colocada no extremo oposto ao crânio e as costelas sobre os ossos longos na 

porção central do recipiente. McGimsey III (1956,1958) também observa que os 

ossos dos enterros secundários apresentam uma profusão de marcas e 

“arranhões” que estão ausentes nos dois enterros primários. Ele aventa a 

possibilidade de que tais marcas seriam resultado de descarnamento dos 

esqueletos durante o processo de secundarização. Esse padrão de 

secundarização não é importante apenas por atestar um alto grau de 

manipulação do cadáver, mas também por apresentar correlatos muito 

similares no sítio equatoriano OGSE-80, atestando que, cerca de 7000 anos 

atrás, existia na América do Sul um padrão mortuário com ampla distribuição 

geográfica (mais detalhes a seguir). 

A Península de Santa Elena localiza-se na costa sul do Equador e foi 

ocupada por populações caçadoras-coletoras-pescadoras desde o início do 

Holoceno até cerca de 6600 AP. A Cultura Las Vegas, como é conhecida, está 

representada por 31 sítios na região, sendo o mais característico e bem 

estudado o OGSE-80 (Stothert, 1983). Esse montículo de terra não apresenta 

                                                             
1
 Do original em inglês “secondary bundle burial”. 
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estratificação visível, mas as idades radiocarbônicas obtidas encontram-se 

ordenadas, indicando um processo de acumulação contínuo de sedimentos 

entre 9800 e 7000 AP. Segundo a arqueóloga que escavou o sítio, foi possível 

determinar a existência de duas fases de ocupação: Las Vegas Antiga, datada 

entre 9800 e 8000 AP, e Las Vegas Recente, datada de 8250 a 6600 AP. 

Quando os remanescentes faunísticos de ambas as fases foram comparados, 

constatou-se que existe uma mudança no sentido de uma maior ênfase em 

recursos marinhos na segunda fase de ocupação. O mesmo padrão foi 

observado na região de Talara Tar-Seeps, sugerindo que esta pode ser uma 

tendência regional. A tecnologia lítica da Cultura Las Vegas é unifacial, 

indicando uma estratégia de subsistência generalizada, estando 

completamente ausente qualquer tipo de ponta de projétil lítica (Stothert, 1985). 

Particularmente importante para esta dissertação são os 65 

sepultamentos exumados do sítio OGSE-80 com, no mínimo, 192 indivíduos 

representados. Apenas os sepultamentos 24, 25A, 34 e 86 foram diretamente 

datados, apresentando, respectivamente, as seguintes idades radiocarbônicas: 

8250 AP, 6600 AP, 6750 AP e 7710 AP. Portanto, os sepultamentos fariam 

parte da fase Las Vegas Recente e teriam idade similar, grosso modo, à dos 

sepultamentos mais antigos da Lapa do Santo (ver Capítulo 7). Assumindo-se 

que estas parcas idades possam ser estendidas aos demais sepultamentos, 

esta seria a maior coleção antiga de remanescentes esqueletais humanos de 

todo o continente americano (Ubelaker, 1980).  

As práticas mortuárias incluíam enterramentos primários com um ou dois 

indivíduos, enterramentos secundários simples e enterramentos secundários 

com grande número de ossos desarticulados (ossuário). Os enterramentos 

primários eram profundos, estando localizados no fundo do montículo, logo a 

cima do sedimento estéril. O corpo era posicionado de forma fletida, sempre 

deitado em um de seus lados (decúbito lateral). A posição do pé e o alto grau 

de flexão dos membros inferiores sugerem que os corpos eram amarrados ou 

enfiados em pequenos fossos2. Dos 26 sepultamentos primários cujo sexo foi 

estimado, 8 eram homens e 18 mulheres. Portanto, aparentemente, as 

                                                             
2
 Traduzido do inglês: “the bodies had been wrapped or stuffed into small pits” (Stothert, 1985:625) 
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mulheres permaneciam por mais tempo em sepultamentos primários do que os 

homens: “Os homens devem ter sido exumados e mantidos em algum outro 

lugar mais frequentemente que as mulheres” (Stothert, 1985: 625). Um dos 

sepultamentos primários foi encontrado em um local que foi interpretado como 

a porta de uma cabana. Não sendo uma associação fortuita, indica que os 

corpos eram enterrados no espaço doméstico.  

Ainda no sítio OGSE-80 foram encontrados quatro ossuários. 

Infelizmente, uma descrição detalhada dos mesmos não se encontra disponível 

na literatura. As poucas informações existentes sugerem que a forma circular 

de cerca de 2 metros de diâmetro que estes apresentam pode indicar que os 

corpos foram enterrados dentro das cabanas utilizadas para abrigo. Um dos 

ossuários possuía pelo menos 17 adultos e 21 subadultos. Dentro da estrutura 

havia distintos grupos de ossos, que possivelmente foram agrupados por meio 

de amarras ou recipientes. Um desses arranjos, por exemplo, envolvia diversos 

crânios orientados para a mesma direção. Dentro desse mesmo ossuário foram 

identificados ossos articulados de dois subadultos e de um adulto.   

Os sepultamentos secundários simples encontravam-se dispersos pelo 

sítio, não apresentando uma distribuição espacial passível de interpretação. 

Dois padrões distintos desse tipo de sepultamento foram reconhecidos. Num 

deles, os ossos descarnados de um ou mais indivíduos eram simplesmente 

empilhados irregularmente em covas, sem nenhuma seleção de partes 

anatômicas específicas. No outro, todos os ossos de um único indivíduo eram 

dispostos retangularmente, evidenciando que antes do enterramento eles 

devem ter sido alocados em algum tipo de recipiente perecível de forma 

paralelepídica (Figura 3.2). Esta prática mortuária é absolutamente idêntica 

àquela descrita anteriromente para o sítio panamenho de Cerro Mangote. De 

acordo com Stothert (1985:628), os elementos envolvidos em tal tratamento 

mortuário são demasiadamente complexos para terem sido desenvolvidos no 

Panamá e no Equador de forma independente. Para ela, tais semelhanças 

apontam, portanto, para algum tipo de relação cultural entre os dois sítios, 

localizados a mais de 1200 quilômetros de distância um do outro.  
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Figura 3.2 - Sepultamento do tipo feixe (“bundle burial”). Sítio OGSE-80, Equador (Stothert, 1985).  

 

A Venezuela ganhou destaque na pré-história sul-americana devido a 

Taima-Taima, um dos sítios paleoíndios mais famosos e controvertidos do 

subcontinente (Haynes, 1974; Lynch, 1974; Dillehay, 2000). Esse antigo ponto 

de surgência de água continha ossos de um jovem mastodonte, cuja pélvis 

estava associada a um fragmento de ponta de projétil do tipo El Jobo (Bryan, 

1978; Cruxent, 1979; Ochsenius e Gruhn, 1979; Ardila, 1987). Assim como 

Taima-Taima, que está datado em torno de 12.000 A.P., Muaco e Cucurucho 

são outros dois sítios pleistocênicos da Venezuela (Ardila e Politis, 1989). 

Todos esses sítios foram severamente questionados quanto à sua legitimidade 

(Lynch, 1974, 1990). Afinal, conforme explicita Bryan (1983: 140), caso o 

contexto estratigráfico de Taima-Taima esteja correto: “Os caçadores de El 

Jobo usavam pontas de projétil cilíndricas em forma de folha para caçar 

mastodontes na Venezuela no mínimo um milênio antes de que os caçadores 

Clóvis estivessem matando mastodontes na América do Norte”. Apesar da 

importância desses sítios, nenhum sepultamento humano do início do 

Holoceno foi encontrado em território Venezuelano.   

O sítio a céu aberto El Inga, localizado no norte do Equador, ganhou 

visibilidade devido à grande variabilidade de tipos de pontas de projéteis 

encontrados numa única localidade. Os trabalhos arqueológicos realizados na 
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década de 1960, por Robert Bell e William Mayer-Oakes, resgataram mais de 

48000 peças oriundas majoritariamente de coletas de superfície e, 

subordinadamente, de sondagens (Mayer-Oakes e Bell, 1960). Apesar dessa 

abundância de material lítico, a maioria dos estudos subsequentes focou nas 

cerca de 20 pontas de projétil disponíveis. Inicialmente, deu-se ênfase à 

presença de caneluras (fluted) nas porções basais desses espécimes, um traço 

que até então era considerado francamente norte-americano (Bell, 1960). Em 

seguida, o foco direcionou-se para a grande variabilidade de pontas encontrada 

no sítio. Além da diversidade propriamente dita, o que chamou a atenção da 

comunidade arqueológica foi que as pontas de projéteis encontradas em El 

Inga tinham correlatos em partes distantes do continente sul-americano 

(Mayer-Oakes, 1966). Assim, foram identificadas em El Inga pontas do tipo 

rabo de peixe, que até então só haviam sido descritas na Caverna Fell, próxima 

ao estreito de Magalhães (Bird, 1969). Outras pontas de projéteis remetiam aos 

tipos Paiján, encontradas no Peru, e aos tipos Ayampitin, encontrados tanto no 

Peru como na Argentina (Mayer-Oakes, 1986). 

Segundo a interpretação dos arqueólogos que coordenaram as 

escavações e estudos subsequentes, El Inga representaria um elemento 

importante na transmissão e no desenvolvimento de ideias e técnicas entre a 

América do Sul e a América do Norte. Eles chegam a sugerir, inclusive, que a 

técnica de canelura poderia ter sido desenvolvida na região e posteriormente 

ter sido adotada na América do Norte. Entretanto, essas sugestões mais 

ambiciosas sobre o sítio foram sistematicamente questionadas (Lynch, 1974, 

1990). A principal razão disto é que a datação do sítio é muito discutida, já que 

os responsáveis por ele sustentam que as idades de cerca de 10000 AP 

obtidas através do método de datação por hidratação da obsidiana devem ser 

preferidas em relação às idades radiocarbônicas de cerca de 4000 anos 

obtidas em carvão (Bell, 1977; Mayer-Oakes, 1986). 

Outro sítio paleoíndio equatoriano é o abrigo de Chobshi, localizado na 

porção sul do país. Apesar de o próprio arqueólogo responsável pelas 

escavações reconhecer que o pacote foi “revirado e re-estratificado diversas 

vezes por habitantes da região, caçadores de tesouros e arqueólogos 

amadores” (Lynch, 1989:5), a associação entre pontas de projétil do tipo 
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Paiján, datas radiocarbônicas de cerca de 8500 AP (fora de contexto 

estratigráfico), e um conjunto faunístico incluindo cervídeos e animais do 

altiplano, sugere que o sítio seja do início do Holoceno (Levallée, 1995; 

Dillehay, 2000). Estando tal interpretação correta, esse sítio estabeleceria tanto 

um vínculo cronológico como tipológico entre o Complexo Paiján peruano e as 

pontas pedunculadas do norte do Equador (i.e El Inga).  Portanto, apesar de a 

presença humana estar bem documentada no Equador no início do Holoceno, 

não foram encontrados sepultamentos humanos a não ser na Península de 

Santa Helena. 

Diversas cavernas localizadas nos planaltos da Colômbia abrigaram os 

mais antigos caçadores-coletores associados à tradição unifacial da América 

do Sul. Em Sueva (Correal, 1979, 2001), foi encontrado um único sepultamento 

que estava localizado num nível cuja data mínima é de 10.090 anos AP. Trata-

se do esqueleto de uma mulher que estava em posição fetal lateral esquerda. 

Artefatos líticos, ocre vermelho e ossos de fauna foram identificados como 

acompanhamentos funerários.  

Em Nemocon (Correal, 1979), foram encontrados ossos humanos 

dispersos que, em alguns casos, apresentavam marcas de queima. A maioria 

dos ossos era oriunda do esqueleto pós-craniano. De acordo com Correal 

(1979:116), a ausência de cinzas associadas aos ossos calcinados sugere que 

a calcinação ocorria antes do enterro secundário.  

Em Guavio 1, foram encontrados oito sepultamentos humanos, cujo 

estado de preservação era bastante precário. Os cinco adultos e os três 

subadultos foram enterrados de lado em posição altamente fletida. Alguns 

ossos humanos isolados apresentavam sinal de queima. Até o presente 

momento, uma única data de 9360 anos AP, obtida em carvão, está disponível 

para o sítio.  

Em Tequendama, foram encontrados pelo menos 26 sepultamentos 

humanos, cujas idades estimadas vão de 9.000 até 6.000 anos AP (Correal e 

van der Hammen, 1977). Apenas os sepultamentos 7, 12 e 13 foram 

diretamente datados e apresentam, respectivamente, idades de 5.805±50, 

7.235±50, 6.020±50. Todos os esqueletos estavam em posição lateral ou 
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dorsal, fletidos. A única exceção era o Sepultamento 14, que havia sido 

cremado. Alguns ossos apresentavam uma coloração avermelhada. No caso 

do Sepultamento 13, por exemplo, todo o frontal e os parietais apresentavam 

cor vermelha, o mesmo sendo verdadeiro para os ossos longos do 

Sepultamento 7. Artefatos feitos de osso e de chifre foram encontrados dentro 

das covas.  

O sítio de Aguazuque (Figura 3.3), datado entre 5025 e 2725 AP, 

apresenta um dos registros mais ricos de tratamentos mortuários de 

populações não ceramistas da América do Sul (Neves et al., 2007c). Ao todo 

foram registrados 59 enterramentos dos mais diversos tipos. Há um 

sepultamento coletivo composto por 23 indivíduos dispostos em um círculo com 

cerca de 4,5 metros de diâmetro. No setor ocidental do círculo, foram 

recuperados dois crânios, um pintado de preto e o outro de vermelho, que 

estavam desassociados de seus respectivos esqueletos. Segundo Correal 

(1990), a presença de ossos dispersos e calcinados sugere práticas de 

canibalismo ritual associadas a esse enterramento coletivo. Entretanto, tal 

interpretação deve ser vista como apenas uma sugestão, na medida em que 

nenhum estudo específico sobre o tema foi realizado até o presente momento. 

Outro sepultamento coletivo envolvia quatro indivíduos adultos que 

foram depositados dentro de uma tumba em forma de poço, com cerca de 1,70 

metro de diâmetro, cujas paredes se encontravam recobertas por uma 

argamassa argilosa. Os indivíduos foram colocados alternadamente em 

decúbito lateral direito e esquerdo. No fundo da tumba havia uma depressão 

circular de 23x25 centímetros em que foram encontrados ossos humanos que, 

segundo Correal (1990), representavam oferendas funerárias. Novamente, 

esse pode não ser o caso e na verdade esses ossos representem um 

sepultamento secundário distinto e anterior ao enterro coletivo dos quatro 

indivíduos. Infelizmente, a descrição disponível impede um julgamento mais 

apropriado desta questão. De qualquer maneira, nessa depressão foram 

encontrados um frontal, dois parietais e um occipital. Cada um desses ossos 

que compõem o crânio foi perfeitamente individualizado dos demais ossos e 

suas paredes externas foram decoradas com tinta nacarada sobre um fundo 

preto em que predominam linhas paralelas e linhas concêntricas. 
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Figura 3.3 – Esqueletos encontrados em Aguazuque (Correal, 1990). a) enterro coletivo no qual os 
corpos foram dispostos de maneira a formar um “círculo funerário” que é fechado por duas 
extremidades desmembradas correspondendo a indivíduos diferentes (indicado pelas setas); b) 
enterro duplo de crianças que tinham seus ossos cobertos por pigmentos brancos e vermelhos; c) 
enterro em que se observa uma decapitação; d) enterro de um crânio ao redor do qual foram 
colocados ossos de outro crânio, uma escápula e ossos longos; e) diáfises dos ossos longos referidos 
na última figura, eles não só foram decorados como suas extremidades foram removidas; f) g) e h); 
detalhe dos motivos paralelos e em espiral presente nos ossos do crânio. 
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A parte interna desses crânios apresenta uma camada homogênea de 

tinta, o que levou Correal (1990) a sugerir que tenham sido usados como 

recipientes para tinta. Além dos ossos do crânio, foram encontrados dois 

úmeros, duas ulnas, dois rádios e duas tíbias. Todos esses ossos tiveram suas 

epífises amputadas e foram pintados com motivos lineares paralelos, 

desenhados em branco sobre fundo negro. 

Outro sepultamento é constituído por um crânio de um homem adulto 

associado anatomicamente com suas vértebras cervicais. Não há nenhum sinal 

de traumas ou fraturas no crânio.  Ele foi “cercado” por ossos do crânio de um 

outro indivíduo. Assim, no lado direito, foi colocado um frontal e, na região 

occipital, dois parietais e um occipital. O crânio inteiro tinha suas paredes 

coloridas de vermelho, enquanto os ossos que o rodeavam tinham motivos 

circulares e linhas paralelas desenhadas em cor branca. No lugar das suturas, 

esses ossos individualizados de crânio apresentavam uma borda picoteada3 

decorada com incisões perpendiculares que foram pintadas de branco. Abaixo 

desse crânio havia duas ulnas, dois rádios, dois úmeros, dois fêmures e duas 

tíbias. Esses ossos longos tinham desenhadas em suas superfícies linhas 

paralelas na cor branca e suas epífises haviam sido amputadas. Outro caso 

importante de ser mencionado é de um sepultamento em que todos os ossos 

de um indivíduo foram encontrados completamente articulados, apenas o 

crânio ausente. De acordo com Correal, esse seria um caso de decapitação.   

Há uma série de enterros duplos em Aguazuque. Num deles, dois 

corpos de indivíduos adultos de sexo oposto encontram-se articulados em 

decúbito lateral esquerdo com seus membros fletidos. Também foi reconhecido 

um sepultamento duplo com dois subadultos de 4 e 6 anos de idade. Os 

esqueletos articulados encontravam-se em decúbito lateral esquerdo com os 

membros fletidos. Entretanto, pelo que se pode inferir pela foto presente na 

monografia do sítio, talvez esse não seja de fato um enterro duplo, mas sim 

dois enterros individuais. Parece que cada um dos esqueletos encontra-se em 

um nível distinto, estando a criança mais velha localizada consideravelmente 

acima da mais nova. Além disso, a imagem parece indicar que a cova da 

                                                             
3
 Traduzido do espanhol “bizaleado” 
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criança mais nova cortou a da criança mais velha. Mais uma vez é impossível 

chegar a uma conclusão devido à precariedade das descrições disponíveis. 

No Peru, há uma considerável variabilidade nos padrões de subsistência 

de seus primeiros habitantes. No extremo noroeste do país, na região de 

Amotape, uma série de sítios a céu aberto na localidade de Talara Tar Seeps 

evidencia a ocupação desde pelo menos 11200 AP até cerca de 4000 AP. A 

indústria lítica exclusivamente unifacial é composta por núcleos, lascas e 

raspadores denticulados, confeccionados a partir de quartzito e calcedônia 

(Richardson III, 1978). Uma contribuição importante desses sítios para o 

entendimento das populações caçadoras-coletoras que povoaram a América 

do Sul é que a análise dos vestígios faunísticos indicou que, após a extinção da 

megafauna, essas populações passaram a explorar intensamente os recursos 

disponíveis nos manguezais da costa Peruana (Richardson III, 1978). Além 

disso, sítios como Tar Seeps e os da região de Nanchoc (Dillehay et al., 1997) 

evidenciam uma indústria lítica unifacial muito semelhante às indústrias 

tequendamiense e abriense (Lanning, 1970), atestando a ampla distribuição 

espacial das tecnologias líticas unifaciais na América do Sul.  

No outro extremo da costa peruana também existiu uma indústria 

unifacial muito antiga. A subsistência desse povo estava centrada na intensa, 

mas não exclusiva, exploração de recursos marinhos (Lanning, 1970; 

Llagostera, 1979). Os sítios que melhor caracterizam essa indústria são El 

Anillo, Quebrada Tacahuay (Keefer et al., 1998) e Quebrada Jaguay 

(Sandweiss et al., 1998), no Peru, e Tiliviche, La Concha e Tehuenlafquen, no 

norte do Chile. Em nenhum dos sítios peruanos antigos e associados às 

tradições unifaciais foram encontrados sepultamentos humanos.  

Entretanto, além dessas indústrias unifaciais, o Peru apresenta uma das 

mais conhecidas indústrias de pontas de projéteis bifaciais da América do Sul. 

Localizada na região costeira, próxima aos vales de Cupisnique, Zaña, 

Jequetepeque e Moche, a chamada cultura paijanense caracteriza-se por 

apresentar pontas de projétil finas e alongadas e é conhecida desde a década 

de 1940, quando o sítio de Pampa de los Fóssiles foi escavado. 

Posteriormente, sítios com um registro estratigráfico mais extenso, como o de 
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La Cumbre (Ossa e Moseley, 1972) e Quirihuach, permitiram sua melhor 

caracterização cronológica (Ossa, 1978; Chauchat e Pelegrin, 2004).  

O sítio de Quirihuach apresenta dois sepultamentos do início do 

Holoceno. Localizado no Vale Moche, a 20 quilômetros da costa e com 400 

metros de altitude, é um abrigo de não mais do que 15 metros quadrados 

formado sob um matacão granítico. Do ponto de vista estratigráfico, foi 

identificado um único pacote arqueológico no qual foram encontrados conchas, 

ocre e mais de 5000 artefatos líticos. Destes últimos, quase a totalidade era 

composta por lascas, estando presentes menos de dez pontas de projéteis. 

Ainda assim, como muitas das lascas eram do tipo de adelgaçamento bifacial e 

as pontas de projéteis eram finas e alongadas, os arqueólogos responsáveis 

associaram com alto grau de certeza os vestígios líticos de Quirihuach à 

Cultura Paijanense. Os dois sepultamentos exumados não estavam 

diretamente associados ao material lítico, mas mesmo assim os arqueólogos 

acreditam na associação destes com o nível arqueológico. Dois indivíduos 

estavam plenamente representados sendo um adulto e um subadulto. Além 

desses dois indivíduos, foram encontrados dentes de um terceiro indivíduo 

associados ao crânio do indivíduo adulto. Infelizmente, esta é toda a 

informação disponível para esses sepultamentos (Ossa, 1978).  

Outro sítio paijanense em que foram encontrados sepultamentos 

humanos é o de Pampa de los Fóssiles 13 (Chauchat e La Combe, 1984). Um 

dos sepultamentos é de um subadulto de cerca de 12 ou 13 anos. Foi 

enterrado em decúbito lateral esquerdo, fortemente flexionado com os joelhos 

ao encontro do peito e os pés ao encontro do sacro. As mãos estavam na 

altura da testa. Próxima à terceira vértebra lombar desse indivíduo foi 

encontrada uma vértebra de peixe perfurada, interpretada pelos responsáveis 

pela escavação como um botão. O outro sepultamento é de um indivíduo 

adulto de aproximadamente 25 anos. Segundo os arqueólogos, o cadáver foi 

colocado sobre uma camada de cinzas e carvões quentes, fazendo com que 

alguns ossos apresentassem sinais de queima. Ainda segundo os arqueólogos, 

sobre o corpo desse indivíduo adulto foi colocada uma esteira que, após ter se 

decomposto, deixou marcas de cor marrom nos ossos do braço. Por cima do 

indivíduo também foi depositada uma camada de cinzas. O corpo encontrava-
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se em decúbito lateral direito, com os braços estendidos e os dedos das mãos 

entrelaçados na altura da bacia. O fêmur formava um ângulo reto com a bacia, 

estando a perna flexionada. Portanto, fica claro que os esqueletos associados 

à cultura paijanense não exibiam marcas de manipulação do corpo, tais como 

incisões, marcas de corte, desarticulação ou fragmentação. Por outro lado, 

parece que eles eram submetidos ao processo de “assamento”4. Além disso, 

os arqueólogos acreditam que esses sepultamentos eram feitos fora do 

ambiente doméstico de habitação (Rossen e Dillehay, 2001: 72).  

Nas regiões do vale de Nanchoc e Zanã, a indústria paijanense foi 

substituída pela cultura nanchoc, que durou de 8500 AP a 5000 AP. Pela 

primeira vez ocorre um adensamento populacional significativo das porções 

interiores desses vales. Ao contrário de seus predecessores paijanenses, a 

indústria lítica Nanchoc era exclusivamente unifacial, orientada principalmente 

para o processamento de plantas e madeira. Em três sítios referentes a essa 

cultura, foram encontrados esqueletos humanos: CA0927, CA0952 e CA0928. 

No primeiro apenas um único dente humano foi recuperado. Já o sítio CA0928 

apresentou uma alta densidade de ossos humanos. Os ossos encontrados 

podem ser divididos nas seguintes categorias: i) agrupamentos de ossos e 

concentrações de ossos quebrados ii) esqueleto articulado completo iii)  

fragmentos de osso espalhados pelo sítio. Com relação à primeira categoria, 

quatro agrupamentos distintos de ossos foram evidenciados. Três deles 

consistiam em ossos longos muito fragmentados de homens jovens, com 

marcas de corte e incisão: “Many of these bones are broken and some were 

possibly scored and cut, either at their midpoints or to remove epiphyses” 

(Rossen e Dillehay, 2001:64). O quarto agrupamento de osso era composto por 

ossos longos fragmentados e um crânio completo. Também foram observadas 

concentrações de ossos quebrados e esmigalhados. De acordo com a 

interpretação dos arqueólogos, essas concentrações devem representar o 

subproduto das atividades de corte e fragmentação dos ossos humanos. O 

esqueleto inteiro e articulado era de um homem adulto e encontrava-se em 

                                                             
4
 Traduzido do inglês roasting, “a procedure that consist of exposing the corpse to dry heat or hot coals 

or fire” (Rossen e Dillehay, 2001:72)  
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posição fletida deitado em decúbito lateral direito.  A sepultura foi recoberta por 

um “pavimento de rochas”. 

No sítio CA0952, um único sepultamento foi escavado. Todos os ossos, 

com exceção do crânio, foram quebrados em muitos fragmentos pequenos, 

com cerca de 5 centímetros de comprimento. Esses ossos foram colocados 

numa fossa de 30 centímetros de diâmetro. O crânio foi quebrado ou cortado 

em duas partes. Os sepultamentos da cultura nanchoc encontram-se em 

contextos essencialmente doméstico. De acordo com Rossen e Dillehay 

(2001), o alto grau de fragmentação, as marcas de corte e as marcas de 

queima presentes nos ossos humanos são muito similares àquelas 

encontradas nos ossos de fauna. A partir desta observação, eles sugerem a 

prática do canibalismo para explicar a desarticulação dos ossos.   

A caverna de Lauricocha, no Peru, é um sítio arqueológico cujo pacote 

sedimentar de 3,20 metros de espessura começou a se acumular desde o 

início do Holoceno. Na base desse espesso pacote foram encontrados 11 

sepultamentos humanos. Por sorte, as escavações feitas no final da década de 

1950 foram conduzidas pelo arqueólogo Augusto Cardich (1964), cujo registro 

minucioso e bem orientado garantiu que as práticas funerárias daqueles que 

passaram a ser chamados “Homens de Lauricocha” fossem bem 

caracterizadas. Dos 11 sepultamentos, os de número 1, 5, 9, 10 e 11 foram 

encontrados em pequenas covas escavadas no sedimento estéril de origem 

glacial que constituía a base do sítio. São, portanto, os mais antigos. Já os 

sepultamentos de número 2, 3, 4, 6 e 7 são ligeiramente mais recentes, pois 

foram enterrados no sedimento de origem antrópica que se encontrava 

diretamente acima do nível estéril. Nenhuma idade absoluta em osso foi obtida 

para esses esqueletos. Ainda assim, todos os esqueletos estavam recobertos 

por uma camada de cinza que não apresentava sinais de perturbação, da qual 

foi datado um carvão em 9566 AP.  

O Sepultamento 1 foi encontrado numa cova muito rasa e o corpo estava 

estendido com as pernas ligeiramente flexionadas. Foram encontrados os 

seguintes ossos em disposição anatômica: crânio, vértebras, costelas e 

“alguns” ossos longos. A ausência dos demais ossos fez com que Cardich 
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(1964) caracterizasse esse sepultamento como incompleto. Os sepultamentos 

2, 3 e 4 são agrupamentos de ossos encontrados em meio a grandes 

matacões. Infelizmente, um desabamento ocorrido durante as escavações 

soterrou esses esqueletos, que em sua maioria não puderam ser recuperados. 

Ainda assim, informa-se que o Sepultamento 2 encontrava-se articulado, com 

os membros flexionados. O crânio desse sepultamento foi exumado antes do 

desmoronamento. No Sepultamento 5, apesar do péssimo estado de 

conservação, foi possível observar que seus membros estavam fletidos e o 

crânio posicionado verticalmente. Diversos ossos estavam faltando, o que, em 

conjunto com a posição do crânio, levou Cardich a cogitar “a possibilidade de 

um enterramento de cadáver mutilado” (Cardich, 1964:107). O Sepultamento 6 

encontrava-se enterrado em decúbito dorsal com sua extremidade inferior 

fletida. Os ossos da perna direita estavam ausentes e os demais, devidamente 

articulados. O crânio desse indivíduo havia sido intencionalmente deformado. O 

Sepultamento 7 encontrava-se localizado num dos perfis de escavação, de 

maneira que não foi propriamente escavado. O Sepultamento 8 pertencia a um 

adulto e encontrava-se recostado sobre um dos lados com os membros 

semifletidos. Junto ao esqueleto foram encontrados fragmentos de ocre 

vermelho e ossos de animais calcinados. O Sepultamento 9 era de uma criança 

com cerca de 2 anos, que foi enterrada em posição fetal. Junto ao crânio havia 

ocre vermelho e ossos de animais calcinados. Uma camada de cinzas foi 

colocada por cima da sepultura. O Sepultamento 10 foi marcado por pedras 

colocadas ao redor da área de enterramento. Vários ossos estavam faltando e 

muitos não estavam em conexão anatômica. Isso fez com que Cardich (1964) 

considerasse esse sepultamento como secundário. Além disso, essa cova foi 

especialmente preparada, pois nela se encontraram fragmentos de ocre 

amarelo, contas de colar feitas de turquesa e instrumentos feitos em osso e 

pedra. O Sepultamento 11 correspondia a um indivíduo subadulto e foi 

encontrado muito fragmentado. Ainda assim, foi possível verificar a ausência 

dos ossos longos. De acordo com Cardich, tal ausência poderia ser o resultado 

de processos de enterramento bifásicos (i.e. secundarização) ou pelo fato de 

os membros dessa criança terem sido devorados por alguma “fera” (Cardich, 

1964:115). O esqueleto recebeu um tratamento muito peculiar em que hematita 

especular foi espalhada sobre os ossos. Como acompanhamento funerário 
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foram encontradas uma ponta de projétil foliácea e uma conta de colar feita em 

osso. A cova foi coberta com uma camada de cinzas.     

Outra região peruana importante para a compreensão das ocupações 

não ceramistas antigas na América do Sul é a Bacia de Ayacucho, no Peru. 

Essa ampla região, afastada do litoral, foi alvo de um ambicioso projeto 

coordenado por Richard MacNeish, que entre 1969 e 1974 escavou dezenas 

de sítios arqueológicos. Em seis desses sítios foram encontrados 

remanescentes esqueletais humanos. Na Caverna de Puentes (Ac 158), foram 

encontrados cinco sepultamentos humanos em diferentes estratos da 

ocupação. Na camada IX (7350-7000 AP), uma criança havia sido enrolada em 

tecido e a posição de sua vértebra em relação ao crânio “sugeria” infanticídio 

(MacNeish e Vierra, 1983a:69). Na camada seguinte (7285-7035 AP), havia um 

sepultamento secundário constituído por alguns ossos longos e pelo crânio de 

uma criança, os quais pareciam ter sido amarrados num fardo (MacNeish e 

Vieira, 1983:78)5. Apesar de não oferecerem uma descrição sobre esse 

sepultamento, os autores concluem que ele deve ser fruto de canibalismo, 

infanticídio ou sacrifício humano. Na camada VI (6870-6470 AP), havia um 

sepultamento primário de um indivíduo adulto em posição fletida. Na camada 

IV (6680-6440 AP), outro sepultamento secundário em fardo constituído por 

ossos de criança estava presente, estando os ossos queimados e pintados 

com ocre. Na camada I-D (4550-4150 AP), havia um esqueleto adulto em 

decúbito dorsal com as pernas fletidas. Na camada seguinte (4077-3957 AP), 

foram encontrados, numa única quadra, dois esqueletos adultos ligeiramente 

fletidos, sem nenhum sinal de manipulação corporal. 

O sítio de Jaywamachay (Ac 335) apresenta uma camada datada entre 

9600 e 9400 AP em que foi encontrado um sepultamento do tipo fardo de um 

indivíduo adulto (MacNeish et al., 1983). Em outra camada, datada entre 8485-

8235 AP, foi encontrado o crânio queimado de uma criança. No sítio de 

Ayamachay (Ac 102) foram encontrados um sepultamento primário fletido e 

dois sepultamentos do tipo fardo numa camada datada entre 1050 e 750 AP, 

associada à ocupação cerâmica (MacNeish e Vierra, 1983b). Caso essa 

                                                             
5
 Traduzido do inglês “that seems to have been wrapped in a bundle in some sort of fabric”  
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associação seja legítima, ela aponta para uma grande continuidade temporal 

para sepultamentos do tipo fardo na região da Bacia de Ayacucho. 

Alternativamente, isto indica o quão precária são as datações de 

sepultamentos feitas a partir de associação estratigráfica. Situação similar 

ocorre na caverna de Rosamachay (Ac 117), onde foram encontrados dois 

sepultamentos de cachorros associados a um nível pré-cerâmico datado entre 

5575 e 5100 AP. De acordo com MacNeish, esse seria o único caso de um 

sepultamento de cachorro com essa idade.    

Outro sítio particularmente importante do norte do Peru é o de 

Guitarrero. Nessa caverna localizada na região de Huaylas, condições 

excepcionais de preservação permitiram que, além de instrumentos líticos e 

ossos de animais, vestígios orgânicos de mais de 10000 anos de idade fossem 

escavados (Adovasio e Lynch, 1973; Lynch et al., 1985). O estudo do material 

vegetal recuperado do sítio sugere que espécimes cultivados como feijão e 

abóbora já estavam presentes no início do Holoceno em Guitarrero. Além 

disso, na publicação de 1970 na Science (Lynch e Kennedy, 1970) é informado 

que foram recuperados remanescentes esqueletais humanos associados às 

ocupações mais antigas do sítio. Não existem, entretanto, nem mesmo 

descrições mínimas para esses esqueletos. Por alguma razão desconhecida, 

mesmo na monografia final do sítio não há nenhuma descrição desses 

esqueletos (Lynch, 1980).  

Por fim, localizado na região central da costa peruana, o sítio de Paloma 

está entre aqueles que apresentam o maior número de sepultamentos numa 

mesma localidade. Ao todo, mais de 200 sepultamentos foram exumados, 

englobando um período que vai de 7000 até 4600 AP. Em sua maioria, os 

enterros eram realizados sob o piso de uma habitação circular do tipo primário, 

com os membros do corpo fletidos. O cadáver era amarrado por cordas e 

enrolado por uma rede antes da inumação. Pelo menos em 12 casos havia 

evidência de que os ossos tinham sido expostos à ação do fogo. A ausência de 

perturbação de covas num cenário com tamanha densidade de sepultamentos 

levou Quilter (1989) a sugerir que havia um conhecimento por parte dos grupos 

que se sucederam no uso do local sobre a localização das sepulturas.  
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No sul do Peru e no norte do Chile existem diversos sítios 

representantes da tradição Chinchorro, cujas práticas mortuárias estão entre as 

mais bem documentadas em toda a América do Sul e são conhecidas desde os 

trabalhos de Max Uhle (1919) e Junius Bird (1943). Entre 9000 e 3000 AP, 

esses pescadores da costa pacífica enterravam seus mortos em posição 

estendida, que eram mumificados tanto pela ação de agentes naturais como de 

forma intencional. Suas técnicas de mumificação estão entre as mais antigas 

do mundo e sua persistência através de milênios atesta o quão estável 

determinadas práticas mortuárias podem ser. A descrição que se segue sobre 

as práticas mortuárias Chinchorro baseia-se no material recuperado dos 

seguintes sítios: Camarones 14 (Schiappacasse e Niemeyer, 1975), 

Camarones 17 (Aufderheide et al., 1993; Muñoz et al., 1993), Playa Miller 8 

(Alvarez, 1969; Soto, 1987), Chinchorro 1 (Aufderheide et al., 1993; Muñoz et 

al., 1993), Morro 1/5 (Guillén, 1992), Pisagua Viejo 4 (Bitmann e Munizaga, 

1976; Nuñez, 1969), Morro 1 (Arriaza, 1995; Standen, 1997), todos no norte do 

Chile. 

Arriaza (1994, 1995) propõe que as múmias Chinchorro sejam divididas 

em três grandes categorias: múmias naturais, múmias complexas6 e múmias 

recobertas por barro (Figura 3.4).  Nas múmias naturais, a preservação do 

corpo ocorre sem que haja alteração interna do mesmo. Ou seja, o corpo é 

seco naturalmente pelo ambiente desértico. Ainda assim, da mesma forma que 

ocorre com as demais múmias, essas também são encontradas em posição 

estendida e enroladas em algum tipo de tecido. Geralmente, apenas os ossos e 

a pele são encontrados, mas eventualmente órgãos internos também podem 

estar presentes.  

As múmias complexas são aquelas cuja preservação é resultado de 

manipulação intencional do corpo. Existem três tipos de mumificação 

complexa: múmias negras, múmias vermelhas e múmias enroladas7. No caso 

das múmias negras, o corpo era transformado numa verdadeira estátua feita de 

ossos, barro e varetas, tudo unido por cordas e recoberto por uma pasta 

                                                             
6
 Desde os trabalhos de Max Uhle até os de Mario Rivera, essas múmias eram conhecidas por “múmias 

de preparação complicada”. Arriaza mudou essa nominação para “múmias complexas”. 
7
 Traduzido do inglês “bandage mummies” 
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plástica. O primeiro passo no processo de mumificação era a separação do 

tronco, da cabeça e dos membros. Em seguida os órgãos internos e a carne 

eram retirados. A cabeça era totalmente escalpelada, sendo a pele guardada 

para ser posteriormente recolocada. Algumas vezes, o crânio era cortado ao 

meio para permitir a retirada do cérebro. Outras vezes, isso era feito pelo 

forame magno. A cavidade torácica era seca com cinzas e brasas. Após os 

ossos terem sido limpos e secos, o esqueleto era remontado com o auxílio de 

varetas ou paus com aproximadamente o tamanho do corpo do indivíduo. 

Essas varetas eram atadas ao tornozelo, passavam pela bacia e eram 

introduzidas no forame magno. Os ossos e as varetas eram então amarrados 

uns aos outros com o auxílio de cordas e esteiras.  

Tanto o crânio como o tronco eram preenchidos por uma mistura de 

cinzas, solo e pelos de animais. Esse conjunto formava a “armação”, a 

estrutura daquilo que viria a ser o novo corpo do indivíduo. Esse corpo era 

produzido através de uma pasta branca feita com cinzas que recobria toda 

essa armação. Essa massa era então esculpida/modelada no formato original 

do corpo, incluindo seios e genitais. Uma vez que o corpo modelado em argila 

estivesse pronto, ele era recoberto com a pele do indivíduo que havia sido 

retirada nos primeiros estágios do processo de mumificação. O próximo passo 

era a recolocação do cabelo, uma peruca/escalpo do próprio indivíduo que era 

presa ao crânio com o uso de uma cola também feita de cinzas. Por fim, o 

corpo esculpido era pintado de negro e embrulhado em esteiras de junco ou 

pele de camelídeos.  

As múmias vermelhas eram submetidas a um processo que na sua 

essência era muito similar ao descrito para as múmias negras. Entretanto, 

diferenças consideráveis na preparação do corpo podem ser observadas. Com 

exceção do crânio, que era separado do corpo, não havia desmembramento, 

de maneira que tanto o processo de evisceração como o de introdução das 

varetas eram feitos através de incisões no abdome, virilha, ombros e pernas.
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Figura 3.4 – a) Processo de mumificação Chinchorro para múmias negras; b) múmia Negra Chinchorro; c) múmia Chinchorro do tipo “enrolada” (Arriaza, 1995).

a b c 
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O crânio recebia uma peruca feita pela junção de diversos tufos de 

cabelos, chegando a formar em alguns casos madeixas com até 60 

centímetros de comprimento. Analogamente ao que era feito no caso das 

múmias negras, a face descarnada recebia uma camada de pasta branca que 

era recoberta por pele. Esse conjunto era então pintado com corante negro 

feito de manganês ou corante vermelho feito de hematita. O corpo também era 

seco com o auxílio de cinzas e brasas. As varetas eram introduzidas por 

debaixo da pele e dos músculos, saindo pelo pescoço. O crânio, sem o 

cérebro, era então amarrado às varetas, juntando-se novamente ao corpo. A 

região do pescoço era reconstituída pela moldagem de uma pasta branca. As 

cavidades também eram preenchidas com uma mistura de cinzas, pelos de 

camelídeo, penas, grama e barro. Em seguida, as incisões eram costuradas 

com uma agulha feita de espinho de cacto e uma linha feita a partir de cabelos 

humanos.  Finalmente, com exceção do rosto, todo o corpo era pintado de 

vermelho.   

O terceiro subtipo de múmias Chinchorro complexas são as múmias 

enroladas. Trata-se antes de uma variação em relação às múmias vermelhas 

do que propriamente de um método radilcamente novo no processo de 

mumificação. A diferença consiste na forma como a pele era recolocada sobre 

o corpo recém-esculpido: através de tiras que eram enroladas ao redor do 

corpo.   

As múmias recobertas por barro são o último tipo proposto por Arriaza 

(1995). Num certo sentido, essa técnica é uma simplificação dos métodos 

complexos. O corpo geralmente não era eviscerado e não se introduziam 

varetas para sustentasão do esqueleto. O corpo era simplesmente seco com o 

auxílio de cinzas e brasa e em seguida recoberto por uma camada de barro cru 

com 1 ou 2 centímetros de espessura, que ao endurecer formava uma 

substância de cor cinza similar a cimento. Além disso, sugere-se que essas 

múmias eram preparadas no mesmo local em que ficariam sepultadas.  

Todos os tipos de múmias descritos ocorrem num mesmo sítio, o que 

poderia sugerir que caracterizam variações sincrônicas das práticas mortuárias 

das sociedades Chinchorro. Entretanto, a relação cronológica entre eles é tema 
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de discórdia entre arqueólogos. Standen (1997) e Standen e Santoro (2004) 

privilegiam a interpretação acima, enquanto Arriaza (1995, 1998) entende que 

os distintos tipos de mumificação se sucederam no tempo, em decorrência de 

processos de transformação cultural. 

Essa falta de consenso é natural, já que muitos dos sítios da tradição 

Chinchorro em que foram encontrados remanescentes humanos foram 

escavados na primeira metade do século XX e, portanto, carecem de adequado 

controle estratigráfico. Nos últimos anos, um esforço foi feito por parte de 

pesquisadores chilenos no sentido de obter datas diretamente a partir das 

múmias (Arriaza et al., 2005). A cronologia resultante indica que de fato, apesar 

de os diferentes tipos de múmias estarem presentes em um mesmo sítio, eles 

são oriundos de períodos cronológicos distintos. Assim, entre 7020AC8 e 

5050AC, predominou a mumificação natural; entre 5050AC e 3000AC, a 

mumificação complexa do tipo negro; entre 3000AC e 2000AC, a mumificação 

complexa do tipo vermelho; e entre 2000AC e 1300AC, a recoberta por barro e 

novamente a mumificação natural.  

 Além dessas técnicas de mumificação, outra característica fundamental 

das práticas mortuárias Chinchorro era a ocorrência de enterros coletivos nos 

quais estão presentes ambos os sexos e diferentes idades e que eram 

ordenados e colocados um ao lado do outro, com os corpos estendidos e 

paralelos entre si (Figura 3.5). Esses corpos eram muitas vezes enrolados 

juntos dentro de uma única esteira. Standen e Santoro (2004) enfatizam esta 

como a característica definidora da cultura Chinchorro. Segundo ela, se é 

possível referir-se a uma continuidade temporal das práticas mortuárias 

Chinchorro é devido a esse padrão de enterramento e não às técnicas de 

mumificação que se modificaram ao longo dos milênios. Assumindo-se que 

realmente exista uma identidade entre todos os enterramentos Chinchorro, isto 

representa uma impressionante continuidade temporal de mais de 5000 anos 

no que se refere às práticas mortuárias dessa região da costa andina.  

 

                                                             
8
 A descrição cronológica dos sítios Chinchorro é feita na literatura em anos antes de Cristo (AC).  
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Figura 3.5 - Enterramento do sítio Morro-I, ilustrando a característica que, de 
acordo com Standen, define a cultura Chinchorro (Standen, 1997).  

 

Ainda no norte do Chile, na Caverna de Patapatane, foi encontrado um 

esqueleto parcialmente articulado de uma mulher adulta com cerca de 23 anos 

(Figura 3.5). A data obtida em osso é de 5910±90 AP. Rochas de 15 a 50 

centímetros de comprimento foram intencionalmente colocadas sobre o 

esqueleto.  Esse esqueleto ganhou notoriedade entre os arqueólogos, pois, 

apesar de diversos ossos estarem ausentes, aqueles que foram recuperados 

estavam em perfeito arranjo anatômico, com exceção do crânio9. Além disso, 

nenhuma incisão ou marca de corte foi identificada. De acordo com a 

interpretação dos arqueólogos responsáveis pela escavação, isso indica que os 

elementos esqueletais ausentes foram intencionalmente removidos após a 

esqueletonização do sepultamento. Patapatane representaria, portanto, mais 

um caso em que a manipulação do corpo é parte central da cultura dos povos 

do Arcaico sul-americano (Santoro et al., 2005:343). 

 Em três sítios da região norte do Chile foram encontrados alguns 

enterramentos associados à cultura Huentelauquén. No sítio La Chimba 13, 

datado em cerca de 9400 AP, há um único sepultamento primário. Ainda que o 

estado de conservação fosse ruim, foi possível determinar que o corpo 

articulado se encontrava em decúbito ventral com o tórax e a face voltados 

                                                             
9
 Ossos presentes: vértebras torácicas, vértebras lombares, sacro, fêmur esquerdo, inonimado esquerdo 

e algumas costelas. 
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para baixo. As pernas estavam fortemente fletidas. Próximo ao crânio foi 

descrita a presença de fragmentos de pigmentos vermelhos. Alguns objetos 

líticos encontrados próximos ao corpo podem ser oferendas mortuárias (Costa-

Junqueira, 2001).  

 

 
Figura 3.6 - Sepultamento 1 de Patapatane, Chile (Santoro et al., 2005). 

 

No sítio de Huentelauquén, foi encontrado um enterramento múltiplo 

composto pelo esqueleto de dois homens adultos e de uma mulher adulta e 

pelos fragmentos de quatro indivíduos subadultos. A datação direta no osso de 

um desses sepultamentos é de 8080±70 AP. Os corpos dos adultos foram 

enterrados em decúbito dorsal, com as pernas hiperfletidas e os braços 

cruzados em frente ao corpo. Já ossos dos subadultos estavam muito 

dispersos, impedindo a determinação da posição original dos corpos. Alguns 

ossos apresentavam sinal de queima.  Os arqueólogos responsáveis pela 

escavação sustentam que os enterros não foram simultâneos. Segundo eles, 

trata-se de uma cova coletiva pertencente a um grupo familiar que passava 

sazonalmente por essa região e que, perante a morte de um de seus membros, 

reutilizava a tumba (Costa-Junqueira, 2001). 
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O terceiro sítio associado à cultura Huentelauquén em que foram 

encontrados remanescentes esqueletais humanos é o de La Fundición. Uma 

única idade de 8730±90 AP obtida de um único carvão é estendida para os três 

sepultamentos desse sítio.  Entretanto, em 2003, o LEEH enviou uma amostra 

de osso para datação, obtendo uma idade de 4630AP (Beta-174679). O 

sepultamento 1 é formado por um único indivíduo articulado com todos os 

ossos presentes. Encontra-se em posição hiperfletida com um dos braços 

cruzado sobre o peito e outro estendido entre as pernas. O sepultamento 2 

consiste num conjunto caótico de ossos longos de um indivíduo adulto. Ainda 

assim, ossos da escápula e dos pés encontravam-se em posição anatômica. A 

arqueóloga responsável acredita que se trata de um enterro secundário em que 

as extremidades do corpo foram atadas antes de serem enterradas. O 

sepultamento 3 é um conjunto compacto de ossos fragmentados, misturados e 

desconexos de três indivíduos adultos e um subadulto. Os ossos, 

completamente queimados, foram enterrados em uma depressão escavada 

com este fim e localizavam-se abaixo de uma estrutura que foi descrita como 

um fogão10. Nenhuma incisão ou marca de corte foi identificada (Costa-

Junqueira, 2001).  

Na região central do Chile, às margens da Lagoa de Taguatagua, no 

sítio arqueológico de Cuchipuy, foram encontrados três cemitérios sobrepostos 

(Kaltwasser et al., 1980,1986). Infelizmente, os artigos que os descrevem são 

muito confusos e fornecem apenas informações parciais. Assim, fala-se de um 

cemitério mais recente que estava associado a ocupações ceramistas que 

foram datadas através de um único carvão em 1320±80 AP. Nenhuma 

descrição dos enterros desse nível está disponível. Os outros cemitérios 

estavam associados à ocupação de grupos caçadores-coletores. Destes, o 

mais recente apresentava cerca de 6000 anos. Era caracterizado por 

sepultamentos primários em que os cadáveres foram colocados uns por cima 

dos outros e recobertos com pedras, gerando verdadeiras tumbas em formato 

cônico de até 1 metro de altura, contendo vários esqueletos (Kaltwasser et al., 

1980:113). Esses enterramentos estavam associados com pontas de projétil 

com base reta e adornos feitos de pedra e concha (Kaltwasser et al., 1986). No 

                                                             
10

 Traduzido do espanhol “fogón”.  
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cemitério mais antigo, para o qual há uma data em carvão de 8070±100 AP e 

uma data em osso humano de 6105±145 AP, os enterros também eram 

primários. Entretanto, não havia tumbas, mas, sim, covas perfeitamente 

delimitadas. De maneira geral, esses cemitérios parecem se caracterizar por 

enterramentos primários e é assim que são considerados na literatura (ver 

Santoro et al., 2005, para um exemplo). Entretanto, na parte escrita por Juan 

Munizaga, no artigo de Kaltwasser e de colaboradores (1980)11, ele diz que 

existem pequenas concentrações de ossos que correspondem a enterros 

secundários. Mais uma vez, a absoluta falta de descrições precisas torna 

impossível qualquer posicionamento crítico, mantendo o pesquisador 

interessado refém dos arqueólogos responsáveis pela escavação do sítio. 

Na Patagônia chilena, esqueletos de cinco indivíduos foram encontrados 

no abrigo de Baño Nuevo-1. Trata-se do único sítio antigo da região com datas 

confiáveis (Mena e Reyes, 2001). O colágeno extraído de um fragmento de 

osso longo e o de um fragmento de costela do Sepultamento 2 foram datados 

em 8880±50AP e 8850±50 AP, respectivamente. Essas datas são reforçadas 

pela datação de um carvão encontrado entre as vértebras cervicais do mesmo 

indivíduo em 8890±90 AP. Como os demais sepultamentos foram recuperados 

na mesma camada, assume-se que apresentem a mesma idade (Mena e 

Reyes, 2001).  

Uma particularidade desse sítio é que ao contrário do que ocorre na 

maioria dos abrigos, em Baño Nuevo–1 os sepultamentos encontram-se dentro 

da parte totalmente abrigada da caverna (Figura 3.7). O Sepultamento 1 é de 

um recém-nascido cujos ossos estão muito fragmentados. Os sepultamentos 4 

e 5 foram encontrados juntos e também são de indivíduos com não mais do 

que 6 meses de idade. Nenhuma informação adicional sobre o enterramento 

dos subadultos está disponível. No Sepultamento 2, um homem com cerca de 

20 a 25 anos de idade foi encontrado em posição fletida junto a uma das 

paredes da caverna, como se estivesse sentado, apoiando-se nela. Alguma 

cova rasa pode ter sido escavada, mas o corpo foi basicamente colocado no 

                                                             
11

 A parte desse artigo referente aos estudos de antropologia física foi escrita por Munizaga, mesmo 
esse não sendo autor do artigo.  
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nível do chão, num nicho natural, formado pela parede da caverna e recoberto 

por um montículo feito de pedras e terra. 

 
Figura 3.7 - Planta e perfil da caverna Baño Nuevo–1. Reparar que a região onde foram feitas as 
escavações está completamente dentro da caverna e não na parte exterior do abrigo como é comum 
acontecer (Mena et al., 2003).  

 

O Sepultamento 3 corresponde a uma mulher com cerca de 40 a 45 

anos. Sua disposição era muito similar à do Sepultamento 2, estando também 

“apoiada” na parede. Entretanto, o crânio desse sepultamento estava ausente 

(Figura 3.8). Segundo os arqueólogos responsáveis pela escavação (Mena e 

Reyes, 2001; Mena et al., 2003), isso foi resultado de processos pós-

deposicionais e, portanto, independentes da ação humana. Entretanto, Santoro 

et al. (2005) sugerem que pode ter ocorrido uma retirada intencional do crânio 

após a total decomposição do corpo, o que explicaria a total ausência de 

incisões e marcas de corte. Esta discussão é importante, pois, caso a ênfase 

tafonômica esteja correta, as práticas mortuárias de Baño Nuevo-1 não 

envolveriam a manipulação ritualizada do corpo. Infelizmente, mais uma vez, a 

falta de descrições detalhadas e ilustradas dos sepultamentos nos deixa reféns 
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dos arqueólogos responsáveis pelo sítio, sendo muito difícil definir uma posição 

própria a respeito da discussão.  

 

 
Figura 3.8 - Sepultamento 2 (esquerda) e Sepultamento 3 (direita) do sítio Bãno Nuevo-1 (Mena e 
Reyes, 2001). Reparar a ausência do crânio no Sepultamento 3.  

 

Ainda mais ao sul, no estreito de Magalhães, está localizado o sítio de 

Palli Aike. Nele foram encontrados os vestígios incompletos e esparsos de um 

indivíduo adulto. Os ossos estavam quebrados, completamente desordenados 

e haviam sido cremados. Além disso, foram encontrados outros ossos 

esparsos que apresentavam sinais de queima, indicando que pelo menos dois 

indivíduos foram cremados (Figura 3.9). Em outra parte do sítio, a 25 

centímetros de profundidade, foram encontrados cinco fragmentos do crânio de 

uma criança com cerca de 5 ou 6 anos de idade, que não estavam queimados. 

Desde que foi descoberto por Junius Bird (1988), na década de 1930, assume-

se que a idade desse sítio remonta ao início do Holoceno. Recentemente, 

Neves et al. (1999b) obtiveram uma idade mínima para uma amostra de osso 

de 7830±60 AP. Ainda assim, conforme alerta Politis (2008), outros sítios 

descritos por Bird como sendo potencialmente antigos (ex. Cerro Sota e Cueva 

Lago Sofía 1), quando foram datados de forma adequada, apresentaram 

idades muito mais recentes do que as esperadas: “All that is left from this lot, 
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then, are the remains of Palli Aike, which clearly should be dated” (Borrero, 

2008:60).  

 
Figura 3.9 – Crânio do “Sepultamento 1” de Palli Aike. Tanto Junius Bird como Ian Tattersal 
consideram que o tom preto dos ossos é decorrência da exposição ao fogo. Extraído de Bird (1988). 
 

Na Argentina, no sítio de Arroyo Seco 2, foram encontrados 45 

esqueletos humanos. A partir de 19 datações, a idade desses sepultamentos 

foi estimada entre 7800 e 4500 AP. Foram identificados tanto enterramentos 

simples como enterramentos múltiplos. Sepultamentos secundários também 

foram encontrados, mas até o momento a descrição desses não se encontra 

disponível. Junto a 12 esqueletos foram encontrados acompanhamentos 

funerários, como dentes de canídeos e contas feitas com conchas. Esses 

esqueletos também haviam sido recobertos por ocre vermelho (Politis, 1984, 

2008).  

No Brasil, a região que apresenta maior concentração de sepultamentos 

humanos antigos e associados a grupos caçadores-coletores é a de Lagoa 

Santa. A descrição dos sepultamentos dessa região foi feita no capítulo 

anterior, junto com o histórico das pesquisas na região.  

Outra localidade conhecida pela abundância de esqueletos humanos 

antigos é o abrigo de Santana do Riacho (Prous, 1992/1993). Ainda que esteja 

localizado fora da formação cárstica, a norte, esse sítio é normalmente 

considerado como uma extensão arqueológica da região de Lagoa Santa, pelo 

menos no que se refere aos remanescentes esqueletais. Foram identificadas 

duas ocupações muito distantes no tempo que estavam associadas a 

sepultamentos humanos. A mais antiga, chamada Santana do Riacho 1, foi 

datada entre 11900 e 8400 AP e a mais recente, chamada Santana do Riacho 

3, foi datada entre 3000 e 2500 AP (Prous, 1992/1993). 
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Em Santana do Riacho 1 foram descritas 28 “estruturas funerárias” 

contemplando pelo menos 34 sepultamentos12 (Prous, 1992/1993). Na maioria 

deles, o estado de preservação era bastante precário. Esses enterramentos 

são consideravelmente homogêneos, ainda que existam importantes exceções. 

Em sua grande maioria os corpos encontravam-se articulados e foram 

depositados em covas cuja delimitação era auxiliada pelo uso dos grandes 

blocos de quartzito que faziam parte da base do piso do abrigo e pelo uso de 

placas menores de quartzito que eram colocadas nas paredes verticais da 

cova. Algumas vezes, as estruturas resultantes desse arranjo de blocos eram 

tão bem definidas que os arqueólogos chamaram-nas de “caixões”. Em muitos 

casos, as covas foram recobertas por blocos, quer na forma de um amontoado 

de blocos menores, quer na forma de grandes blocos individuais. Outra 

associação comum era com estruturas de combustão, que, em alguns casos, 

estavam na base da cova e, em outros, na superfície da cova. Muitos ossos 

estavam queimados, atestando que de fato algumas fogueiras estavam 

diretamente relacionadas com os sepultamentos. O uso de ocre vermelho 

também foi comum, como atestado pela presença de camadas de pó 

avermelhado nos ossos e por sedimentos com coloração francamente 

avermelhada. A maioria dos sepultamentos era simples e os duplos eram 

quase sempre formados por um indivíduo adulto e uma criança. Há, inclusive, 

uma mulher que foi enterrada nos estágios finais da gravidez (os ossos do feto 

foram encontrados; SR1-Sep5a).  

A maioria dos sepultamentos foi enterrada no entorno de um grande 

bloco desabado do teto há cerca de 11000 AP (± 3 x 2 x1 metros). Conforme 

mais enterros foram sendo realizados, o perímetro do bloco foi se esgotando e, 

a partir de um determinado momento, os novos sepultamentos passaram a 

perturbar os anteriores. Essa grande densidade de sepultamentos numa área 

circunscrita fez com que a relação entre os diversos sepultamentos, tanto na 

horizontal como na vertical, nem sempre fosse clara. Existem quatro 

sepultamentos (3, 9, 16 e 20) que não foram enterrados ao redor desse grande 

bloco. Ainda assim, dois deles (16, 20) foram enterrados adjacentes a outros 

                                                             
12

 Durante a escavação alguns sepultamentos sobrepostos ou muito próximos um do outro acabaram 
sendo registrados sob o mesmo número de identificação. 
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grandes blocos presentes no sítio, mostrando que este era um elemento 

essencial nas prescrições mortuárias dos habitantes locais.  

Conforme descrito anteriormente, em quase todos os sepultamentos, os 

ossos encontravam-se articulados e em conexão anatômica. Os casos 

descritos em que os ossos estavam fora de conexão anatômica ou que partes 

anatômicas estavam ausentes foram interpretados como consequência da 

conservação diferencial dos ossos, da ação de agentes naturais ou pela 

perturbação da cova por enterramentos mais recentes (Prous, 1992/1993). 

Ainda que estas explicações sejam cabíveis, tendo-se em vista o contexto 

arqueológico do sítio, é importante considerar que a ausência de partes 

anatômicas pode ser resultado da manipulação intencional do corpo durante o 

processo funerário. A presença indubitável de ossos queimados e recobertos 

por ocre vermelho deixa claro que esses sepultamentos foram enterrados 

mediante condutas rituais que envolviam algum grau de redução do corpo 

(Santoro et al., 2005). Os sepultamentos 21 e 23 são constituídos 

exclusivamente por pés (um no caso do 21 e dois no caso do 23). Ainda que 

causas naturais e pós-deposicionais possam explicar a ausência do resto do 

esqueleto, parece plausível, a título de hipótese, supor que os pés tenham sido 

desmembrados antes da decomposição total dos tecidos. De forma inversa, o 

Sepultamento 10 é constituído por um corpo quase completo em que está 

faltando, justamente, os pés. Segundo Prous (1992/1993:46), “a preservação 

do esqueleto não permite imaginar uma destruição natural, devemos pensar 

numa retirada voluntária”. Outro caso em que a manipulação do corpo é nítida 

é o do Sepultamento 7, sobre o qual se teve a impressão de que “o corpo teria 

sido cortado em várias partes antes de ser enterrado” (Prous 1992/1993:40).  

Em Santana do Riacho 3 foram encontrados oito sepultamentos 

humanos (Junqueira, 1984; Figura 3.10). Desses, os sepultamentos 1, 2, 3 e 6 

são articulados mas “parciais”, já que diversos ossos longos estavam ausentes. 

O Sepultamento 7 é secundário: os ossos longos estavam artificialmente 

colocados uns sobre os outros. Já os sepultamentos 4, 5 e 8 são primários, 

encontrando-se intactos e em posição fetal. Além dos sepultamentos 

propriamente ditos, foi encontrado um “depósito de dentes” composto por 24 

dentes e fragmentos de dentes, provenientes de mais de um indivíduo. Em 
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outro caso, 11 fragmentos de dentes humanos estavam juntos de centenas de 

contas de colar, feitas de frutas esféricos de coloração esbranquiçada, medindo 

em torno de 4 milímetros de diâmetro. Os dentes e as contas estavam abaixo 

de dois pequenos blocos de quartzito dentro de uma mancha vermelha de 

sedimento (Junqueira, 1984). 

 

 
Figura 3.10 – a) sepultamentos secundários 6 (seta preta) e 7 (seta vermelha); b) sepultamento 5. 
Fotos extraídas de Junqueira (1984).  

 

Ainda no estado de Minas Gerais, no Vale do Peruaçu, foram 

encontrados remanescentes esqueletais associados a ocupações de 

caçadores-coletores do Arcaico Médio em dois sítios: Lapa do Boquete e Lapa 

do Malhador. O Sepultamento 1 da Lapa do Boquete tem cerca de 6500 anos, 

inferida pela sua posição estratigráfica. O corpo articulado de um adulto do 

sexo masculino foi depositado em decúbito dorsal com os quatro membros 

fletidos, as coxas na vertical e as mãos na altura do peito. A cova havia sido 

forrada com vários blocos de calcário. Outros blocos recobriam o esqueleto, 

sendo um deles colorido de vermelho. Ao lado da cabeça havia uma 

concentração de lascas de sílex. O Sepultamento 2 do mesmo sítio era de uma 

criança recém-nascida. O corpo articulado foi enterrado em decúbito dorsal 

com as pernas fletidas. Um colar de contas minúsculas de osso rodeava o 
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pescoço. A presença de pigmentos é muito marcante, pois não só o crânio foi 

recoberto por pigmentos vermelhos, como a própria cova foi completamente 

preenchida com pigmento de cor amarela. O Sepultamento 3 era de uma 

criança com cerca de 18 meses de idade que foi deitada de bruços com os 

braços ao longo do corpo e as pernas estiradas. Pigmentos amarelos forravam 

a cova na altura do tórax e pigmentos vermelhos formavam uma camada ao 

norte da cabeça do indivíduo (Prous e Schlobach, 1997).    

Na Lapa do Malhador também foram escavados três sepultamentos 

associados estratigraficamente às ocupações caçadoras-coletoras do Arcaico 

Médio. O Sepultamento 1 é o de uma mulher com idade de morte entre 35 e 39 

anos. O estado de conservação não era muito bom, mas mesmo assim ficou 

estabelecido que o indivíduo foi sepultado deitado com as pernas fletidas. Dos 

ossos longos, apenas o rádio direito, a ulna esquerda, a tíbia esquerda e o 

úmero direito foram recuperados. Também não foram encontrados os ossos do 

pé e as costelas esquerdas. Ainda assim, entre os ossos presentes, todos se 

encontravam em posição anatômica. O rádio e a ulna direita foram cortados na 

altura do punho, faltando o resto do antebraço e braço (Prous e Schlobach, 

1997:10). O Sepultamento 4 era de uma criança que foi depositada sentada em 

uma cova particularmente profunda (70 centímetros). As pernas estariam 

hiperfletidas e os braços entrelaçados na altura do peito. Associado a esse 

enterro foi encontrado muito pigmento amarelo. O Sepultamento 5 é um 

enterramento primário de uma criança cuja idade foi estimada em 4 anos. A 

cabeça da criança foi envolvida em fibras vegetais e indícios de outras esteiras 

foram encontrados na cova. O indivíduo foi colocado estendido, em decúbito 

lateral direito associado a pigmentos vermelhos e amarelos (Prous e 

Schlobach, 1997).    

Ainda no estado de Minas Gerais, é importante mencionar o sítio Gruta 

do Gentio II (MG-RP-6), que devido ao grande número de sepultamentos 

encontrados em seu interior ganhou papel de destaque na literatura brasileira 

sobre práticas mortuárias. Num primeiro momento, alguns dos sepultamentos 

foram associados às ocupações mais antigas do sítio, notadamente geradas 

pela passagem de grupos caçadores-coletores na região (Sene, 1998, 2003). 

Entretanto, conforme discutido por Sene (2007), posteriormente verificou-se 
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que todos os sepultamentos, sem exceção, foram realizados pelos grupos 

ceramistas, apresentando idades mais recentes do que originalmente lhes fora 

atribuída.  

No Brasil, outra região importante em que foram encontrados 

sepultamentos é a do Xingó, localizada às margens do rio São Francisco, entre 

os estados do Sergipe e Alagoas. No sítio do Justino foram identificados pelo 

menos quatro cemitérios superpostos, englobando um período de mais de 

8000 anos. Desses, apenas o mais antigo, datado em 8950±70 AP, representa 

uma ocupação não ceramista. Nele foram encontrados cinco sepultamentos (nº 

158, 159, 160, 161, 163). Com exceção do Sepultamento 163, que era 

secundário, os demais eram todos primários e se encontravam em decúbito 

lateral com os membros fletidos (Vergne e Amâncio, 1992; Vergne, 1996, 2002, 

2004, 2007).  

No cenário mortuário brasileiro, os sambaquis são notórios, de maneira 

que mesmo ocorrendo numa faixa cronológica um pouco mais recente daquela 

de interesse imediato desta dissertação, eles serão brevemente mencionados. 

Os sambaquis têm uma história muito parecida com região de Lagoa Santa na 

medida em que também foram amplamente escavados desde o século XIX, 

com centenas de esqueletos exumados, mas muito pouca informação concreta 

a respeito de suas práticas funerárias (Montardo, 1995). Recentemente, alguns 

trabalhos vêm tentando mudar essa situação. Um exemplo disso é o sítio de 

Jaboticabeira II, localizado em Santa Catarina, e no qual se estima que estejam 

enterrados cerca de 43000 indivíduos (Fish et al., 2000). De acordo com 

Gaspar e colaboradores (2008:326), o enterro secundário era a regra, os 

corpos sendo dissecados e embrulhados em algum outro local e 

posteriormente levados para o sítio. O tratamento do corpo incluía a aplicação 

de ocre vermelho, a remoção de ossos específicos e a adição de outros ossos. 

Itens feitos de concha, osso e pedra eram comuns como acompanhamentos.  

 A partir dessas descrições, é possível estabelecer algumas 

características elementares sobre as práticas mortuárias dos primeiros sul-

americanos. Sem dúvida, o tipo mais comum de enterramento é o primário, 

com membros fletidos e uma geral ausência de acompanhamentos funerários. 
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Ou seja, um procedimento relativamente simples no qual, logo após o 

falecimento, o corpo era enterrado numa cova não muito profunda. Esse 

quadro estaria de acordo com as expectativas geradas por Woodburn, segundo 

as quais grupos caçadores-coletores extremamente móveis teriam ritos 

funerários particularmente expeditos e sem grandes elaborações: “They go 

beyond, but not very far beyond, the directly practical requirements for getting 

rid of a rotting corpse” (Woodburn, 1982:202). Entretanto, em grande parte dos 

sítios já mencionados, esses enterros primários não estavam sozinhos, mas 

sim acompanhados por sepultamentos que evidenciam que um ritual funerário 

menos imediato também fazia parte das prescrições fúnebres desses grupos 

caçadores-coletores. O caso mais célebre desses procedimentos mais 

elaborados são os das múmias Chinchorro do norte do Chile. Conforme 

enfatizado por Arriaza (1995), esses procedimentos envolviam a 

“desmontagem” total do corpo humano e sua posterior remontagem com o 

auxílio de gravetos, corda e barro. Provavelmente, havia até mesmo a 

participação de um especialista cujos conhecimentos anatômicos garantiriam o 

sucesso da empreitada. Obviamente, um processo de mumificação que incluía 

a ampla manipulação do corpo humano, no intuito de preservá-lo, não pode ser 

de forma alguma considerado simples ou expedito.  

 De forma análoga, mas simetricamente oposta, outro procedimento 

recorrentemente observado nos sítios apresentados neste capítulo é a 

manipulação do corpo com ênfase em sua redução, quer fosse através da 

remoção de partes inteiras enquanto o cadáver ainda possuía tecidos moles, 

quer fosse através da remoção e realocação de ossos específicos após a 

esqueletonização do cadáver (i.e. secundarização). O sítio peruano Pampa de 

los Fóssiles, o sítio de Patapatane e o sítio colombiano de Aguazuque ilustram 

bem o primeiro caso, já que neles foram encontrados esqueletos articulados 

dos quais o crânio havia sido removido. Lauricocha é ainda outro caso em que 

esse tipo de remoção fazia parte dos rituais funerários. Em Santana do Riacho, 

a remoção de partes do corpo antes da decomposição do cadáver também 

está muito bem documentada. Os sítios colombianos de Tequendama e 

Aguazuque são aqueles nos quais a remoção e a realocação de elementos 

ósseos específicos se expressam de forma mais intensa. No primeiro caso, 
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ossos do tórax e do crânio foram removidos e, no segundo caso, houve uma 

ênfase no uso de ossos longos cujas epífises eram removidas. Um padrão 

similar de remoção de epífise foi observado nos sítios associados à cultura 

Nanchoc. No Brasil Central, a prática da individualização de ossos longos e de 

epífises também está bem documentada, tanto no sítio da Lapa das Boleiras, 

em Lagoa Santa, como no Abrigo do Malhador, no Peruaçu.  

 Em Cerro Mangote e em Las Vegas (OGSE-80), a prática de realocação 

dos ossos após a decomposição dos tecidos moles também está muito bem 

caracterizada pelos sepultamentos “retangulares”. Também nos sítios da bacia 

de Ayacucho foram encontrados sepultamentos nos quais os ossos longos 

estavam dispostos na forma de feixe. Em outros sítios, como o de Cuchipuy e o 

de Justino, há uma predominância de enterros primários, o que relegou os 

sepultamentos secundários a um plano de menor importância na 

caracterização de suas práticas mortuárias. Entretanto, mesmo nesses casos, 

os sepultamentos secundários, em que os ossos são realocados após a 

decomposição dos tecidos moles, foram observados e, portanto, faziam parte 

do repertório fúnebre desses grupos.  

 Outro tipo de tratamento dado ao corpo que está amplamente 

documentado na América do Sul é o uso do fogo. O caso mais emblemático é o 

de Palli Aike, já que a partir dele Junius Bird chegou a propor que esse seria 

um padrão continental (Bird, 1988: 116): “From the occurence of cremation 

here [Palli Aike] and at Cerro Sota Cave, it appears that this method of disposal 

of the dead was the stantard practice among Paleo-Indians in the Americas and 

it may account for the scarcity of their skeletal remains”. Ossos com evidências 

da ação do fogo também foram documentados em Nemocon, Guavio, 

Tequendama, Aguzuque, Pampa de los Fóssiles, sítios associados à Cultura 

Nanchoc (CA0927, CA0952, CA0928), na bacia de Ayacucho, em La Paloma, 

em Huentelauquén, La Fundición e Santana do Riacho. Ou seja, essa era de 

fato uma prática bastante dispersa pela América do Sul durante todo o 

Holoceno Médio e Inicial. O caso dos sítios colombianos mostra que além de 

dispersa, essa prática teve uma considerável continuidade temporal durante 

cerca de 5000 anos. Entretanto, é importante ressaltar que existem diferentes 

processos que podem gerar ossos com marcas de queima. Assim, por 
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exemplo, no caso de Pampa de los Fóssiles, um indivíduo foi colocado sobre 

uma cama de brasas. Já em Tequendama, por outro lado, os ossos calcinados 

e extremamente fragmentados foram encontrados aglomerados num pequeno 

fosso. Enquanto no primeiro caso a interpretação dos arqueólogos é que o 

corpo foi exposto a uma fonte de calor para secar no intuito de aumentar seu 

período de preservação (Santoro et al., 2005:340), no segundo caso os 

arqueólogos entenderam que esses ossos foram gerados a partir de endo-

canibalismo (Correal, 1979). Assim, apesar de estar bem caracterizado que o 

uso do fogo fazia parte dos rituais funerários dos primeiros sul-americanos, ele 

nem sempre era utilizado com a mesma finalidade.   

 Portanto, fica claro que os padrões funerários dos grupos aceramistas 

que ocuparam a América do Sul durante o Holoceno Médio e Inicial não 

estavam limitados a enterros simples e rituais expeditos. Pelo contrário, se por 

um lado existiu uma paucidade nos acompanhamentos funerários e inexistiu 

uma arquitetura mortuária, por outro lado, abundavam formas sofisticadas de 

utilizar o próprio corpo humano como um instrumento central na expressão dos 

significados que a morte assumia nessas sociedades. É o que Sofaer (2006:64) 

chamou da “comoditização do corpo”: “... the categorization of people as 

objects is significant and allows the acknowledgment of difference. Investigation 

into the commodification of bodies and body parts through their exchange, for 

example, avoid the pitfalls of essentialism by recognizing that these bodies also 

hold symbolic and ideological meanings… Commodities are material and 

people and the commodification of the body highlights its material foundation”.  

 Assim, se existe um elemento que perpassa os ritos funerários sul-

americanos, englobando desde a cremação de Palli Aike no extremo sul do 

continente até os enterros secundários de Cerro Mangote no Istmo do Panamá, 

é a necessidade de transformação do corpo humano, seja antes, durante ou 

após o enterramento. Santoro et al. (2005) haviam reconhecido que a prática 

da manipulação deliberada do corpo caracteriza grande parte dos enterros de 

grupos não ceramistas dos Andes. Entretanto, após a revisão feita neste 

capítulo fica claro que esse foi um padrão que se estendia por todo o 

continente.  
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4 - Arqueologia das Práticas Mortuárias 

Muito antes que os arqueólogos se interessassem formalmente pelo 

estudo das práticas mortuárias, os antropólogos já se debruçavam sobre elas. 

Na perspectiva da comunidade científica do início do século XX, que ainda não 

pretendia ter superado a dicotomia entre natureza e cultura, o estudo dessas 

práticas surgiu como opção irresistível ao entendimento da dinâmica pela qual 

o universal se refletia na miríade cultural humana. A morte figura entre os 

poucos universais humanos jamais contestados por nenhuma disciplina 

acadêmica, seja qual fosse seu direcionamento epistemológico. Frente à sua 

universalidade, as sociedades criaram as mais distintas maneiras para lidar 

com ela. Foi tarefa dos antropólogos reunir essa variabilidade num corpo 

teórico (Parker Pearson, 1999).  

Ainda que seja possível rastrear até os escritos de Adolf Bastian, 

considerações referentes às práticas mortuárias (Bartel, 1982), o tema foi 

formalmente introduzido entre os antropólogos pelas obras de Edward Tylor 

(1920; apud Bartel, 1982; Binford, 1971; Palgi e Abramovitch, 1984) e James 

Frazer (1890; apud Bartel, 1982; Binford, 1971; Palgi e Abramovitch, 1984). 

Eles identificaram a origem de todas as religiões na ideia de alma, que por sua 

vez teria surgido da observação dos estados de morte e adormecimento 

(Huntington e Metcalf, 1979; Palgi e Abramovitch, 1984).  

Émile Durkheim (1989, 1999, 2000, 2002; edições originais de 1912, 

1893, 1897 e 1895), em seu estudo sobre o suicídio, abriu a possibilidade de 

que a morte fosse estudada sob a ótica da organização social (Palgi e 

Abramovitch, 1984:388). Robert Hertz, discípulo de Durkheim, foi o primeiro a 

estudar uma prática mortuária específica: a secundarização de sepultamentos 

(Hertz, 1960; edição original de 1907). Outro francês igualmente importante foi 

Arnold Van Gennep (1960; edição original de 1909), que analisou as práticas 

mortuárias como um rito de passagem, enfatizando o conceito de liminaridade 

(Ribeiro, 2007). 

Em meio à natureza francamente etnográfica dos trabalhos dos 

antropólogos britânicos da primeira metade do século XX, não houve espaço 
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para uma obra especificamente dirigida ao estudo das práticas mortuárias. 

Ainda assim, diversos autores contemporâneos (Binford, 1971; Bartel, 1982; 

O’Shea, 1984; Parker Pearson, 1999) concordam que, mesmo sendo difusa, a 

contribuição do funcional-estruturalismo britânico foi imprescindível para o 

desenvolvimento dos estudos das dimensões sociais das práticas mortuárias 

que predominariam na segunda metade do século XX (Radcliff-Brown, 1922; 

Firth, 1936; Gluckman, 1937; Malinowski, 1948).  

Reserva-se o termo “arqueologia da morte” às abordagens 

processualistas que, a partir da década de 1970, pretendiam reconstituir a 

organização das sociedades pretéritas a partir do estudo de seus vestígios 

mortuários. Binford (1971) e Saxe (1970) estabeleceram os fundamentos dessa 

nova disciplina. Assim como ocorreu com todos os ramos da arqueologia 

processualista, também a Arqueologia da Morte nascia de uma crítica ferrenha 

às abordagens histórico-culturalistas. Particularmente, os trabalhos de Kroeber 

(1927) e Ucko (1969) constituíam a expressão mais cristalina das ideias que a 

Nova Arqueologia pretendia combater. De acordo com esses dois autores, as 

práticas mortuárias eram um fenômeno instável no tempo e no espaço, pois, 

devido a seu caráter fortemente emotivo, encontravam-se dissociadas dos 

blocos da sociedade mais vinculados à economia e à subsistência (Kroeber, 

1927: 314).  

Para Binford, a questão fundamental era avaliar se a variabilidade das 

práticas mortuárias estava condicionada a aspectos estruturais da organização 

social, e não a crenças e ideologias de cada povo, conforme postulado por 

Kroeber (1927) e por Ucko (1969). Essa era uma tese nevrálgica, pois, caso se 

confirmasse, implicaria que sociedades organizadas de forma distintas 

gerariam vestígios mortuários distintos. Assim, através de algo análogo a um 

exercício de “engenharia reversa”, os arqueólogos poderiam determinar a 

organização social das populações pretéritas a partir do estudo de seus ritos 

funerários.  

Nesse sentido, Binford (1971) propôs três hipóteses que vinculavam as 

práticas mortuárias e a organização social. A primeira era que em sociedades 

complexas um número maior de dimensões simbólicas seria distinguido nos 
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ritos funerários do que em sociedades simples. A segunda hipótese é que em 

sociedades com “mínima complexidade” (Binford, 1971:18) as principais 

dimensões simbólicas utilizadas na distinção de status do falecido seriam 

baseadas em suas qualidades pessoais (i.e. idade, sexo e “capacidades 

diferenciais para o desempenho de tarefas culturais”). Por outro lado, em 

sociedades com maior complexidade, a posição social do falecido pode ser 

definida por características mais abstratas oriundas de construções culturais, 

cujo intuito explícito é hierarquizar os agrupamentos humanos (Binford, 

1971:18). A terceira hipótese parte do princípio de que em sociedades 

igualitárias o status social é adquirido por feitos pessoais ao longo do tempo e, 

portanto, é de se esperar que indivíduos de pouca idade tenham uma baixa 

posição social (Binford, 1971:21). Assim, em sociedades igualitárias haveria 

uma marcada diferenciação das práticas mortuárias em relação à idade. Mais 

especificamente, Binford prediz que essa diferenciação em relação à idade 

deveria ser expressa através do enterramento dos indivíduos jovens fora do 

espaço físico da comunidade. Binford levou a cabo uma pesquisa etnográfica 

comparativa entre 40 populações distribuídas pelo globo e reunidas no “Human 

Relations Area Files” e confirmou cada uma de suas hipóteses.  

Fortemente apoiado na teoria dos sistemas, na teoria dos papéis1, em 

análise componencial, na teoria política evolutiva e na teoria da informação, 

Saxe (1970) procurou estabelecer as regularidades com que os elementos de 

um sistema sociocultural se relacionam com as práticas mortuárias de uma 

determinada população, particularmente no que concerne às suas expressões 

materiais. Para ele, a identificação de tais regularidades deveria passar por um 

método que enfatizasse as relações entre os termos e não suas propriedades 

formais, como havia sido feito pela escola histórico-culturalista. Saxe ressaltou 

que as práticas mortuárias eram produzidas dentro de um sistema e só 

poderiam ser compreendidas em referência a ele.  

Quando falava em sistemas, Saxe (1970) referia-se mais 

especificamente à estrutura social e ao papel que os indivíduos 

desempenhavam nela: “Quando os arqueólogos escavam uma série de 

                                                           
1
 Do inglês role theory. 
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sepultamentos, eles não estão meramente escavando indivíduos, mas sim 

personalidades sociais coerentes que não apenas se relacionavam com outras 

personalidades sociais, como o fazem de acordo com regras e possibilidades 

estruturais determinadas pelo sistema social mais abrangente” (Saxe, 1970: 4). 

Conforme vimos acima, essas ideias já estavam presentes no trabalho de 

Binford, mas foi Saxe que as levou às últimas consequências.  

Todo raciocínio de Saxe está baseado em três categorias tomadas de 

empréstimo da teoria dos papéis: identidade social, relação de identidade e 

persona social. Mais especificamente, a formação da persona social não é 

arbitrária, estando de acordo com os princípios organizacionais da estrutura 

social. A morte de um indivíduo é uma situação social particular que resulta 

num número de relações de identidades muito maior do que é usual no 

cotidiano, demandando uma representação plena das várias identidades 

sociais do ego. Isso aumenta a chance de que identidades sociais 

incompatíveis sejam elencadas concomitantemente. Nas palavras de Saxe: “Na 

morte a situação está estabelecida e uma escolha entre identidades sociais 

incompatíveis deve ser feita” (Saxe, 1970: 6).  

Portanto, a dinâmica relacional entre identidade social, relação de 

identidade e persona social é plenamente expressa nas práticas mortuárias. 

Como para Saxe essas categorias são determinadas pela estrutura social, e 

uma vez que é possível recuperar estas no registro arqueológico através do 

estudo das práticas mortuárias, ele acredita ser possível recuperar a própria 

estrutura social da população arqueológica em questão. Entretanto, assim 

como Binford (1971), Saxe não se referia a qualquer aspecto da estrutura 

social, mas particularmente ao seu grau de hierarquização e complexidade. Ou 

seja, o que os processualistas realmente pretendiam era, através do estudo do 

registro arqueológico das práticas mortuárias, estabelecer o grau de 

hierarquização e complexidade de uma determinada sociedade. O raciocínio 

basal que tornaria isto possível é o de que, em sociedades organizadas de 

formas diferentes (i.e igualitárias vs. hierarquizadas ou simples vs. complexas), 

o número de diferentes identidades sociais varia de acordo com o número de 

relações de identidades que são sistemicamente possíveis. 
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No caso de sociedades igualitárias, por exemplo, a estrutura social faz 

com que o aumento no número de identidades sociais apresentadas por um 

indivíduo seja resultado de sua passagem progressiva pelas diferentes classes 

etárias. Ademais, apenas o sexo seria capaz de gerar diferenciação de 

identidades sociais. Seria impossível, portanto, devido a uma imposição da 

arquitetura do sistema, que uma criança apresentasse mais identidades sociais 

do que um adulto. Pode-se estabelecer, portanto, algo próximo a uma lei, 

segundo a qual, em sociedades simples e igualitárias, quanto mais jovem for o 

indivíduo, mais rasa será sua persona social, e vice-versa. Analogamente, 

espera-se que numa sociedade igualitária não haja nenhum tipo de tratamento 

fúnebre que seja igualmente aplicado às crianças, aos homens e às mulheres, 

já que estruturalmente não há nenhuma identidade social possível que 

atravesse as categorias igualitárias de sexo, idade e feitos pessoais (ver 

Peeble e Kus, 1977, para um refinamento do modelo, e O‟Shea, 1984, para um 

rigoroso teste etnográfico e arqueológico). 

Anos mais tarde, Tainter (1875, 1977, 1978, 1980, 1981) propôs que a 

característica principal da persona social, que normalmente condiciona a 

diferenciação das práticas mortuárias, é o status social. Em sua análise de 103 

etnografias (Tainter, 1975) ficou claro que as práticas funerárias que mais se 

relacionavam com status social eram tratamento corpóreo, construção de 

tumbas ou monumentos, duração e bens envolvidos no ritual funerário e 

sacrifícios humanos. Para Tainter, um conceito-chave, o gasto de energia, 

poderia englobar todos esses fatores, já que em mais de 90% dos casos o 

gasto de energia estava correlacionado com o status social.  

A partir desse tipo de raciocínio, Saxe formalizou oito hipóteses nas 

quais sintetizou todas as suas projeções sobre a relação entre estrutura social 

e tratamento dos mortos. As oito hipóteses de Saxe ficaram muito conhecidas 

entre os arqueólogos. São, sem dúvida, um dos exemplos mais explícitos do 

tipo de expectativa que os processualistas tinham quando afirmavam que 

arqueologia era antropologia ou não era nada (Binford, 1962). De acordo com 

Saxe, “o negócio de um cientista é a formulação e teste de hipóteses” (Saxe, 

1970: 64). 
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Saxe testou cada uma de suas oito hipóteses contra a evidência 

etnográfica de três populações: os Ashanti, dos Estados Unidos, os Kapauku, 

da Nova Guiné, e os Bontoc Igorot, das Filipinas. Ainda que nem todas as 

hipóteses tenham sido confirmadas e muitas tenham sido abandonadas, as 

ideias nelas contidas permanecem no instrumental teórico de muitos daqueles 

arqueólogos que hoje estudam as práticas mortuárias de populações 

passadas. Entre elas, a hipótese #8 foi a que ficou mais conhecida.  

Até esse ponto, o estudo das práticas mortuárias foi apresentado sob 

uma perspectiva diacrônica do desenvolvimento da disciplina. A partir daqui, 

entretanto, essa perspectiva diacrônica será substituída pela discussão de três 

temas específicos e particularmente relevantes para essa dissertação. 

Notadamente, as implicações da oitava hipótese de Saxe, o comportamento 

das práticas mortuárias ao longo tempo e o significado arqueológico e 

antropológico do termo “secundarização”. 

 

4.1 Hipótese de Saxe/Goldstein: herança e território 

A hipótese #8 postula que: “To the degree that corporate group rights to 

use/or control crucial but restrict resources are attained and/or legitimized by 

means of lineal descent from the dead (i.e. lineal ties to ancestor), such groups 

will maintain formal disposal areas for the exclusive disposal of their dead, and 

conversely” (Saxe, 1970:119). Ou seja, que a emergência de cemitérios formais 

(e a intensidade dessa formalidade) é resultado de um aumento na competição 

por recursos vitais; o que, por sua vez, leva à formação de grupos corporativos 

de descendência cujo objetivo é monopolizar o acesso a esses recursos, e 

esse monopólio é legitimado invocando a descendência dos ancestrais. 

Entre as hipóteses de Saxe nenhuma foi tão discutida por outros autores 

ou gozou de tamanha popularidade quanto à de número oito (Morris, 1991). É 

irônico que, dentre tantas hipóteses baseadas em sofisticados princípios 

quantitativos e em leis da termodinâmica, a maior contribuição do 

processualista tenha vindo de uma proposição cuja inspiração foi 

absolutamente indutiva: um relato etnográfico. Em seu estudo sobre as 
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sociedades das terras altas da Nova Guiné, Meggit (1965) observou que, 

enquanto algumas populações faziam distinção entre os parentes agnáticos e 

os cognáticos, outras populações não o faziam. Ele reparou que, quando 

comparadas às populações que não faziam tal distinção, aquelas populações 

que a faziam encontravam-se em ambientes cuja disponibilidade de recursos 

era mais limitada. Para ele, a razão disso é que esses grupos agnáticos 

garantiam o direito da posse da terra, algo fundamental para as populações 

cujo acesso aos recursos vitais era mais restrito. O que Saxe fez foi 

basicamente reformular as ideias de Meggit sob a ótica do estudo das práticas 

mortuárias.  

Colocada de outra forma, a Hipótese #8 faz uma associação muito 

simples e sedutora, na medida em que sua aplicação dispensa quantificações 

sofisticadas ou qualquer outro tipo de análise minuciosa. A princípio, basta que 

se identifique um cemitério para que se afirme que o grupo em questão estava 

estruturado em grupos corporativos que exerciam algum tipo de monopólio 

sobre recursos escassos e vitais. Essa lógica foi aplicada nas mais diversas 

situações, chegando mesmo a banalizar o princípio. Entretanto, conforme a 

literatura que será discutida a seguir, mostra, de forma clara, que a relação 

entre cemitérios e territorialidade é mais complexa do que originalmente 

pensado por Saxe.  

A partir das observações etnográficas feitas em sua tese (Saxe, 1970), 

ele encontrou amplo suporte para sua teoria. Entre os Kapauku não foi 

observado nenhum cemitério. Os mortos são colocados em cadafalsos dentro 

da casa em que faleceram. A casa então é selada e abandonada. Ainda que 

existam grupos de descendência agnática, os direitos que eram herdados a 

partir de aquisições pessoais eram muito mais importantes. Portanto, conforme 

o esperado, entre os Kapauku não existem cemitérios e tampouco os grupos 

de parentesco desempenham alguma função importante na transmissão de 

direitos sobre recursos vitais.  

No caso dos Ashanti, a terra pertence aos ancestrais que estão 

enterrados nela: “Neither an individual nor a king can alienate land, the crucial 

resource, since it belongs to the ancestor” (Saxe, 1970:198). Cada clã possui 
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uma área própria, cuja função exclusiva e permanente é receber os corpos dos 

indivíduos do próprio clã. Os Ashanti, portanto, oferecem suporte à Hipótese 

#8.  

No caso dos Bontoc Igorot, em que a importância dos grupos 

corporativos de descendência unilinear é pequena, não existem áreas formais 

para o depósito dos mortos, pelo menos não no que se refere à maioria da 

população. Entretanto, os guerreiros decapitados são colocados em cavernas 

nas quais se encontram, exclusivamente, outros membros de mesmo grupo 

agnático. Para Saxe, apesar dessa situação caracterizar um cemitério, ela não 

indica a existência de um grupo agnático que monopoliza recursos vitais e 

legitima-se através do vínculo com o ancestral. O argumento é que, apesar de 

serem de um mesmo grupo, os adultos decapitados não representam todos os 

indivíduos constituintes do grupo agnático (i.e mulheres, crianças). Entretanto, 

o caso dos Bontoc Igorot deve ser visto com muita cautela, pois as informações 

disponíveis a respeito da importância dos grupos corporativos nesta sociedade 

eram muito parcas, o que levou Saxe a exercer seu poder de adivinhação mais 

do que seria recomendado: “From scattered statements we fell the lack of 

corporate unilineal descent groups in Bontoc organization” (Saxe, 1970:220). 

Ainda assim, contornando as eventuais inconsistências nos testes de sua 

hipótese, Saxe chegou à conclusão de que ela havia sido satisfatoriamente 

comprovada pelos seus dados.  

Em 1971, em seu artigo sobre as práticas mortuárias das populações 

mesolíticas do Sudão, Saxe voltou sua atenção aos fatores demográficos 

associados à sua Hipótese #8. Afinal, uma maneira óbvia de se diminuir o 

acesso a recursos vitais é o aumento da densidade populacional. Nesse 

sentido, ele reformula a proposição original de Meggit enfatizando o vínculo 

existente entre densidade populacional e o “grau” da agnação (i.e. a eficiência 

e influência da patrilinearidade). Caso esse vínculo fosse real, Saxe postula 

que as próprias práticas mortuárias desses grupos deveriam ser condicionadas 

a fatores demográficos à eficácia dos grupos de descendência.  

Ele testou essa hipótese utilizando cinco grupos que foram estudados 

por Meggit e que apresentavam graus distintos de densidade demográfica e de 
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agnação. A Figura 4.1.1 sintetiza a situação de cada um desses grupos em 

relação a esses fatores. Quando essa informação é comparada às práticas 

mortuárias, as expectativas de Saxe são confirmadas, pois a importância do 

ancestral, tal qual medida pelo nível de permanência das sepulturas, e a maior 

especialização de áreas formais de enterro de fato estão positivamente 

correlacionadas com aquelas duas variáveis (i.e. densidade demográfica e grau 

de agnação).  

 
Figura 4.1.1 – Caracterização de cinco populações da Nova Guiné em relação à densidade populacional 
e o grau de agnação. As práticas mortuárias de cada população também são indicadas. Adaptado de 
Meggit (1965:279). 

 

Em oposição às tribos horticulturas da Nova Guiné, Saxe contrapôs as 

práticas mortuárias dos Murngin e dos Tiwi, ambos grupos de aborígenes 

australianos caçadores-coletores. Os primeiros não deixam sequer vestígio de 

seus mortos e o segundo grupo enterra os mortos onde quer que eles tenham 

falecido. Com esses exemplos, Saxe sugere ser possível diferenciar entre a 

organização social de “bando” (i.e. aborígenes australianos caçadores-

coletores) e de “tribos” (i.e horticultores da Nova Guiné) a partir da presença ou 

ausência de áreas formais para depositar os mortos. Assim, na medida em que 

entre as populações mesolíticas do Sudão, que são o foco do seu estudo, 

existem cemitérios, estas devem ter sido organizadas em tribos e não em 

bandos (Saxe, 1971:51). De forma muito incipiente, Saxe antecipava uma 
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discussão que se tornaria central a partir da década de 1980, sobre a relação 

das práticas mortuárias entre caçadores-coletores e seus padrões de 

mobilidade (ver mais adiante nesta seção). 

Entretanto, é difícil acompanhar o argumento de Saxe na medida em 

que ele mesmo mostrou que entre grupos da Nova Guiné (i.e. Huli, Fore e 

Kume), cuja organização social é muito parecida, existem aqueles nos quais as 

áreas formais para o enterro dos mortos estão presentes e aqueles em que 

essas áreas estão ausentes. Parece que na ânsia de retomar a questão das 

dimensões sociais das práticas mortuárias, ele se esqueceu que na formulação 

de sua hipótese não existe nenhuma relação entre organização social e 

existência de cemitérios.  

Ou seja, pouco importa se a população era caçadora-coletora, 

agricultora ou pastoralista; se estava organizada em bandos, tribos, cacicados 

ou estados; mas sim se dentro de cada um desses sistemas existiam ou não 

grupos corporativos que monopolizavam o acesso a recursos restritos e que 

legitimavam este ato através da descendência dos ancestrais. Inclusive, 

conforme discutido mais adiante (Littleton, 2002; Littleton e Allen, 2007; 

Woodburn, 1982), a ideia de que caçadores-coletores não enterram seus 

mortos não tem fundamento empírico.  

Saxe e Gall (1977) fizeram um estudo etnográfico entre os Temuan da 

Malásia no intuito específico de testar a Hipótese #8. Além disso, esse é um 

dos primeiros estudos que atentam para as modificações das práticas 

mortuárias ao longo do tempo. Os Temuan são um grupo igualitário que pratica 

a agricultura de coivara. A terra é de posse comunal da aldeia e não existe 

escassez de recursos territoriais. Não existem tampouco, conforme predito pela 

Hipótese #8, grupos corporativos que controlem o acesso às terras. Para 

satisfação dos autores, os Temuan não enterram seus mortos em cemitérios: 

os adultos são enterrados em suas residências, que são em seguida 

queimadas.  

Entretanto, a partir da Segunda Guerra Mundial, a realidade econômico-

social dos Temuan mudou radicalmente. A política de remanejamento fundiário 

do governo transferiu terras que antes eram dos Temuan para outros grupos: 
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“The net effect of these changes has been to create a shortage of crucial 

resources for the Temuan, where previously there was none” (Saxe e Gall, 

1977:79). Além disso, a densidade populacional subiu em decorrência da 

introdução de técnicas da medicina moderna. Com a diminuição de terras 

disponíveis e o aumento da população, a resposta encontrada pelos Temuan 

foi a de que cada aldeia passou a procurar um aumento da produtividade. 

Grupos de trabalho mais numerosos com funções corporativas apareceram. 

Esses grupos passaram a operar como facções dentro de cada aldeia, 

competindo entre si pelos recursos cada vez mais escassos. A 

indisponibilidade de terras forçou um maior sedentarismo, tornando a prática 

mortuária de queimar a habitação e abandonar a aldeia impraticável. Como 

reflexo de todos esses fatores, os Temuan passaram a enterrar seus mortos 

em cemitérios.  

Para Saxe e Gall, essa transformação ocorreu de acordo com aquilo que 

postula a Hipótese #8. Por outro lado, apesar dessas mudanças, o tratamento 

dado para cada persona social continuou o mesmo. De acordo com Saxe, isso 

é esperado na medida em que os Temuan continuaram sendo uma sociedade 

igualitária. Portanto, ele parece reconhecer que sua Hipótese #8 está mais 

vinculada a fatores ecológicos (i.e. acesso a recursos vitais) do que a fatores 

da organização social (contra seu artigo de 1971).  

Apesar dos esforços de Saxe em confrontar sua Hipótese #8 com a 

evidência etnográfica, coube a Lynne Goldstein (1976) realizar o teste 

derradeiro através de um estudo comparativo entre 30 etnias (Tabela 4.1.1). 

Com essa amostra mais ampla, ela foi capaz de fazer importantes 

modificações à hipótese original de Saxe, que foi desdobrada em três sub-

hipóteses:  

A. Na medida em que o direito de grupos corporativos de usar e/ou 

controlar recursos cruciais porém restritos é obtido e/ou legitimado pela 

descendência linear dos mortos (i.e. laços lineares com os ancestrais), esses 

grupos irão, através da religião popular e sua ritualização, reafirmar 

regularmente o grupo corporativo e seus direitos. Uma maneira através da qual 

pode se expressar tal ritualização é a manutenção de áreas permanentes, 
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especializadas e delimitadas cujo o uso é exclusive para o depósito de seus 

mortos”. (To the degree that corporate group rights to use and/or control crucial but restrict resources are attained 

and/or legitimized by lineal descent from the dead (i.e. lineal ties to ancestors), such groups will, by the popular religion 

and its ritualization, regularly reaffirm the lineal corporate group and its rights. One means of ritualization is the 

maintenance of a permanent, specialized, bounded area for the exclusive disposal of their dead).  

B. Se uma área especializada e delimitada cujo uso é exclusivo para o 

depósito dos mortos, então é provável que isso reflita a existência de grupos 

corporativos que tem direitos sobre o uso e/ou controle de recursos cruciais 

mas restritos. A manutenção desse grupo corporativo possivelmente é 

realizada através da descendência linear dos ancestrais, seja em termos de 

uma linhagem de fato, seja na forma de uma tradição forte e bem estabelecida 

na qual os recursos cruciais são passados de pais para filhos (If a permanent, 

specialized bounded area for the exclusive disposal of the group‟s dead exist, then it is likely that this represents a 

corporate group that has rights over the use and/or control of crucial but restricted resources. This corporate control is 

most likely to be attained and/or legitimized by means of lineal descent from the dead, either in term of an actual lineage 

or in the form of a strong, established, tradition of the critical resources passing from parent to offspring).  

C. Quanto mais estruturada e formal for a área para o depósito dos 

mortos, menos explicações alternativas sobre a organização social estarão 

disponíveis (The more structured and formal the disposal area, the fewer alternative explanations of social 

organization apply, and conversely).  

Esta nova versão foi plenamente incorporada por todos os estudiosos da 

arqueologia da morte, substituindo a versão original de Saxe. A partir dos 

trabalhos de Goldstein (1976, 1981), a Hipótese #8 passou a ser chamada de 

Hipótese Saxe/Goldstein. Seu estudo comparativo mostrou que, de maneira 

geral, a evidência etnográfica sustentava a oitava hipótese (Goldstein, 

1976:57). Entretanto, ela identificou uma importante falha. Notadamente, que a 

Hipótese #8 pretende ser válida numa via de mão dupla. Ou seja, que tanto a 

existência de grupos corporativos implicaria existência de áreas formais para o 

depósito dos mortos, como a existência dessas áreas implicaria existência 

daqueles grupos. De acordo com Goldstein, essa é uma via de mão única. Se 

um cemitério ou uma área formal e especializada para o depósito dos mortos 

existe, há uma tendência para que isso reflita grupos corporativos que detêm 

controle de recursos importantes. Por outro lado, não é porque tais grupos 

existem que necessariamente haverá áreas formais para o depósito dos 
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mortos. A razão para isso é que nem todas as culturas vão simbolizar e 

ritualizar o corporativismo da mesma forma (Godstein, 1976:59); ele pode 

existir e ser expresso através de outros meios que não as práticas funerárias.  

Em 1983, Charles e Buikstra iniciaram um importante debate sobre 

como as teorias geradas até aquele ponto sobre as dimensões sociais das 

práticas mortuárias, majoritariamente desenvolvidas a partir do estudo de 

populações horticultoras, adequava-se à realidade de grupos caçadores-

coletores.   Assim, eles propuseram uma nova roupagem para a Hipótese de 

Saxe/Goldstein, na qual a existência de grupos corporativos foi colocada em 

segundo plano e o foco principal passou a ser a associação explícita entre a 

existência ou não de cemitérios e padrões de mobilidade. Mais 

especificamente, eles postulam que a existência de cemitérios implica, 

necessariamente, sedentarismo.   

1. A utilização de áreas formais como cemitérios deverá estar 

correlacionada com estratégias de subsistência sedentárias adotadas 

pelos grupos que utilizam o cemitério (Utilization of formal cemetery areas will 

correlate with sedentary subsistence strategies employed by the group(s) using the 

cemetery). 

2. O grau de estruturação especial presente no domínio mortuário 

deverá estar correlacionado com o grau de competição entre grupos 

por recursos cruciais (The degree of spatial structuring present in the mortuary 

domain will correlate with the degree of competition among groups for crucial resources). 

3. Na sociedade como um todo, grupos corporativos serão distinguidos 

pela inclusão em cemitérios distintos ou pela inclusão em áreas 

distintas dentro de um mesmo cemitério (Within the larger society, corporate 

groups will be distinguished by inclusion in separate cemeteries or in spatially distinct areas 

within a single cemetery).  

A inclusão de indivíduos no cemitério implica inclusão desse indivíduo no 

grupo corporativo (Inclusion of individuals in the cemetery implies inclusion of those individuals in the 

corporate group) (Charles e Buikstra, 1983:119). 
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Tabela 4.1.1 – Lista com as populações estudadas por Goldstein (1976). 
NOME DO 

GRUPO 
TIPO DE 

ASSENTAMENTO 
SUBSISTÊNCIA 

PARENTESCO E 
HERANÇA 

COMPOSIÇÃO DO GRUPO 
CORPORATIVO 

RECURSO 
VALIOSO 

TIPO DE ÁREA DE DEPÓSITO REFERÊNCIA 

Andamense 
(Andaman Island) 

Seminômade Pesca, caça e 
coleta 

Bilateral, não há 
regras de herança 

Todo grupo de caçadores 
numa área 

Não há 
disputa por 
terra 

Enterramento ou plataforma, esta última mais 
honrável. Não há área especial, mas as covas se 
agrupam 

Radcliffe-Brown, 
1922 

Southeast Bantu 
(Tonga, África) 

Vilas,  
Homesteads 

Agricultura / 
pastoralismo 

Patrilinear, toda 
herança é 
patrilinear 

Patrilinhagem Terra Enterramento 
Comuns: na sua casa, na cabana funerária 
Chefe: nas “tumbas sagradas” 

Gluckman, 1937 

Bapedi 
(Sekukuniland) 

Vilas,  
Homesteads 

Criação de gado Patrilinear, 
herança 
patrilinear-
levirática 

Não identificado Gado Enterramento 
Comuns: em torno da cerca da casa do morto 
Chefe: no meio do pasto com sacrifício humano 

Longmore, 1952 

Barra (Scotland) Homesteads 
(craft) 

Agricultura, um 
pouco de criação 
de gado 

Um pouco 
patrilinear, 
herança dentro da 
família nuclear 

Família nuclear Terra Enterramento 
Cemitério para cada área, cada família tem seu 
local. 

Vallee, 1955 

Buang (Nova 
Guiné) 

Vilas Agricultura (yams) Patrilinear, 
herança patrilinear 

Pequena família extendida Terra Enterramento seguido de exumação. Colocado no 
rochedo calcário: quanto mais alto, mais 
importante. Indivíduos mais importantes são 
mumificados 

McWilliam, 1936 

Carriers (Costa 
Noroeste dos 
EUA) 

Seminômade Pesca, caça e 
coleta 

Matrilinear, 
matrilocal, 
herança 
matrilinear 

Pequena família extendida Não 
especificado 

Corpo colocado em abrigo próximo à habitação 
Quando suficiente para o potlach, o corpo é 
queimado numa pira 

Macleod, 1925 

Choctaw (EUA) Vizinhança de 
homestaeds dispersos 

Agricultura, um 
pouco de pesca e 
caça e coleta 

Metades 
matrilineares, 
herança 
matrilinear 

Família nuclear Terra ? Sepultamento suspenso em área próxima às 
casas. Depois os ossos são recolhidos e levados 
para a “casa central dos ossos” 

Hajbert, 1900 

Edo (Oeste da 
África) 

Vizinhança de 
homesteads dispersos 

Agricultor (yams) 
Livestock 

Patrilinear 
Primogênito 
homem 

Família nuclear Rebanho Homens: enterrados no 1º cômodo ou no cômodo 
do pai 
Mulheres: enterradas no 2º cômodo ou no cômodo 
da mãe 
Sem herdeiros e crianças: jogados no mato 

Thomas, 1920 

Fulani (Sudão 
Oriental) 

Seminômade Gado Patrilinear 
Patrilinear 

Patrilinhagem e grupos 
patrilinares 

Gado Quando o filho casa, esposo e esposa senis – 
colocados em cabanos fora da residência. 
Socialmente morto também é enterrado lá 

Stenning, 1965 

Gilbertese (Ilhas 
Gilbert) 

Vilas Agricultura e 
pesca 

Um pouco 
patrilinear, mas 
grupos de 
parentesco 
bilaterais existem 
Herança vai para 
o filho mais velho 

Grandes, família estendida, 
patrilinear 

Terras ricas 
em árvores 
frutíferas 

Cova no chão da cabana, mas pode haver “cura” 
do caveira por muitos anos, build shrines 

Grimble, 1921 
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Entretanto, mal a hipótese deles surgia e ela já se deparava com um aparente 

paradoxo. A partir do que foi descrito na literatura (Binford, 1971; Goldstein 

1976, 1981; Pardoe, 1988; Saxe, 1970,1971; Saxe e Gall, 1977), a relação 

entre grupos corporativos e formalidade na área de depósito dos mortos é uma 

exclusividade de sociedades agricultoras, em que a terra constituiu o recurso 

mais importante. Ao mesmo tempo, “a survey of the data presented by these 

authors suggest that although hunter-gatherer populations do symbolize social 

relationship in mortuary context, none of the societies designated special areas 

as cemeteries” (Charles e Buikstra, 1983:120). Entretanto, o registro 

arqueológico apresenta diversos casos de populações que são caçadoras-

coletoras e que, mesmo assim, apresentam espaços formais e especializados 

para o depósito dos mortos. De acordo com Charles e Buikstra, a evidência 

etnográfica, por outro lado, atesta que grupos caçadores-coletores não 

mantinham áreas formais para o depósito dos mortos. Existiria, portanto, uma 

divergência entre a ausência de tais áreas formais entre os caçadores-

coletores descritos etnograficamente e a presença de tais áreas entre os 

caçadores-coletores do registro arqueológico.  

Antes de prosseguir com a argumentação de Charles e Buikstra, é 

importante que se alerte que a visão deles, segundo a qual caçadores-

coletores não têm áreas formais para sepultar seus mortos, está longe de ser 

uma unanimidade na literatura. É verdade que autores clássicos como Saxe 

(1971) e Goldstein (1976) de fato sugeriram que esse era o caso. Entretanto, 

Woodburn (1982) cita uma série de etnografias em que caçadores-coletores 

mantêm áreas formais para o depósito dos mortos (esse trabalho é discutido 

em detalhes mais adiante nesta seção). 

De qualquer maneira, para Charles e Buikstra (1983), essa 

incompatibilidade seria fruto de um viés etnográfico em que a maioria das 

populações caçadoras-coletoras estudadas habitava ambientes marginais. De 

acordo com eles, em ambientes marginais, onde a disponibilidade de recursos 

é menor, os grupos caçadores-coletores tenderiam a adotar padrões mais 

móveis de ocupação do território. Por outro lado, e esse é o ponto fundamental 

para eles, entre grupos caçadores-coletores que não habitam zonas marginais 
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Tabela 4.1.1 – Lista com as populações estudadas por Goldstein (1976). Continuação. 
NOME DO 

GRUPO 
TIPO DE 

ASSENTAMENTO 
SUBSISTÊNCIA 

PARENTESCO E 
HERANÇA 

COMPOSIÇÃO DO GRUPO 
CORPORATIVO 

RECURSO 
VALIOSO 

TIPO DE ÁREA DE DEPÓSITO REFERÊNCIA 

Huron (EUA) Vilas Agricultura, um 
pouco de pesca, 
caça e coleta 

Matrilinear, 
Matrilinear 

Residências matrilineares Terra Sepultamento temporário suspenso ou sob o 
chão. Em seguida uma cerimônio com a remoção 
dos ossos para um ossuário.  

Griffin, 1930; 
Murdock, 1957 

Khanh Hau 
(Vietnâ) 

Pequenas vilas 
compostas por 
“fazendas” 

Agricultura Patrilinear,  
A casa paternal 
vai para o filho 
mais novo 

Patrilinhagem Terra, crítico Ricos: construção de tumbas 
Pobres: covas simples 
Áreas formais -> cova indicada por “geomancer” -
> covas visitadas com frequência.  

Hickey, 1964 

! Kau Bushmen 
(África) 

nômade Caça e coleta Patrilinear ? 
Herança: todas as 
posses são 
destruídas 

Clãs fracamente formalizados Território de 
caça 

Corpo enterrado em frente ao abrigo do falecido, 
então todo acampamento se muda deixando o 
corpo para trás 

Roos, 1931 

Koma (Abissímia 
Ocidental) 

Vilas que se mudam 
(Shifting villages) 

Agricultura de 
corte e queima 
(Shifting 
agriculture) 

Patrilinear 
Os recursos ficam 
para o clã, 
pertences 
pessoais vão para 
cova 

Clã patrilinear Terra 
(recurso 
escasso) 

Normalmente: covas no exterior da cabana 
Anciões: sepultamento em plataforma seguido de 
enterramento 
Ausência de área especial 

Grotanelli, 1947 

Apache Lipan 
(Sudoeste dos 
EUA) 

Agrupamentos de 
“tipis” individuais 

Agricultura, caça e 
coleta 

Matrilinear e 
matrilocal 
Todas as posses 
são destruídas 

Matrilinhagem Terra e 
direitos de 
caça 

Sepultamento feito rapidamente nas cabanas, 
ausência de área formal 
A “tipi” e as posses são queimadas 

Opler, 1945 

La Dagaba (Oeste 
da África) 

Vilas Primariamente 
agricultura  

Pertencimento 
duplo de clã. 
Bens imóveis: 
agnático 
Bens móveis: 
uterino 

Patrilinear Terras, 
recurso 
escasso 

Os avós são enterrados no quintal da casa: 
templo aos ancestrais 
Os outros são enterrados em cemitérios formais, 
agrupamento por patrilinhagem 

Goody, 1962 

Lo Willi (Oeste da 
Àfrica) 

Vilas Primariamente 
agricultura 

Pertencimento 
duplo de clã. 
Todos os bens 
são herdados 
agnaticamente 

Patrilinear Terras, 
recurso 
escasso 

Os avós são enterrados no quintal da casa:  
templo aos ancestrais 
Os outros são enterrados em cemitérios formais, 
agrupamento por patrilinhagem 

Goody, 1962 
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e que, portanto, não têm problemas com escassez de recursos, a estratégia de 

ocupação do território é mais sedentária. 

 Em outras palavras, eles compatibilizam sua teoria de que cemitérios 

são exclusivos a sociedades sedentárias com o fato de eles existirem em 

sociedades caçadoras-coletoras, afirmando que essas são, na verdade, 

sedentárias; pelo menos no caso daquelas que possuem cemitérios.  

A base do argumento é profundamente circular e Charles e Buikstra não 

se prestam nem mesmo a procurar um correlato etnográfico de uma população 

caçadora-coletora que não vivesse em ambientes marginais, a qual, de acordo 

com a teoria, deveria apresentar cemitérios formais. Ainda assim, esse é um 

trabalho que se tornou referência no estudo das práticas mortuárias. Uma das 

razões é que, apesar da resposta oferecida pelos autores não ser plenamente 

satisfatória, a questão que eles colocam é pertinente para um grande número 

de arqueólogos: “Como interpretar a existência de cemitérios formais entre 

grupos caçadores-coletores?”. Além disso, a solução oferecida por eles é de 

fácil aplicação e, portanto, muito atrativa.  

A interpretação feita por eles das práticas mortuárias do período Arcaico 

do Mississipi é um ótimo exemplo. Assim, uma vez que existem cemitérios 

formais, isso “implies that sedentary populations resided in the area by 

approximately 6000 BP. These populations were sedentary, either in the sense 

of year-round occupation of a site or a seasonal round contained within a stable 

territory” (Charles e Buikstra, 1983:126). Portanto, os grupos arcaicos do 

Mississipi não ocupariam “áreas marginais”, mas sim ambientes que permitiam 

uma exploração estável do território. 

 A proposta de Charles e Buikstra (1983) é promissora para a 

interpretação das práticas mortuárias entre caçadores-coletores. Entretanto, 

até o presente momento, a associação entre, sedentarismo e a existência de 

áreas formais para o depósito dos mortos não foi formalmente testada. Os 

trabalhos que desenvolveram essa temática se focaram em qualificar a 

hipótese e não em testá-la. Nesse sentido, um aspecto que recebeu muita 

atenção foi o conceito de padrão de mobilidade. Desenvolveu-se um consenso  
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Tabela 4.1.1 – Lista com as populações estudadas por Goldstein (1976). Continuação. 
NOME DO 

GRUPO 
TIPO DE 

ASSENTAMENTO 
SUBSISTÊNCIA 

PARENTESCO E 
HERANÇA 

COMPOSIÇÃO DO GRUPO 
CORPORATIVO 

RECURSO 
VALIOSO 

TIPO DE ÁREA DE DEPÓSITO REFERÊNCIA 

Mae Enga (Nova 
Guiné) 

Vilas Agricultura Ambos são 
patrilinear 

patrilinhagem Terra, crítico Mulheres enterradas na floresta. 
Homens enterrados nos campos de cultivo 
Homens importantes enterrados próximo à 
habitação 

Meggit, 1965a, 
1965b 

Pigmeus Mbuti 
(Congo) 

Nômade Caça e coleta Geracional, 
bilateral 
Posse herdada 
por linhagens 
sexuais: pai para 
filho e de mãe 
para filha 

Bando (família) Floresta A cabana do falecido é derrubada sobre seu 
corpo, quando o acampamento é abandonado, o 
corpo é deixado para trás 

Turnbull, 1965 

Apache 
Mescalero 
(Suldoeste EUA) 

Agrupamentos de tipis 
individuais 

Agricultura, caça e 
pesca 

Matrilinear e 
matrilocal 
Todas as posses 
são destruídas 

Matrilinhagem Terra e 
direitos de 
caça 

Sepultamento feito rapidamente nos pés das 
montanhas. Não há área formal. As posses e as 
“tipis” são queimadas 

Opler, 1946 

Basco Murelagan 
(Espanha)  

Vilas agricultoras e 
fazendas rurais 

Agricultura, um 
pouco de gado 

Patrilinear 
Herança: 
normalmente pelo 
primogênito 

Família estendida Terra Enterro em cemitério, em seguida ossos são 
levados para um ossuário 
A própria igreja é dividida por famílias. Os 
ancestrais são adorados na igreja.  

Douglass, 1969 

Ngadju-Dayak 
(Indonésia, 
Bornéo) 

Vilas, núcleo central 
cercado por pequenas 
vilas 

Agricultura de 
corte e queima  

Patrilinear,  
Herança: tudo 
para o viúvo/a. 
mas em caso de 
novo casamento, 
tudo vai para os 
irmãos 
patrilineares 

Não é claro Terras, 
recurso 
escasso 

Enterro próximo às habitações, com marcação da 
cova. Em seguida ocorre secundarização em que 
os ossos são levados à “casa dos ossos” os 
colocados em urnas.  
 

Miles, 1965 

Nimar Balahis 
(Índia) 

Vilas Weavers; trabalho 
diário 

Casta inferior, 
nada formal 

Não é claro, se existe deve 
ser algo próximo à família 
nuclear 

Nenhum Enterro com a cabeça para o Norte e a face para o 
Leste. Sepultamento feito na área de despejo 
próximo ao rio. Cova orientada no sentido Norte-
Sul, recoberta com esterco de vaca 

Fuchs, 1940 

Nyakyusa (Área 
Bantu, África) 

Vilas Gado e agricultura Patrilinear 
Patrilinear 

patrilinhagem Gado 
(recurso 
escasso) 

Enterramento numa área central entre as cabanas 
ou, no caso do pai ou irmão sênior estar vivo, o 
enterramento é feito na casa deste 

G. Wilson, 1939; 
M. Wilson, 1954 
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de que o termo “caçadores-coletores sedentários”, tal qual usado por Charles e 

Buikstra (1983), era inadequado e precisava ser substituído.    

De acordo com Bement (1994), o termo sedentário deve ser usado 

exclusivamente para referir-se à ocupação de um mesmo sítio durante todo o 

ano. Quando Charles e Buikstra (1983) utilizam o termo, eles estão se referindo 

a acampamentos de grande porte que são ocupados de forma repetida, nos 

quais alguns membros do grupo, particularmente os idosos, podem 

permanecer durante o ano todo. Ainda que seja possível defender a tese de 

que os territórios como um todo que são explorados por grupos caçadores 

sejam mais estáveis ou menos estáveis, deve-se reservar o termo sedentário 

para referir-se à mobilidade dos próprios acampamentos e não do território. 

Nesse sentido, nenhum grupo caçador-coletor se encaixaria na definição: 

“Thus, the term „sedentary‟ mean anything but nonmobile in its use by Charles 

and Buikstra, and the burial locality is more aligned with a planned seasonal 

stop at an important cultural site” (Bement, 1994:24).  

A posição de Bement está de acordo com o texto clássico de Binford 

(1980) sobre padrões de mobilidade entre caçadores-coletores. Nesse estudo, 

Binford define dois tipos básicos de mobilidade entre caçadores-coletores: 

mobilidade residencial e mobilidade logística. Num certo sentido, é possível 

afirmar que o tipo de mobilidade logística é mais sedentário em relação ao tipo 

de mobilidade residencial. Isso porque, no caso da mobilidade residencial, os 

acampamentos residenciais são mudados com maior frequência. Entretanto, 

isso não significa que caçadores-coletores cuja mobilidade é logística não 

sejam extremamente móveis. O caso emblemático de caçadores-coletores com 

mobilidade logística, os Inuit, ilustra porque o uso do termo sedentário é 

impróprio (Binford, 1980). Pela perspectiva de Charles e Buikstra, os Inuit 

seriam caçadores-coletores “sedentários”, já que apresentam uma baixa 

mobilidade de seus acampamentos residenciais. Entretanto, afirmar que os 

Inuit são sedentários é um absurdo, pois é sabido que eles percorrem longas 

distâncias a cada ciclo anual em busca de recursos específicos (Binford, 1980). 

Em seu estudo etnográfico das práticas mortuárias de grupos 

caçadores-coletores, Woodburn (1982) chegou a conclusões muito similares às 

de Bement (1994). 
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Tabela 4.1.1 – Lista com as populações estudadas por Goldstein (1976). Continuação. 
NOME DO 

GRUPO 
TIPO DE 

ASSENTAMENTO 
SUBSISTÊNCIA 

PARENTESCO E 
HERANÇA 

COMPOSIÇÃO DO GRUPO 
CORPORATIVO 

RECURSO 
VALIOSO 

TIPO DE ÁREA DE DEPÓSITO REFERÊNCIA 

Ooldea (Sul da 
Austrália) 

Nômade Caça e coleta Indeterminado, a 
família estendida 
é a unidade 
principal 

Bando  Água 
(crítico) 

Enterramento em área em que haja água sempre 
disponível. Um montículo é construído sobre a 
cova 

Berndt e 
Johnston, 1942 

Shawnee (EUA) Vilas Agricultura, pesca, 
caça e coleta 

Patrilinear Patrilinhagem Terra Alguma variação, normalmente enterro em 
cemitério. Cemitério em “linhas” (row) com linhas 
especiais para os chefe. 

Voegelin, 1944 

Tikopia 
(Polinésia) 

Agrupamentos de 
pequenas vilas 
separados entre si 

Cultivo: raízes e 
tubérculos 
Pesca 

Grupos de 
parentesco 
bilateral 
Herança: posses 
são distribuídas 
entre todos 

Família estendida Não há nada 
especificado 

Covas nas casas organizadas em fileiras, cobertas 
por manta. Esta porção da casa é considerada 
sagrada.  

Firth, 1936 

Wa-Kayirondo 
(Leste da África) 

Vilas Gado, agricultura Patrilinear 
Herança: pai para 
filho 

Família nuclear Não 
especificado 

Enterramento no chão da cabana. Caso seja 
esperado mais de um enterramento é levado à 
cabo uma expansão da casa 

Millikin, 1906 

Winnebago (EUA) Vilas Pesca e 
agricultura 

Patrilinear 
Patrilinear 

Clãs e família nuclear Terra Enterramento ou sepultamento em plataforma 
Em cemitério ou próximo  casa 

Radin, 1923 

Wichita (EUA) Vilas Agricultura e um 
pouco de caça 

Matrilinear 
Matrilinear 

Família estendida matrilocal Terra 
(recurso 
restrito) 

Enterramento: cova orientada no sentido leste-
oeste 
Cemitério adjacente à vila na vertente 

Schmitt, 1952; 
Driver, 1961 
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Ele analisou quatro sociedades africanas: os Hadza, do norte da 

Tanzânia, cuja etnografia ele mesmo realizou; os Pigmeus Baka, de Camarões; 

os Pigmeus Mbuti, do Zaire; e os !Kung Bushmen, da Botsuana e da Namíbia. 

Apesar das diferenças, todos esses grupos compartilham uma série de 

elementos na maneira em que lidam com a morte.  

Nas quatro sociedades estudadas, os procedimentos para o tratamento 

e depósito dos mortos são muito simples, rápidos e mundanos: “They go 

beyond, but not very far beyond, the directly practical requirements for getting 

rid of a rotting corpse” (Woodburn, 1982:202). De maneira geral, o corpo é 

enterrado sem nenhum acompanhamento, numa fossa rasa escavada no chão 

da cabana do falecido. A cabana é então derrubada sobre a cova e a aldeia 

imediatamente abandonada Além disso, as tarefas e responsabilidades 

associadas ao sepultamento são compartilhadas por toda a sociedade, não 

sendo atribuídas aos parentes do falecido. Não existe uma preocupação com 

as causas da morte nem tampouco uma classificação entre mortes boas ou 

ruins. A única divisão de trabalho diz respeito ao sexo: as mulheres choram e 

os homens enterram o corpo. 

Woodburn (1982) sustenta que esse conjunto de características não é 

um produto direto do padrão de subsistência nômade dos grupos caçadores- 

coletores: “Are these factors, then, a direct product of nomadic hunting and 

gathering? Clearly they are not, because in other parts of the world nomadic or 

semi-nomadic hunters and gatherers often have relatively elaborate mortuary 

beliefes and practices” (Woodburn, 1982:205).  A distinção que fundamentaria 

essa diferença no grau de elaboração das práticas mortuárias seria entre 

aqueles caçadores-coletores com aquilo que ele chamou de uma estratégia de 

subsistência de “retorno imediato” e aqueles com uma estratégia de “retorno 

retardado”2. Grosso modo, essas são categorias análogas as categorias de 

mobilidade territorial proposta por Binford (1980).  

O trabalho de Woodburn é o que mais se aproxima de um teste 

etnográfico da associação proposta por Charles e Buikstra (1983) entre 

padrões de mobilidade em grupos caçadores-coletores e a existência de áreas 

                                                           
2
 Traduzido do inglês “delayed return”.  
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formais para o depósito dos mortos. As conclusões de Woodburn sustentam 

essa associação. Além disso, ele confirma as críticas de Bement, pois 

reconhece que mesmo caçadores-coletores que adotam uma estratégia de 

subsistência de retorno retardado não deixam de ser nômades. Curiosamente, 

mesmo esse sendo o único estudo etnográfico que sustenta a hipótese de 

Charles e Buikstra (1983), e tendo sido publicado um ano antes, não chegou a 

ser incluído no trabalho daqueles autores.    

Em 1999, Walthall propôs uma tipologia para o comportamento funerário 

dos grupos caçadores-coletores. Segundo ele, esses poderiam ser divididos 

em dois modelos: o Modelo do Depósito Expedito3 e o Modelo do Depósito em 

Lugares Especiais4. O Modelo do Depósito Expedito seria praticado por grupos 

com alta mobilidade residencial, incluindo desde o abandono do corpo do 

falecido até o enterro em covas rasas dentro ou próximo à habitação do morto. 

Esse tipo de comportamento funerário não geraria, de forma intencional, áreas 

formais e bem delimitadas para depósito dos mortos. Por outro lado, o Modelo 

do Depósito em Lugares Especiais seria praticado por grupos de caçadores-

coletores com territórios mais restritos e sistemas econômicos mais intensos 

que se baseiam na exploração de recursos previsíveis e abundantes que 

permitiam a ocupação prolongada de localidades particulares (Walthall, 

1999:4). Esses grupos apresentariam cemitérios formais onde os mortos 

seriam enterrados. Portanto, Walthall não faz nada mais do que apresentar 

uma nova tipologia para uma velha hipótese, sem contanto oferecer o teste 

etnográfico necessário para determinar sua validade. Além disso, ele reafirma a 

ideia segundo a qual a existência de cemitérios formais estaria associada a 

ambientes caracterizados por abundância de recursos, posição oposta àquela 

originalmente apresentada por Saxe (1970) em sua Hipótese #8. 

Conforme discutido anteriormente, a proposta inaugurada por Charles e 

Buikstra (1983) é muito sedutora, pois permite que os arqueólogos afirmem que 

o grupo estudado é ou não sedentário mediante a simples presença de 

cemitérios. Entretanto, a “força” dessa hipótese é decorrente de certas 

simplificações e omissões inerentes a ela. Por isso, a qualificação feita por 

                                                           
3
 Traduzido do inglês “Expedient Disposal Model” 

4
 Traduzido do inglês “Special-Place Disposal Model” 



87 
 

Bement é fundamental, alertando que esse pretenso “sedentarismo” que é 

atribuído às sociedades pretéritas não deve ser entendido como um 

sedentarismo verdadeiro. Entretanto, apesar das críticas pertinentes, Bement 

(1994) não chegou a elaborar uma nova versão formal da hipótese de Charles 

e Buikstra (1983) que contemplasse os pontos discutidos na literatura. 

Portanto, proponho que essa hipótese seja reformulada no sentido de 

incorporar os trabalhos de Binford (1980), Woodburn (1982) e Bement (1994). 

Nesse sentido, é fundamental que o termo “sedentário” seja completamente 

excluído da formulação que vincula práticas mortuárias e padrões de 

mobilidade entre grupos caçadores-coletores. A hipótese pode ser reformulada 

em duas sub-hipóteses: 

1 - Quanto maior a formalidade dos espaços destinados ao depósito dos 

mortos em sociedades caçadoras-coletoras, mais logístico será seu padrão de 

mobilidade (sensus Binford, 1980). Inversamente, quanto menor a formalidade 

dos espaços destinados ao depósito dos mortos em sociedades caçadoras-

coletoras, mais residencial (sensus Binford, 1980) será seu padrão de 

mobilidade.  

2 - Quanto maior a formalidade dos espaços destinados ao depósito dos 

mortos em sociedades caçadoras-coletoras, mais estáveis (sensus Bement, 

1994) serão seus territórios, sendo o inverso verdadeiro. 

Essas hipóteses não só estão mais acuradas em relação à literatura 

especializada, como são plenamente testáveis, pelo menos sob a ótica dos 

estudos comparativos etnográficos. Infelizmente, não houve tempo hábil para 

realizar tais testes no âmbito da presente dissertação. Entretanto, caso alguém 

tenha interesse pelo tema, existe um trabalho de Murdock (1970) que se 

prestaria perfeitamente ao propósito. Nesse trabalho foi feita uma tabulação de 

30 populações caçadoras-coletores em relação aos seus padrões de 

mobilidade. Caso a hipótese enunciada acima estiver correta, seria esperado 

que apenas naquelas com um padrão de mobilidade residencial fossem 

identificadas áreas formais para o depósito dos mortos. Além disso, mesmo 

que o trabalho de Woodburn (1982) ofereça evidência etnográfica favorável, 
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sob um ponto de vista formal a hipótese não foi testada em estudos 

comparativos. Portanto, ela deve ser considerada como não provada.  

De qualquer maneira, existe uma questão fundamental tanto no que se 

refere à Hipótese Saxe/Goldstein de maneira geral como em relação à sua 

versão mais específica, tal como proposta inicialmente por Charles e Buikstra 

(1983). Em todas as versões da Hipótese, desde a versão original (Saxe, 1970) 

até a versão proposta nesta dissertação, um elemento central é a existência ou 

inexistência de “áreas formais para o depósito dos mortos”. Longe de ser um 

assunto trivial, a definição e a identificação dessas “áreas formais” são tarefas 

difíceis e muito debatidas entre os arqueólogos. Muitas vezes assume-se que a 

distinção é evidente: “It was clear that both Moss and Schild cemeteries fit the 

pattern of formal, organised disposal áreas” (Goldstein 1981:62; ênfase 

adicionada pelo autor desta dissertação). Entretanto, conforme enfatizam 

Charles e Buikstra (1983:130): “The importance of the notion of formal 

cemetery must be recognized. A large number of burials in a single location 

does not automatically meet the criteria”. 

De acordo com o próprio Saxe (1970:119), um cemitério é uma área 

formal, espacialmente delimitada, cujo uso se destina especial, permanente e 

exclusivamente para o sepultamento dos mortos. Reconhecer um cemitério no 

registro arqueológico significa, portanto, atestar que todas essas condições são 

satisfeitas. Um exemplo ilustra as possíveis dificuldades dessa tarefa. Não é 

raro encontrar sociedades que enterram seus mortos dentro do espaço 

doméstico, como dentro de suas cabanas ou junto a algum espaço público da 

aldeia. Ainda que esse padrão de sepultamento gere, do ponto de vista 

arqueológico, uma concentração de esqueletos num espaço circunscrito, ele 

não caracteriza um cemitério, pois a área não era de uso exclusivo e 

especializado.  

Charles e Buikstra citam um exemplo muito ilustrativo daquilo que não é 

uma área formal para o depósito dos mortos: “For example, Jeffries and Lynch 

reported 154 burials (with a projected total of over 500) from the Black Earth 

site that can be attributed to the Middle Archaic component. However, because 

the interments occurred in midden deposits along with other features, the 
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exclusive use requirement is not met and the burial population by itself would 

not support an argument for sedentism or territorial behavior on the part of the 

inhabitants of the site” (Charles e Buikstra, 1983:130).  

No mesmo sentido, Walthall (1999:3) afirma que, mesmo entre grupos 

caçadores-coletores que não mantêm intencionalmente áreas formais para o 

depósito dos mortos, localidades que são frequentemente reocupadas, como 

no caso de abrigos rochosos ou montículos próximos a fontes fixas de 

recursos, levarão a uma acumulação não intencional de sepultamentos que 

mimetizaria um cemitério formal e bem delimitado. Assim, em seu estudo sobre 

as práticas mortuárias do Início do Holoceno na América do Norte (Walthall 

(1999:5), ele considera que a presença de agrupamentos de sepulturas dentro 

de abrigos rochosos não caracteriza áreas formais de depósito dos mortos. 

Não podem ser, portanto, considerados como cemitérios ou “necrópoles”.  

Esse ponto, apesar de amplamente reconhecido, nem sempre é 

respeitado. Brandt (1988) analisou os mais antigos sepultamentos da região do 

Chifre da África (Somália e Etiópia), datados em cerca de 8000 anos AP. Ele 

assumiu que a presença desses enterros indica um aumento da densidade 

populacional, um aumento no número de grupos de caçadores-coletores, uma 

mudança do padrão de mobilidade para mais sedentário e uma maior ênfase 

na delimitação e na defesa dos territórios. Entretanto, conforme reconhecido 

pelo próprio Brandt, o abrigo em que foram encontrados os esqueletos não era 

utilizado exclusivamente para o enterro dos mortos, mas também para 

habitação. Para Brandt (1988), um espaço formal para o depósito dos mortos 

não precisa, necessariamente, ser exclusivo. É claro que isto não está de 

acordo com as pesquisas descritas anteriormente (Charles e Buikstra, 1983; 

Goldstein, 1976, 1981; Saxe, 1970, 1971; Saxe e Gall, 1976).  

Ainda assim, em defesa de Brandt (1988), é preciso que se diga que, 

apesar do consenso de que a aplicação da teoria depende de que a área de 

depósito dos mortos seja de uso exclusivo, não existe nenhuma pesquisa 

direcionada especificamente para avaliar a veracidade desse pressuposto. 

Neste sentido Pardoe (1988:2) reconhece que “a ideia de exclusividade como 
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uma característica diagnóstica de cemitérios está implícita na maioria dos 

estudos mortuários e dada como certa nos exemplos etnográficos”. 

Em nenhuma outra área do mundo a definição do que constitui uma área 

formal para o depósito dos mortos, particularmente entre grupos caçadores-

coletores, foi tão importante como no sudeste da Austrália. A razão disso é que 

os inúmeros sítios em que foram encontrados sepultamentos humanos 

abarcam um amplo espectro de variação, que vai desde enterramentos 

isolados até a agregação de dezenas de esqueletos numa área circunscrita. 

Nos extremos da variação seria razoavelmente fácil classificar os sítios como 

sendo ou não áreas formais para o depósito dos mortos (mas veja Littleton e 

Allen, 2007). Entretanto, onde estabelecer a linha de corte entre aqueles sítios 

que podem ou não ser chamados de cemitério?  

Com o objetivo de resolver essa questão, Pardoe (1988) foi o primeiro, e 

possivelmente único, autor que se prestou a estabelecer critérios formais para 

definir um cemitério. Notadamente, para que um sítio seja considerado como 

tal, ele tem de atender quatro especificações: a) um número mínimo de 

enterramentos (pelo menos 20); b) uma densidade mínima (pelo menos 1 

enterro a cada 100 m2); c) fronteira espacial bem delimitada indicada pela 

queda brusca na densidade; d) exclusividade de uso para fins mortuários. Os 

valores específicos de número de enterros e de densidade foram estabelecidos 

a partir do registro arqueológico do sudeste australiano e são, 

reconhecidamente, apenas uma sugestão.  

Por trás dos três primeiros critérios está o reconhecimento de que um 

elemento central na definição de um cemitério é que todos os sepultamentos 

estejam relacionados entre si, não apenas espacialmente, mas também 

temporalmente no sentido de que os enterros anteriores condicionem os 

enterros seguintes. Além disso, é preciso que exista um fio condutor que ligue 

os enterros de um ponto de vista simbólico e operacional.  

As razões subjacentes ao quarto critério, entretanto, são menos claras. 

Ele afirma, seguindo uma antiga tradição na Arqueologia da Morte (Saxe, 1970; 

Goldstein, 1976, 1981; Chapman, 1981; entre muitos outros), que “the explicit 

statement of this criterion is usually unnecessary: we all know that cemeteries 
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have one use” (Pardoe, 1988: 2). Entretanto, nunca foi feito nenhum estudo 

para verificar se, de fato, áreas formais para o depósito dos mortos precisam 

ser, necessariamente, exclusivas e segregadas. Afinal, de um ponto de vista 

estritamente lógico, as duas categorias não são mutuamente exclusivas. Por 

que uma população não poderia, por exemplo, ter uma área formal para o 

depósito dos mortos localizada dentro dos limites de sua aldeia? Caso tal 

associação se mostre espúria, uma considerável parte do arcabouço teórico da 

arqueologia da morte teria de ser modificada. Entretanto, até que tal estudo 

seja feito, a exclusividade de uso continua figurando como critério necessário 

para um conjunto de esqueletos ser considerado como uma área formal para o 

depósito dos mortos.  

Recentemente, a própria validade do uso do termo cemitério foi 

questionada.  Littleton (1998, 2002) e Littleton e Allen (2007) criticaram as 

interpretações tradicionais do registro arqueológico australiano, principalmente 

a aplicação dos critérios propostos por Pardoe (1988). Grosso modo, a 

aplicação desses critérios leva, conforme descrito nos últimos parágrafos, a um 

quadro em que sítios maiores (i.e. com muitos esqueletos) são classificados 

como cemitérios e sítios menores como não cemitérios. Entretanto, Littleton 

(2002) mostra que, em muitos desses sítios menores que Pardoe (1988, 1993) 

não considerou como cemitérios, as atividades fúnebres eram feitas de acordo 

com um formalismo muito bem delimitado e que, apesar de pequenas, essas 

áreas eram intencionalmente mantidas para o enterro dos mortos. Assim, ela 

enfatizou que a exclusividade de uso, a manutenção deliberada e a preferência 

por locais específicos, características fundamentais para a caracterização de 

áreas formais, podem estar presentes mesmo no caso de sítios em que o 

número de enterros é pequeno.  

Além disso, ela relativizou outro aspecto central da definição de Pardoe 

(1988): o significado da delimitação espacial (i.e. fronteira) dos conjuntos de 

sepultamentos. Se por um lado, essa delimitação pode indicar que uma área foi 

previamente selecionada (i.e. delimitada) para o enterro dos mortos, como no 

caso dos cemitérios modernos, por outro lado, ela pode ser fruto do desejo de 

se enterrar os mortos próximos uns aos outros, sem que a área em questão 
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tenha sido intencionalmente delimitada. Para ela, esse último quadro é mais 

provável entre os grupos australianos estudados.   

Entretanto, Littleton (2002) não pretende que esses sítios menores 

sejam considerados como cemitérios. Pelo contrário, o uso do termo cemitério 

lhe parece inadequado e demasiadamente vinculado com a Hipótese #8: “To 

class these clusters [os conjuntos de poucos sepultamentos] as cemeteries 

neglects the essential difference in scale and spacing and potentially implies the 

symbolic interpretations accorded to cemeteries (Saxe, 1970; Goldstein, 1981; 

Pardoe, 1988)” (Littleton, 2002:118). Ela sugere que uma distinção mais 

pertinente é aquela entre o que chamou de “áreas de sepultamento 

deliberadamente mantidas” e “áreas de sepultamento não deliberadamente 

mantidas”. Apresenta, inclusive, cinco critérios que podem ser utilizados na 

identificação de tais áreas: a) número de enterramentos, mais do que um ou 

dois; b) densidade moderada ou alta de enterros; c) exclusividade de uso; d) 

evidência de uso ao longo do tempo; e) padrões formais. Um ponto importante 

é que para ela a existência dessas áreas deliberadamente mantidas não está 

relacionada à Hipótese #8.   

Outra possibilidade para se entender os “cemitérios” dos grupos 

caçadores-coletores é através do conceito de “locais persistentes5” (Littleton e 

Allen, 2007). Schlanger (1992) afirma que locais persistentes podem surgir por 

três razões distintas: existência de qualidades únicas para atividades 

específicas, existência de vestígios ou estruturas que por si motivam a 

reocupação, ou através de processos de longa duração de ocupação e 

revisitação. No caso dos aborígenes australianos, os locais de sepultamento 

são locais persistentes de duas formas. Em primeiro lugar, porque se localizam 

em pontos da paisagem que são reconhecidos como favoráveis para essa 

atividade. Em segundo lugar, porque, uma vez que um sepultamento é 

realizado, sua própria existência leva a uma reestruturação da paisagem, já 

que o local em que ele foi feito passa a ser evitado para a ocupação cotidiana. 

Novamente, a relação com a Hipótese #8 fica relegada a um segundo plano: “It 

may well be that such persistent places are then used by specific actors to 

                                                           
5
 Traduzido do inglês “persistent places” (Schlanger, 1992:92). 
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legitimate ancestral links but this will be only one of multiple ways in which the 

relationships between land use and land holding were negotiated” (Littleton e 

Allen, 2007:296).  

Nesse mesmo sentido, um ponto importante que não foi salientado sobre 

a versão da Hipótese #8, que associa padrões de mobilidade de grupos 

caçadores-coletores com a existência de cemitérios, é que ela opera uma 

inversão elementar em relação à versão original proposta por Saxe (1970). 

Enquanto para esse último são ambientes onde os recursos vitais são 

escassos que levam ao surgimento de áreas formais para o depósito dos 

mortos, na versão de Charles e Buikstra ocorre justamente o oposto. Seriam 

áreas onde existe abundância de recursos vitais que levariam ao surgimento de 

cemitérios formais. Esse antagonismo talvez seja reflexo de que a hipótese que 

associa cemitérios a grupos corporativos é independente da hipótese que 

associa cemitérios a padrões de mobilidade. A única coisa que une as duas 

formulações é o fato de que a existência de cemitérios é um fator em comum. 

Isso causou a falsa impressão de que essas duas hipóteses são os dois lados 

da mesma moeda. Não são, são duas moedas distintas. 

 

4.2 - Aspectos diacrônicos das práticas mortuárias: nem moda nem 

estase 

Conforme visto anteriormente, um dos pontos defendidos por Kroeber 

(1927) e Ucko (1969) que mais preocuparam os pais da Arqueologia da Morte 

foi que as práticas mortuárias são muito instáveis ao longo do tempo. O 

argumento era que, como os ritos funerários são muito influenciados por 

emoções pessoais, acabavam sendo pouco influenciados pela organização da 

sociedade. Em seu artigo seminal, Binford (1971) lidou com a questão de forma 

simplista, usando um exemplo pontual para mostrar que a instabilidade das 

práticas mortuárias não era uma regra. Apesar de circunstancial, o argumento 

de Binford foi suficiente, pois, durante mais de 15 anos, a variação cronológica 

das práticas mortuárias foi relegada a um segundo plano.  
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Coube a O‟Shea (1984) formalizar o óbvio. Como a passagem do tempo 

é uma condição necessária para a própria formação do registro arqueológico, é 

fundamental que os aspectos diacrônicos da variação mortuária sejam 

examinados atentamente. Mais especificamente, um “padrão de práticas 

mortuárias” é gerado por um único conjunto de diretrizes culturais. Portanto, ao 

definir os padrões mortuários, o arqueólogo deve se certificar de que a 

variabilidade abarcada por esses representa um único momento temporal, no 

sentido de não agrupar mais do que um desses conjuntos únicos de diretrizes 

culturais. Como consequência, surge aquilo que O‟Shea (1984:14) chamou de 

um dilema arqueológico: “A short use-life minimizes the potential for diachronic 

change, but may provide an insufficient sample for meaningful analysis, 

whereas the large cemetery, ideal for social analysis, often has the greatest 

potential for diachronic distortion”. 

O‟Shea dividiu as mudanças diacrônicas das práticas mortuárias entre 

aquelas que são um reflexo de mudanças da organização social e aquelas que 

decorrem da mudança do sistema de expressão simbólica dentro de uma 

mesma organização social. Este último tipo reflete as ideias de Kroeber e, por 

colocar as práticas mortuárias na mesma categoria que a moda, ameaça 

profundamente a abordagem processualista. Já o primeiro tipo é a versão 

diacrônica da versão sincrônica que foi sempre teorizada e procurada pelos 

processualistas. Conforme será discutido a seguir, atualmente existem estudos 

que confirmam que ambos os processos ocorrem. 

Poucos estudos sobre práticas mortuárias foram tão bem desenhados 

como o de O‟Shea (1984). Seu objetivo era i) avaliar até que ponto as 

dimensões sociais de fato são expressas nas práticas mortuárias e ii) como 

estas se comportavam numa perspectiva diacrônica. Para isso, ele selecionou 

três grupos para os quais havia informações arqueológicas e etnográficas. 

Assim ele pretendia não incorrer no que considerava uma das maiores 

fragilidades dos estudos processualistas, o foco quase que exclusivo na 

evidência etnográfica. O primeiro problema com isso é que os relatos 

etnográficos tendem a sub-representar a variabilidade dos ritos funerários, 

tanto numa perspectiva sincrônica como diacrônica.  
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Na perspectiva sincrônica, existe uma tendência do “informante” e do 

próprio etnógrafo de valorizar os rituais mais elaborados, dando a falsa 

impressão de que essa é a norma e não a exceção (veja Metcalf, 1981). Em 

relação à perspectiva diacrônica, pela simples razão de que, na maioria 

esmagadora das vezes, o etnógrafo passa menos de um ano entre os nativos; 

tempo insuficiente para observar mudanças ao longo das gerações. O registro 

arqueológico, a despeito de suas próprias inconsistências, supre perfeitamente 

essas carências, já que abarca um amplo período temporal e não padece do 

tipo de viés descrito acima. 

Os resultados obtidos por O‟Shea (1984) referentes às dimensões 

sociais das práticas mortuárias serão apresentados na próxima sessão. Neste 

momento o que importa é a sua análise das mudanças temporais das práticas 

mortuárias. Ele estudou os remanescentes arqueológicos (entre 1740 e 1845 

AD) de duas tribos nativas americanas: os Pawnee e os Arikara6. Avaliando as 

variações das práticas mortuárias num período de aproximadamente 70 anos, 

ele chegou à conclusão de que nenhum aspecto dos costumes mortuários é 

imune a mudança. Entretanto, alguns aspectos são mais suscetíveis do que 

outros. Enquanto as diferenciações verticais (i.e. rank, status, posição social) 

mantiveram-se constantes ao longo do tempo, as diferenciações horizontais 

(i.e. homem e mulher, adulto e criança) variaram mais. Características como 

orientação da cova, tipo de ornamento e cobertura da cova também mudaram 

com o tempo. Por outro lado, mesmo tendo-se em vista que o período em 

questão envolveu intensas mudanças para as populações nativas, o tipo 

elementar de enterramento permaneceu o mesmo: sepultamentos simples, 

primários e com os corpos fletidos. Nesse sentido mais geral, ele afirma que 

“the overall impression is one of stability through time” (O‟Shea, 1984:258).  

Conforme enunciado anteriormente, a simples constatação de que as 

práticas mortuárias mudam com o tempo não é suficiente para sustentar a 

posição de Kroeber (1927) e de Ucko (1969) em detrimento da visão 

processualista. O ponto fundamental é demonstrar que as mudanças 

diacrônicas observadas não são uma resposta direta a mudanças na 
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 Estes grupos ocupavam regiões que hoje correspondem aos estados da Dakota do Sul e Nebraska, nos 

Estados Unidos.  
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organização social. O caso dos Pawnee e dos Arikara ilustra esse ponto, pois, 

de acordo com O‟Shea, as mudanças das práticas mortuárias foram um reflexo 

imediato da reorganização dessas sociedades mediante a presença cada vez 

mais marcante do colonizador europeu. Ou seja, as práticas mortuárias só 

mudaram porque a própria organização social também mudou. 

A valorização da mulher no simbolismo fúnebre, por exemplo, é uma das 

transformações mais claras no período estudado. De acordo com O‟Shea, a 

intensificação do comércio com os europeus fez valorizar o plantio da principal 

mercadoria da época, o milho. Uma vez que as mulheres eram responsáveis 

pelo seu cultivo, elas ganharam uma importância econômico-social que até 

então não tinham. Com isso, a própria organização social foi remodelada no 

sentido de uma diminuição da assimetria entre os sexos. Portanto, “variation 

through time is not random, but rather it is patterned by changing conditions or 

perceptions within the living society. These changes were consistent with the 

structural alterations that were occurring in each society” (O‟Shea, 1984:284). 

De acordo com Chapman (2005), uma consequência imediata dos 

trabalhos de O‟Shea é que, uma vez constatado o importante papel que a 

passagem do tempo tem na variação das práticas mortuárias, o arqueólogo 

não mais pode se isentar de levar esse fator em consideração. Para ele, isso 

significa que aquilo que chamou de “cronologias grosseiras” não é mais 

admissível. A alternativa correta seria aquilo que ele chamou de “cronologias 

finas”, o que só pode ser obtido mediante um amplo investimento em datações 

dos esqueletos e dos sítios em que eles foram encontrados. Os padrões de 

Chapman são bem rigorosos. Como exemplos de cronologias grosseiras, ele 

cita o caso de cemitérios que abarcam mais de 400 anos e que foram tratados 

pelos arqueólogos como uma unidade funerária.  

Outros estudos que descrevem mudanças temporais nos padrões 

funerários são o de Saxe e de Gall (1977) sobre os Temuan, o de Metcalf 

(1981), sobre os Berawan; o de Kuijt (1996), sobre o Oriente Próximo; o de 

Chesson (1999), sobre a Jordânia; e o de Walthall (1999), sobre os primeiros 

sepultamentos do continente norte-americano. Como esses trabalhos já foram 

apresentados em detalhes, eles não serão discutidos aqui. O importante é que, 
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apesar das enormes diferenças entre eles, todos reconhecem que a mudança 

temporal das práticas mortuárias é consequência de alguma mudança na 

estrutura social. Entretanto, nem todos concordam com isso. 

O estudo de Cannon (1989) sobre as dimensões históricas das 

expressões mortuárias de status e sentimento é o principal trabalho feito sob a 

égide de Krober após o texto clássico de Ucko (1969). Ela mesma declara que 

“this study adopts Kroeber‟s view that mortuary patterns are in a class with 

fashions in dress, luxuries, and etiquette” (Cannon, 1989:437). Partindo do 

princípio de que uma das principais funções das práticas mortuárias é a 

competição por status social, ela afirma que estas só podem ser entendidas 

mediante seu desenvolvimento contextual histórico. Ainda que ela tenha 

analisado o desenvolvimento temporal das práticas mortuárias entre os 

iroqueses, entre os gregos e entre os ingleses vitorianos do século XIX, são 

estes últimos que constituem o cerne de seu argumento. 

A partir da simples observação de que durante o século XIX o 

comportamento fúnebre inglês variou consideravelmente enquanto sua 

organização social permaneceu inalterada, Cannon postulou que tais 

mudanças não podem ser explicadas como reflexos de alterações na 

organização social. Grosso modo, no início do século XIX a Inglaterra era 

caracterizada por ritos funerários simples e discretos, mas que cumpriam 

plenamente sua função de diferenciar os ricos dos pobres. Entretanto, esse 

quadro foi se alterando de maneira que o período Vitoriano ficou conhecido 

pelos seus níveis extravagantes de ostentação funerária. Longe de ser uma 

preocupação apenas dos abastados, famílias de classe média faziam o que 

fosse preciso para arcar com um funeral “digno”: “they would neglect their well-

being and that of their families in order to ensure provision of sufficient funds for 

a proper burial” (Cannon, 1989:438). 

Para Cannon (1989), era justamente esse desejo das classes mais 

baixas de “alcançar” a nobreza em seus funerais que fornecia as bases do 

mecanismo que explicaria as mudanças das práticas funerárias entre os 

ingleses do século XIX. Para ela, esse mecanismo parte de dois princípios. O 

primeiro é que as práticas mortuárias permitem expressar diferenciações de 
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status. O segundo é que é normal que indivíduos desejem aumentar seu 

status. Assim sendo, não é nenhuma surpresa que essa tentativa de aumentar 

o status seja realizada mimetizando um símbolo associado a alto status. Entre 

as diversas expressões que esses símbolos podem assumir, uma delas são os 

rituais funerários. Entretanto, conforme essa apropriação do símbolo de status 

se generaliza, esse símbolo perde uma de suas principais qualidades como 

diferenciador de status, sua exclusividade. 

A resposta então é da parte daqueles que tinham se apropriado do 

símbolo primeiro (i.e. os nobres e ricos) que procuram inovar, desenvolvendo 

um novo símbolo exclusivo de status. Essa lógica pode facilmente se tornar 

circular, de maneira que esse novo símbolo também será mimetizado, e assim 

por diante. Assumindo-se que as inovações feitas pela elite para “reciclar”  seu 

símbolo sejam direcionadas, o resultado é uma espécie de corrida 

armamentista na qual elementos que originalmente eram sutis passam a ser 

expressos de forma suntuosa. Para Cannon (1989), foi justamente esse o caso 

na Inglaterra Vitoriana, na Grécia e entre os iroqueses. Entretanto, existe um 

limite para esse desenvolvimento. Em certo ponto, os indivíduos da elite 

abandonam formas particulares de expressão simbólica vinculadas ao status 

quando estas já não podem mais ser “recicladas”.  

O trabalho de Cannon (1989) é amplamente reconhecido na literatura 

especializada. Assim como ocorreu com seus antecessores (Kroeber, 1927; e 

Ucko, 1989), ninguém foi capaz de mostrar que ela estava equivocada. 

Portanto, existe uma parcela da variabilidade dos padrões mortuários que não 

deriva da organização social como gostariam os processualistas. A causa 

dessas mudanças é histórica e contingencial e, portanto, só pode ser buscada 

dentro da própria esfera das práticas mortuárias. Mais do que isso, as práticas 

mortuárias podem ser manipuladas pelos próprios agentes que as realizam no 

intuito de atender suas demandas em relação às tensões sociais e à atribuição 

de status. Ou seja, mais do que meramente refletir a organização social, as 

práticas mortuárias fazem parte do processo político que as transforma.    

Um estudo similar foi realizado por Deetz e Dethlefsen (1971), que 

mostraram como as mudanças no design das tumbas ao longo dos séculos 
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podem ser entendidas sob a ótica da difusão cultural e da invenção 

independente. Eles partiram de duas observações sobre o aspecto pictórico 

das práticas mortuárias do estado de Massachusetts para fundamentar seu 

argumento. A primeira é que, durante o decorrer do século XVIII, houve uma 

mudança consistente e direcional no grafismo lapidário, no sentido de um 

predomínio cada vez maior da imagem de uma cabeça de querubim em 

substituição à imagem de uma caveira (Figura 4.2.1). A segunda é que a 

variabilidade dos grafismos lapidários em centros urbanos era menor do que 

em áreas rurais. 

 
Figura 4.2.1 – Evolução do grafismo lapidário ao longo do tempo no Estado de Massachusetts. A 
coluna da esquerda refere-se à localidade de Essex e a coluna da direita, à localidade de Parque 
Grotton. Nitidamente, existe uma substituição da “caveira da morte” (1720) pela “cabeça do 
querubim” (1730).  
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Através de um processo análogo ao descrito por Cannon (1989) para a 

Inglaterra, esse novo motivo passou a ser usado por uma parcela cada vez 

maior da população dos centros urbanos. Na terminologia de Kroeber, isso é o 

mesmo que dizer que a cabeça do querubim entrou na “moda funerária”, e a 

antiquada caveira da morte saiu de moda. Em seguida, as novas tendências 

criadas nos centros urbanos começaram a se difundir para as afastadas áreas 

rurais. Inclusive, foi determinada a taxa de difusão cultural: uma milha por ano.  

Nos centros urbanos, as cabeças de querubins já eram produzidas pelos 

artesãos mesmo antes destas entrarem na moda. Portanto, a esses artesãos 

coube basicamente mudar a ênfase na produção de um ícone que, bem ou 

mal, eles já conheciam. Por outro lado, os artesãos das áreas rurais nunca 

haviam visto uma cabeça de querubim em suas vidas e, portanto, eles mesmos 

tiveram de inventar seus próprios grafismos. Obviamente, o artesão de cada 

localidade criou uma cabeça de querubim particular.  

O resultado foi que nos centros urbanos, onde um padrão foi 

simplesmente copiado, a variação do grafismo lapidário era muito menor do 

que nas áreas rurais, onde o padrão não existia e teve de ser inventado 

diversas vezes de forma independente. Além de ser mais um estudo que atesta 

as mudanças temporais das práticas mortuárias, o trabalho de Deetz e de 

Dethlefsen (1971) é importante, pois oferece uma interpretação para a 

variabilidade das práticas mortuárias que anula o argumento processualista. 

Em sua versão mais inocente, a agenda binfordiana, confrontada com os 

mesmos dados, iria afirmar que as sociedades rurais apresentavam uma maior 

variabilidade mortuária, pois estas refletiam uma organização social mais 

complexa em que a persona social do indivíduo era composta por um número 

maior de identidades. Um detalhe histórico pertinente é que esse estudo de 

cunho profundamente histórico-culturalista e difusionista encontra-se publicado 

juntamente às memórias do simpósio intitulado “Approaches to the social 

dimensions of the mortuary practices” (Brown, 1971), trabalho que se considera 

ter inaugurado a Arqueologia da Morte. O estudo seminal de Binford encontra-

se publicado neste mesmo volume e antecede o texto de Deetz e de 

Dethlefsen (1971).  
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Outro caso de difusão cultural é o dos Pigmeus Mbuti (Turnbull, 1961). 

Esses grupos de caçadores-coletores vivem nas florestas do Congo, mas 

eventualmente assentam-se junto às vilas de pastoralistas Bantu. Existe uma 

relação de poder muito bem definida entre ambos os grupos, e os Bantu 

consideram os Pigmeus como um povo primitivo e atrasado. Assim, os Bantu 

constrangem os Pigmeus a adotarem seus ritos funerários quando o 

falecimento ocorre dentro da vila. Os Pigmeus, por sua vez, adotam a 

sugestão. Isso inclui desde a escavação de covas profundas, o enterro do 

morto junto aos seus pertences e um luto exacerbado. Quando uma morte 

ocorre na floresta, os Pigmeus não precisam se submeter a tais práticas 

“insensatas”. O corpo é enterrado, sem nenhum acompanhamento (o que seria 

um desperdício), numa fossa rasa no chão da habitação do falecido. A cabana 

é então derrubada sobre a cova e a aldeia imediatamente abandonada 

(Woodburn, 1982).  

A partir da evidência apresentada, fica claro que as práticas mortuárias 

se modificam ao longo do tempo. Por outro lado, não é possível afirmar que 

essas mudanças são sempre condicionadas por transformações estruturais da 

sociedade, como gostariam os processualistas, ou que são sempre resultado 

de processos históricos, como gostariam Kroeber (1927) e Ucko (1969). Ainda 

assim, algumas qualificações podem ser feitas em relação aos estudos que 

defendem essa última posição. Notadamente, os trabalhos de Deetz e 

Dethlefsen (1971) e Cannon (1989) foram feitos a partir do estudo de 

sociedades urbanas e modernas. Ainda que Cannon (1989) tenha 

argumentado que sua teoria se estendia para a sociedade iroquesa, esta é, 

reconhecidamente, a parte mais frágil de sua argumentação.  

Além disso, a lógica subjacente às modificações das práticas mortuárias 

refere-se especificamente à dinâmica da busca por prestígio social. Até que 

ponto essas situações se refletem na maior parte do registro arqueológico, 

especialmente no caso de grupos caçadores-coletores, é questionável. Além 

disso, ambos os trabalhos (Deetz e Dethlefsen, 1971; Cannon, 1989) são muito 

específicos, pois analisam um único aspecto das práticas mortuárias, 

notadamente o grafismo lapidário. É possível que outras dimensões das 
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práticas mortuárias, mais associadas à organização das sociedades, tenham 

se comportado de maneira distinta ao longo do tempo.  

Os estudos que defendem que as mudanças temporais refletem 

mudanças na estrutura social também merecem uma ressalva. Na maioria dos 

casos, esses estudos envolvem períodos de drástica transformação social 

resultante do processo da colonização europeia. Assim, os Berawan 

(Huntington e Metcalf, 1979; Metcalf, 1981) mudaram sua relação com o ritual 

de secundarização devido à introdução do concreto e do sistema de créditos. 

Entre os nativos norte-americanos (O‟Shea, 1984), as mudanças ocorreram 

num período de estresse intenso em que epidemias virulentas dizimavam 

populações inteiras, as tropas de bisões haviam sido exterminadas e as novas 

rotas de comércio reestruturavam as relações de produção. Os Temuam (Saxe 

e Gall, 1977) passaram a enterrar seus mortos devido à reorganização das 

fronteiras territoriais levada a cabo pelo governo após a Segunda Guerra 

Mundial.  

Ou seja, esses estudos identificaram mudanças nas práticas mortuárias 

associadas a mudanças sociais drásticas. Provavelmente, essas mudanças 

são a exceção e não a regra. Portanto, ao longo do tempo arqueológico é 

possível que as mudanças das práticas mortuárias tenham sido muito menos 

acentuadas do que as inferidas a partir desses estudos. O teste derradeiro que 

precisa ser feito é avaliar as mudanças das práticas mortuárias ao longo do 

tempo em sociedades cuja organização social tenha se mantido constante. 

Entretanto, até o presente momento, isso só foi feito com sociedades 

modernas.  

 

4.3 –Secundarização: dos rituais fúnebre aos ossos desarticulados  

A classificação de um sepultamento como primário ou secundário faz 

parte dos procedimentos descritivos mais elementares da arqueologia das 

práticas mortuárias. A princípio, essa é uma distinção objetiva e de fácil 

aplicação. Entretanto, conforme será discutido a seguir, existe uma 

considerável falta de consenso na literatura tanto no que se refere à definição 
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precisa do que constituí um sepultamento secundário, quanto no que se refere 

às interpretações que podem ser feitas a partir de sua identificação. Ou seja, a 

indefinição existe tanto no plano arqueológico como no plano antropológico dos 

estudos dos ritos funerários.   

A Tabela 4.3.1 apresenta uma compilação das definições que vários 

autores já apresentaram para distinguir rituais funerários primários de 

secundários. Conforme é possível verificar, existem dois elementos 

fundamentais que são usualmente reconhecidos como definidores da prática 

de secundarização. O primeiro deles, que se remete à origem do próprio termo, 

é o lapso temporal que deve ocorrer entre a morte de um indivíduo e o depósito 

definitivo de seus restos mortais. O segundo é a manipulação dos restos 

mortais do falecido. Ainda que nenhum estudioso negue importância desses 

elementos não existe consenso em relação à sua importância relativa na 

definição de uma prática funerária como sendo secundária. 

Até certo ponto, as incertezas sobre como definir uma prática mortuária 

como secundária refletem as incertezas a respeito de seu significado e de sua 

própria razão de ser. A despeito da interpretação de Ucko (1969:269), segundo 

a qual as práticas mortuárias seriam resultado daquilo que chamou de “medo 

mórbido da morte prematura”7, a linha condutora dos debates sobre a 

secundarização têm se centrado sobre as idéias originais de Hertz (1960). A 

partir de sua interpretação e dos seus desdobramentos é possível 

compreender melhor as incertezas que cercam a definição do termo e também 

de seu significado.  

A importância do aspecto temporal para Hertz fica clara na medida em 

que, para ele, o termo sepultamento temporário é sinônimo de sepultamento 

secundário. O que uniria todos os rituais secundários seria o processo de 

separação da carne pútrida, e seus efeitos corruptos, dos ossos. Hertz postulou 

                                                           
7 Era preciso ter certeza da morte antes que se procedesse ao enterramento. O enterro 

secundário era uma resposta a esse medo, pois “até tempos muito recentes o único sinal certo 
da morte era a putrefação” (Ucko, 1969:269). 
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que os rituais fúnebres estam organizados em três etapas. A primeira seria a 

do ritual de separação na qual o morto é socialmente removido da sociedade. 

Tabela 4.3.1. Definições de ritual secundário disponível na literatura especializada.  

Definição 

In secondary deposits, „dry‟ bones are transported to the place of their final deposition. This 
practice, then, is preceded by a period of defleshing (active or passive), the duration of which 
is variable and generally takes place in the context of a temporary deposit (one often refers to 
these places explicitly as „rotting places‟ (Duday,2009: 45). 

In general terms, secondary disposal of the dead includes an initial disposal of the body, a 
period of delay in which the body is subjected to decay, then a sequence of disposal that 
includes moving the remains to what is considered a final resting place (Goldstein, 
2000:198). 

Primary mortuary rites involve the immediate set of activities and behaviors following the 
death of a member of the community. These rituals may include the processing of the body in 
preparation for primary interment, feasting, or gatherings, and the initial placement of the 
body or remains in the primary location. All of these primary rites occur during the days or 
sometimes weeks immediately following the death.” Em seguida, na mesma página ela 
define secundarição: “Secondary rituals on the other hand, involve ceremonies in which the 
living memorialize the dead as an integral process in repairing the tear in the social fabric of 
the community. Secondary ceremonies, which may be conducted months or years after the 
death of the individual, often require a greater amount of planning than primary rites to ensure 
cooperation and participation of a large number of people from within and outside of the 
community. These rites often involve the transport or modification of the remains of the 
deceased, and can also include the elaboration of the funerary monument or receptacle in 
which the remains are (Chesson, 1999:142). 

We may define these rites [secondary rites] as involving a long intermediary period after 
which the remains of a dead body are recovered from their original place of deposition and 
moved to a new location. Technically all cremation practices (except where the ashes remain 
at the pyre site) involve secondary rites though the term is normally reserved for practices 
which involve the transformation from corpse to clean bones which are laid to rest in a 
second ceremony (Parker Pearson, 1999:50) 

Within this paper I define secondary mortuary practices as a social act focused on the regular 
and socially sanctioned removal of objects, pieces, or all or part of a deceased individual from 
some place of temporary storage to a permanent resting place. Archaeologically this is 
expressed by the intentional removal of skeletal materials from one location to another 
location and is often, but no always, exemplified by the recovery of disarticulated and 
relatively incomplete skeletal remains… In contrast to primary single-stage mortuary 
practices, aspects of multistage secondary mortuary practices are planned in advance, are 
often held in conjunction by multiple households as part of community festival, and require 
extraordinary levels of community involvement. Beyond these logistical dimensions, 
secondary mortuary practices, with the deliberate removal of some or all of the skeleton, such 
as skull removal, are often linked to broader beliefs in ancestor worship. For all these 
reasons, secondary mortuary rituals differ from primary burial of individuals, as these 
ceremonies often crosscut kin and household lines, thereby emphasizing the community over 
the individual (Kuijt, 1996:316-318).   
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Tabela 4.3.1 – Definições de ritual secundário disponível na literatura especializada (continuação).  

Definição 

The term secondary burial (sometimes also called „ossilegium‟) refers to the practice of 
reburying the bones of the dead after the flesh of the body has decomposed 
(McCane,1990:31). 

Two minimal features define secondary burial. First, the death rites fall into two parts: an 
initial and by the nature of things unscheduled funeral; and later, sometimes years later, a 
prearranged and frequently sumptuous secondary ritual. Second, during the later rites the 
bones of the deceased are moved from a place of temporary storage to a final resting place, 
with or without other processing, such as cleaning or putting in new container (Metcalf, 
1981:564).    

The regular and socially sanctioned removal of the relicts of some or all deceased persons 
from a place of temporary storage to a permanent resting place. Temporary storage means a 
period of a few months or years, but not a few days (Huntington e Metcalf, 1979:81). 

Secondary inhumations consist of non-articulated collections of bones. They represent a 
complicated method of treatment of the dead involving two or more stages. The first is 
removal of the flesh, which may be accomplished with tools or by allowing decomposition to 
proceed naturally above or below ground. The second stage is collection or disinterment of 
the bones, which may be kept briefly or for many years. The third stage is reburial individually 
or in a mass grave (Ubelaker, 1978:19) 

A lapse of considerable time, often several years, between funeral and second burial (Ucko, 
1969:269). 

I would suggest that any scheme for the disposal of the dead utilize two constrasting terms: 
simple disposal, those methods utilizing only one basic method at one specific point in time; 
and compound disposal, which implies two or more distinct stages of disposal such as burial 
and reburial, exposure and burial, exposure and cremation and burial, or cremation and 
dropping the ashes from an airplane. A compound disposal involves at least two processes: 
(1) the reduction process or processes and (2) the secondary or final disposal. The reduction 
process may include: (1) burial and subsequent disinterment or exhumation, (2) exposure to 
the air, (3) exposure to animals, (4) mechanical defleshing, (5) cremation, and (6) artificial 
decomposition with chemicals. This, in turn, is followed by the secondary disposal which 
includes the three basic forms listed under simple disposal above.   (Sprague, 1968:479-
480). 

Primary burial implies temporary or final severance of all physical contact of the survivors with 
the deceased; secondary bury entails subsequent use of the remains as the focus of a 
ceremony during which the survivors alter the spiritual conditions of the deceased (Miles, 
1965:161). 

 

Na segunda, o falecido passa por um estágio transitório e liminar (sensu van 

Gennep, 1909). Por fim, ocorreria um ritual de reincorporação, no qual o 

falecido é incorporado na „vida após a morte‟. 
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De acordo com Hertz, o ritual funerário de secundarização é uma 

reificação desses três estágios, de maneira que o estado físico do corpo 

representa as condições metafísicas da alma e as condições sociais daqueles 

que estam de luto (Rakita and Buikstra, 2005:98). Outro aspecto importante da 

secundarização é seu caráter de sacrifício, segundo o qual “algo” só podia 

entrar no “outro mundo” após ter sido destruído neste mundo (Huntington e 

Meltcalf, 1979). Portanto, o lapso temporal que permitiria a decomposição da 

carne era um aspecto fundamental e definidor do ritual de secundarização para 

Hertz. Uma das principais objeções a ele é que em diversas sociedades a 

prática do ritual funerário não é ubíqua, muitas vezes sendo mesmo uma 

exceção (Metcalf, 1981). Os críticos afirmam que esse fato passou 

despercebido para Hertz, pois este nunca havia ido a campo, tendo escrito seu 

ensaio a partir do relato de terceiros. Esses críticos relegaram os aspectos 

“metafóricos” dos rituais funerários enfatizados por Hertz a um segundo plano e 

enfatizaram seus aspectos sócio-econômicos (Miles, 1965; Metlcalf, 1988).  

Entre os Ngadju-Dayaks (Borneo) o ritual funerário pode ocorrer no 

mesmo dia em que o funeral, ou após um período que varia entre algumas 

semanas e meio século (Miles, 1965). De acordo com Miles, por trás dessa 

variação encontram-se razões econômicas. O ritual de secundarização é um 

evento de grandes proporções que congregava tanto os membros da vila do 

falecido como de vilas vizinhas. Tal evento demandava uma considerável 

organização e captação de recursos. No caso dos Ngadju-Dayaks, por 

exemplo, os anfitriões não apenas precisam alimentar os convidados, os 

músicos e os sacerdotes, como também prover um animal para sacrifício. Miles 

descreve um caso em que compareceram mais de 370 pessoas num ritual 

secundário. Ou seja, a realização de um enterro secundário não depende 

exclusivamente da “consciência coletiva” dos Ngadju-Dayaks, mas 

fundamentalmente da capacidade que os parentes do morto têm de 

providenciar a enorme quantidade de recursos materiais necessários. Nas 

palavras de Miles (1965:168) “secondary burial is a ceremony of conspicuous 

consumption”.  

Sob essa perspectiva econômica, o lapso de tempo entre o falecimento 

e o enterro secundário seria fruto da necessidade de se acumular os recursos 
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necessários para a cerimônia, idéia proposta originalmente por Wilken (1884-

1885:77; apud Miles, 1965). Portanto, a variação nesse lapso de tempo seria 

decorrência não de uma “representação coletiva” que vê na putrefação do 

corpo uma metáfora para o destino da alma, mas sim da variação na 

capacidade de grupos distintos em arrecadar os recursos necessários. De 

acordo com Miles (1965:170) “variations in the forms of secondary burial rites 

reflect differences in the ability with which the outlay necessary for their 

performance can be made by those incurring responsibilities for their 

sponsorship”.  

Entre os Ngadju-Dayaks, indivíduos pobres que não têm perspectiva de 

conseguir arrecadar os recursos necessários para um evento de 

secundarização podem, por lei, realizar um enterro secundário imediatamente 

após o funeral. Assim, Miles desconstruiu a base do argumento de Hertz, 

notadamente o vínculo entre o enterro secundário e o lapso de tempo 

necessário para a decomposição da carne. Em outras palavras ele afirmou que 

o lapso temporal não é parte essencial do ritual funerário de secundarização. 

Metcalf (1981) desenvolveu os argumentos de Miles a partir de seu 

estudo etnográfico entre os Berawan, também de Borneo. Assim como entre os 

Ngadju-Dayaks, também entre os Berawan o ritual secundário é apenas uma 

modalidade de enterro, sendo possível que o falecido seja sepultado 

imediatamente após a morte. Entretanto, Metcalf (1981:566) não se referiu a 

esse último procedimento como ritual secundário, mas sim como versão 

abreviada da seqüência ritual completa. Metcalf quantificou os gastos 

envolvidos em cada tipo de ritual funerário mostrando que, conforme previsto 

por Miles (1965), os rituais secundários são muito mais custosos do que suas 

versões abreviadas.  

Ele observou que no caso dos Berawan a amplitude dos rituais 

funerários refletem e re-afirmam a posição social do falecido e de seus 

parentes. Isso não significava, entretanto, que os rituais secundários são 

reservados apenas à elite. Pelo contrário, no caso de famílias muito ricas os 

recursos necessários para uma grande cerimônia podem já estar disponíveis 

no momento do falecimento de um de seus membros: “If they happen also to 
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have a family vault already prepared, and do not wish to make an individual 

edifice for the dead person, then there is no need for delay” (Metcalf, 1981:572). 

Portanto, também no que se refere à distinção social do falecido, o lapso 

temporal e o próprio ritual de secundarização não são fundamentais.  

Para Metcalf (1981) são razões de ordem prática que explicariam a 

existência do ritual secundário e do lapso temporal a ele associado. Essas 

razões são contingenciais e variam de situação para situação. Ainda assim, 

alguns casos recorrentes podem ser enumerados. Notadamente, o lapso 

temporal pode ser conseqüência da morte ter ocorrido em algum momento 

inoportuno para a realização da cerimônia. Durante o período de colheita, por 

exemplo, seria muito inconveniente ter que mobilizar a mão de obra disponível 

para fins de realizar a cerimônia. Ao contrário da morte em si, o ritual 

secundário pode ser agendado previamente, de maneira que seja realizado 

entre o fim de uma colheita e o início de uma semeação. Outra razão prática é 

a morte longe da vila natal o que obriga que o corpo seja guardado no local do 

falecimento para somente após a putrefação os ossos ser enviados para a sua 

vila de origem. Nesse caso, não seria possível evitar o ritual secundarizado. A 

própria construção do ossuário onde os ossos são depositados pode demandar 

um considerável período de tempo. Entre os Berawan, por exemplo, essas 

estruturas de 9 metros de alturas eram feitas com pesadas toras de madeira, 

levando vários meses para ficarem prontas. No meio tempo, o cadáver tem que 

ser “guardado” e, portanto, um ritual secundário precisa, necessariamente, ser 

realizado. 

Após o contato com os colonizadores europeus, a prática do ritual 

funerário secundário entre os Berawan tem se tornado cada vez mais rara. De 

acordo com Metcalf isso é conseqüência da introdução do crédito bancário e do 

concreto após a colonização. Com o crédito bancário, tornou-se muito mais 

fácil arrecadar os recursos necessários para o enterro e, portanto, não é mais 

preciso economizar meses após o falecimento. Além disso, os ossuários que 

antes levavam meses para serem construídos passaram a ser feitos de 

concreto em menos de uma semana. Com isso, as razões dos Berawan para 

esperar para enterrar seus mortos deixaram de existir e, com elas, a prática de 

secundarização.  
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Nesse sentido, Metcalf apóia a hipótese de Miles (1965) de que o lapso 

temporal é um aspecto acessório dos rituais funerários, estando mais 

relacionado a fatores econômicos e contingenciais do que às representações 

coletivas sobre a morte. Por outro lado, ao contrário de Miles que via nisso 

evidências de que Hertz estava completamente equivocado, Metcalf entende 

que a questão do lapso temporal é uma questão menor em sua obra. Para 

Metcalf, o que é fundamental nos rituais de secundarização é que eles 

envolvem a manipulação dos remanescentes do falecido, incluindo sua 

transferência de um local de armazenagem temporário para um local 

permanente. O ritual de secundarização passa a ser caracterizado por utilizar o 

corpo como símbolo para os valores de uma determinada cultura (Huntington e 

Metcalf, 1979; Metcalf, 1981: 576). Entendido assim, o ritual secundário 

poderia, novamente, ser interpretado à luz das idéias de Hertz sobre a analogia 

entre a decomposição do corpo e a jornada da alma.  

Nem as interpretações de Hertz nem a visão econômica de Miles e 

Metcalf foram completamente rejeitadas. Ainda assim, a partir da década de 

1990, a interpretação das práticas de secundarização mudou no sentido de 

valorizar os aspectos que, no geral, podem ser chamados de políticos e 

simbólicos. Em seu estudo sobre a secundarização no Oriente Próximo Kuijt 

(1996) sugere que os rituais secundários desempenham um papel fundamental 

na definição, manutenção e reorganização das identidades sociais. De acordo 

com ele, ainda que as razões subjacentes à secundarização variem entre as 

culturas existe uma tendência para que ela esteja associada ao culto dos 

ancestrais e à formação de uma memória coletiva. A manipulação dos 

remanescentes estaria vinculada justamente a essas crenças no culto dos 

ancestrais. 

Neste sentido, um aspecto fundamental dos rituais secundários é que 

eles envolvem um agendamento prévio que permite a co-participação extensiva 

de membros de diversas comunidades. Para ele, essa característica garantiria 

um reconhecimento e uma reafirmação ampla das visões cosmológicas durante 

o ritual funerário. Uma última característica que Kiujt (1996:318) considera 

fundamental é que os ritos funerários extrapolam as unidades domésticas e de 

parentesco “enfatizando, portanto, a comunidade antes do indivíduo”.  



110 
 

Outro exemplo de uma abordagem mais simbólica é a de Chesson 

(1999:143). Para ela os rituais secundários envolvem cerimônias em que os 

vivos memorializam os mortos num “processo integral de enxugar as lágrimas 

do tecido social” da comunidade.  O aspecto nevrálgico é que o ritual 

secundário é um momento “espetacular” para a comunicação visual em que os 

participantes podem ponderar sobre as qualidades e defeitos de seus inimigos 

e aliados, permitindo assim que as relações sociais sejam re-negociadas e a 

visão de mundo da sociedade re-afirmada. Chesson (1999:143) também 

postula que os ritos secundários estão comumente associados ao culto aos 

ancestrais: “The individuals who are responsible for the mortuary rituals, as well 

as the participants, are encouraged, by the society‟s emphasis on the 

veneration of the ancestors, to be on their best behavior”.    

Um ponto que chama atenção em toda essa discussão sobre as práticas 

de secundarização é a total ausência de um tom processualista no debate. 

Colocado de outra forma, não existe uma preocupação com a “organização 

social” por trás dos rituais secundários. Um das razões para isso é que em seu 

trabalho seminal, Saxe (1970, 1971) relegou os enterros secundários a uma 

posição de pouca importância. Para ele, uma vez que os ritos secundários não 

levavam à preservação do corpo eles deveriam estar associados com práticas 

mortuárias pouco formais.  

Cinco anos mais tarde Goldstein (1976:56-58) já procurava incluir os 

enterros secundários dentro da perspectiva processualista: “From evidence, 

secondary burial is not only a result of great energy expenditure, but appears to 

be linked with formal disposal areas; in one case it is as function of 

corporateness and inheritance in a economic sense... Saxe‟s implication about 

platform and secondary burials do not appear to hold true. Less likelihood of 

preservation does not appear to indicate a lack of formality”. Ainda assim, ela 

não chegou a desenvolver a questão.  

Muitos anos mais tarde, em 2001, uma aluna de Goldstein realizou o 

primeiro estudo comparativo de culturas para investigar a prática do enterro 

secundário sob a ótica processualista. Schroeder (2001) avaliou 186 

sociedades do “Human Relations Area Files” no que se refere à incidência da 
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prática de secundarização em relação a variáveis “sociais”. A partir deste 

banco de dados ela mostrou que não existe uma maior incidência desta prática 

entre sociedades sedentárias em relação a sociedades nômades. Ela também 

demonstrou que não existe diferença estatística na freqüência de ocorrência de 

enterros secundários entre os caçadores-coletores que exibem um padrão de 

mobilidade residencial e os que exibem um padrão de mobilidade logística. Por 

fim, ela testou se sociedades que passavam por crises de ausência de 

recursos eram mais propicias a realizarem enterros secundários, concluindo 

que não. 

A partir desse mesmo banco de dados Goldstein (2000:200) se colocou 

a seguinte pergunta: “What does the presence of secondary treatment tell us? 

Or, more importantly, what does the presence of secondary treatment tell us 

that we don‟t already know from other sources of information?”. Em sua 

resposta ela afirma que, ao contrário do que imaginava, a secundarização é 

uma prática muito comum, ocorrendo em cerca de 40% das sociedades 

globais8. Das sociedades que realizam enterros secundários 20% reservam a 

prática para um grupo particular enquanto que em 65% ela é aplicada a todos 

os membros da sociedade. São muito poucas as sociedades que praticam a 

secundarização em decorrência de circunstâncias particulares ou pouco usuais 

de falecimento. Com relação ao tipo e forma do local onde os remanescentes 

são re-enterrados ela afirma ser impossível obter informações relevantes em 

relação à organização social. Além disso, uma vez que o ritual secundário 

independente do momento específico da morte do falecido, as possíveis 

inferências sobre posição e status social não são confiáveis. Por outro lado, os 

ritos funerários são mecanismos de expressão dos direitos que definem e 

constituem os grupos sociais e por isso podem indicar a existência desses 

grupos. Finalmente, talvez por desespero de causa, ela sugere que o 

entendimento do enterro secundário deva se centrar na relação deste com o 

“forte” simbolismo inerente aos ossos, que representariam uma riqueza 

inalienável (Goldstein, 2000:201).   

                                                           
8
 A afirmação de Goldstein (2000) de que a alta incidência de práticas mortuárias é uma “surpresa” para 

comunidade antropológica/arqueológica é um tanto exagerada.  Ucko (1969:269), por exemplo, já 
reconhecia o fato: “... secondary burial is a very commom feature of ethnographic practice”. 
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As buscas pelas dimensões sociais das práticas de secundarização 

foram, sem dúvida, das mais infrutíferas dentro da agenda processualista. Carr 

(1995:191) fez uma extensa pesquisa comparada de etnografias e chegou a 

conclusão de que as práticas de secundarização estão mais relacionadas com 

fatores religiosos e ideacionais do que com a organização social e, portanto, é 

particularmente difícil fazer inferências sobre organização social a partir de 

enterros secundários: “some mortuary practices including the handling of the 

corpse – especially the diverse types and locations of burials comprising a 

burial program are determined directly by philosophical-religious beliefs and 

express these independently of social organization”. 

Tainter (1978) defende que o melhor indicador de status social é a 

quantidade de energia investida no ritual funerário. Sob está ótica, mantendo-

se constantes os demais fatores, a prática de secundarização envolve gastos 

de energia maiores do que enterros primários. Assim, seria razoável associá-la 

aos indivíduos de maior prestígio social, sendo ela mesma um indício dessa 

diferenciação. Brown (1981:32) documentou o caso de um cemitério do período 

Mississipiano no qual isso acontece: “burials exhibiting the greatest amount of 

post-mortem care and treatment were found with the grave facilities evincing 

the greatest expenditure of effort”. Entretanto, essa associação deve ser vista 

com cautela e a visão tainteriana das práticas de secundarização como uma 

possibilidade entre tantas outras. Afinal, de todos os casos de secundarização 

discutidos nesta seção, o único em que há uma associação entre prestígio 

social e práticas secundárias é o descrito por Brown (1981). 

Ainda nessa linha mais processualista, uma associação comum é a de 

que entre grupos caçadores-coletores a prática de secundarização seria 

decorrência do falecimento longe do acampamento residencial. Walthall 

(1999:4), por exemplo, interpreta os enterros secundários como sendo 

daqueles indivíduos que morreram nos estágios iniciais do período de 

dispersão em busca de recursos específicos: “the body was at times „stored‟ 

until the return trek in the spring to the aggregation site. Such storage 

commonly took the form of a temporary scaffold or tree burial (and the return of 

a secondary or bundle burial) or cremation (with the ashes returned to the 

cemetery)”.  
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Charles e Buikstra (1983:132) sustentam uma posição similar. Para eles 

cemitérios de grupos caçadores-coletores em que predominam os enterros 

primários atestam que a morte ocorria normalmente próximo aos “cemitérios”. 

Isto, por sua vez, indicaria que os próprios recursos eram obtidos em 

localidades próximas. Por outro lado, sítios em que a maioria dos enterros são 

secundários indicam que a maioria dos falecimentos ocorrem tão distante dos 

locais de sepultamento que “os corpos precisaram ser processados e 

estocados na localidade ocupada até que o enterro final pudesse ser realizado 

quando o fim da temporada trouxesse o grupo de volta ao cemitério”.  

O estudo comparativo de Schroeder (2001) não ofereceu apoio para 

essa associação entre práticas secundárias e padrões de mobilidade. 

Entretanto, ela se baseia na ausência de diferenças estatisticamente 

significativas. Ainda assim, existem 3 vezes mais casos de práticas de 

secundarização entre grupos com mobilidade logística do que entre grupos 

com mobilidade residencial (Tabela 4.3.2).  

Tabela 4.3.2. Padrão de mobilidade e tratamento secundário entre caçadores-coletores. Reproduzido 
de Schroeder (2001:89). 

Padrão de Mobilidade 
Tratamento secundário 

Ausente Presente 
Residencial 10 2 

Logística 5 6 

 

Essa abordagem que vincula enterros secundários com mobilidade 

territorial acabou, ainda que de forma não intencional, tornando irrelevante o 

aspecto simbólico da manipulação dos remanescentes humanos. Da mesma 

maneira como seria preciso desmembrar uma carcaça de um animal de grande 

porte para levá-lo de volta ao acampamento, também era preciso desmembrar 

o cadáver do falecido para retorná-lo ao cemitério. Até onde foi possível avaliar, 

não existe na literatura uma crítica explícita a esse esvaziamento simbólico da 

prática de secundarização entre grupos caçadores-coletores. Conforme visto 

acima, todos os trabalhos que abordam o lado simbólico dos rituais de 

secundarização foram realizados entre grupos não caçadores-coletores.  



114 
 

Os diferentes papéis e os significados que as práticas de 

secundarização desempenham entre sociedades que apresentam sistemas de 

subsistências completamente distintos não foi tratado com a merecida 

importância pela literatura. Na minha opinião, essa é uma distinção 

fundamental que precisa ser considerada. Os trabalhos de linha Hertiziana 

sobre o tema (Chesson, 1999; Hertz, 1960; Huntington e Metcalf, 1979; 

Jirikowic, 1990; Kuijt, 1996; Metcalf, 1981; Miles, 1965) focam em sociedades 

não nômades. De maneira geral é o aspecto ritual da secundarização que 

recebe maior atenção. Mais particularmente, é enfatizado o fato desses rituais 

serem eventos previamente planejados, envolvendo uma quantidade 

considerável de recursos, que se tornam o palco para que as relações sociais 

sejam representadas, rearranjadas e até mascaradas. Outra característica 

importante seria o culto aos ancestrais e a manutenção da solidariedade social 

através da re-encenação de uma memória coletiva (Chesson, 1999:153). Já os 

trabalhos mais “processualistas” (Charles e Buikstra, 1983; Goldstein, 1976, 

1981, 2000; Saxe, 1970, 1971; Schroeder, 2001; Walthall, 1999) focam 

principalmente nas implicações dos padrões de mobilidade sobre as práticas 

de secundarização e nas dimensões sociais desta última. 

Essas duas perspectivas são incompatíveis entre si. Por exemplo, 

mesmo que a interpretação política simbólica seja cabível nos casos dos rituais 

de secundarização de sociedades como os Ngadju-Dayaks (Miles, 1965) e os 

Berawan (Huntington e Metcalf, 1979; Metcalf, 1981), ela é totalmente 

inadequada em outros casos, particularmente naqueles em que o enterro 

secundário é decorrência do falecimento ter ocorrido longe do acampamento 

residencial ou por outra razão mais “pragmática”. Um exemplo claro deste tipo 

de situação é o dos Kaingang: quando a morte acontecia longe de casa o corpo 

era enterrado naquele local e a cabeça trazida para o funeral e enterrada no 

cemitério comunal (Metraux 1946:465; citado em Montardo, 1995). De acordo 

com as diversas classificações apresentadas no início dessa seção, esse 

comportamento funerário pode ser classificado como secundário, 

especialmente quando é considerada sua expressão no registro arqueológico. 

Entretanto, a importância política e simbólica do ritual secundário, elementos 
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centrais para as interpretações mais simbólicas e políticas (sensu Chesson, 

1999) estão completamente ausentes. 

Portanto, o termo “sepultamento secundário” apresenta uma dupla 

impropriedade. A primeira delas é de natureza antropológica. Estão sendo 

congregados sob um mesmo rótulo fenômenos que são diferentes tanto em 

sua forma como em seu conteúdo. Esse quadro é resultado da própria história 

de formação da disciplina, na qual existiu uma assimetria nos estudos das 

práticas de secundarização, cujo foco inicial foram os rituais secundários em 

sociedades sedentárias. A única maneira de salvaguardar o termo “secundário” 

dessa impropriedade, que praticamente o inutiliza, é reformular sua definição 

de maneira a dissociá-lo de pelo menos um desses dois tipos de fenômenos. 

Tendo-se em vista que a própria origem do termo é oriunda da versão 

hertziana dos rituais secundários, parece justo que esse tipo de fenômeno 

mantenha o título original. Ou seja, que apenas os rituais que envolvam 

questões relacionadas ao conceito de liminalidade e transição sejam assim 

chamados. No caso de enterros “secundários” como os descritos entre alguns 

grupos caçadores-coletores, no qual a distância em relação ao acampamento 

residencial é a razão motivadora, sugiro que o termo “sepultamentos 

protelados” ou “enterros protelados” sejam utilizados no lugar de 

“sepultamentos secundários”. Assim, ao se utilizar termos distintos se 

reconhece desde o princípio que esses são dois padrões de sepultamentos 

motivados e orientados por razões distintas e que, portanto, devem ser 

interpretados de forma distinta.  

Um exemplo familiar aos estudiosos brasileiros pode auxiliar em 

explicitar a diferença entre a asserção antropológica e arqueológica do termo. 

O Quarup, realizado pelos índios do Alto Xingu, pode ser visto como um ritual 

funerário secundário. Sob muitos aspectos ele se enquadra perfeitamente na 

definição Hertziana do termo. Em primeiro lugar, por realizar de maneira 

bastante cristalina a metáfora da transição, central para o antropólogo francês. 

De um ponto de vista econômica o Quarup se assemelha muito aos rituais 

descritos por Miles e Metcalf pois se trata de um evento pré-programado no 

qual ocorre a congregação de indivíduos de diversas aldeias e que, portanto, 

demanda uma prévia captação de recursos (i.e. comida e bebida para os 
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convidados). Por fim, por envolver uma série de exibições públicas das quais 

participam um grande número de indivíduos se assemelha muito ao “palco 

ritual e político” tal como definido por Kuijt. Sob uma ótica antropológica, que 

esta mais interessada nas relações do que nos termos através das quais essas 

se realizam, o Quarup é um ritual funerário secundário. Entretanto, não há 

nenhum tipo de manipulação do material esqueletal. Não são os ossos 

desenterrados que reificam a metáfora da transição da alma, mas sim troncos 

sagrados. É claro que para o estudioso do rito ou da semiótica pouco importa 

se a idéia de abandono do corpo pela alma é expressa através de ossos secos 

ou troncos de árvores. Numa perspectiva estruturalista essas seriam 

possibilidades quase que análogas num sistema mais de significado mais 

amplo. Essa leitura do Quarup se alinha com a proposta de Metcalf que o ritual 

de secundarização poderia ser realizado mesmo sem o hiato temporal e a 

decomposição do corpo. A decomposição não é o tema central, mas uma 

variação possível que é particularmente visível ao arqueólogo de um mesmo 

fenômeno, o ritual funerário secundário.   

A segunda impropriedade do termo “secundário” é de natureza 

arqueológica e consiste, em primeiro lugar, na incompreensão de que o termo 

“secundário” não é descritivo, mas sim, interpretativo. Do ponto de vista 

descritivo, o que se observa é o grau e o tipo de articulação, por um lado, e a 

disposição espacial dos ossos, por outro. Utilizar o termo “secundário” como 

sinônimo de desarticulado é uma prática comum e nefasta. Em primeiro lugar, 

por levar a confusão que acaba de ser indica. Em segundo lugar, porque do 

ponto de vista descritivo o termo “secundário” é extremamente pobre e incapaz 

de expressar de forma satisfatória as propriedades de um enterro 

desarticulado. Isso é especialmente verdadeiro quando se considera a 

complexidade inerente aos sepultamentos desarticulados. 

Enquanto um sepultamento primário pode ser descrito de forma 

minimamente satisfatória em poucas palavras (ex. decúbito lateral direito com 

os membros inferiores fletidos), um sepultamento desarticulado não pode. Isso 

acontece porque, enquanto existe um conjunto consideravelmente pequeno de 

possíveis variações de sepultamentos primários, existem virtualmente infinitos 

tipos de sepultamentos desarticulados. Portanto, a complexidade de uma 



117 
 

descrição apropriada para um sepultamento desarticulado (i.e. “secundário”) é 

muito maior do que para um enterro primário. Considera-se aqui uma descrição 

apropriada aquela na qual cada osso é identificado e sua posição é espacial 

fielmente registrada. Como essa é uma tarefa que demanda muito esforço e 

um alto nível de especialização técnica (a própria identificação dos ossos é 

muito mais difícil no caso de enterros desarticulados), adota-se um atalho 

através da categoria “secundário”, que satisfaz a necessidade de classificação 

formal sem grandes esforços. 

Entretanto, esse procedimento leva a dois resultados francamente 

indesejáveis. O primeiro é a ausência de descrições minimamente aceitáveis a 

respeito dos sepultamentos não-primários. Afinal, ao se descrever um 

sepultamento como secundário a única informação transmitida é a de que os 

ossos não estavam plenamente articulados. É simplesmente impossível 

“visualizar” um sepultamento a partir da afirmação de que ele é “secundário”. 

Em segundo lugar, assume-se de forma implícita, e sem fornecer as descrições 

necessárias para um julgamento independente por parte do leitor, que a 

ausência de conexão anatômica entre os ossos seja decorrência dos rituais 

funerários de secundarização.  

Poderia-se argumentar, entretanto, que a definição do termo secundário 

apresentada no parágrafo anterior foi extremamente injusta e que seu uso 

como sinônimo de “desarticulado” é uma simplificação indevida. Ou seja, o 

problema, do ponto de vista arqueológico, não seria inerente ao termo, mas sim 

à sua aplicação equivocada. Na verdade, o termo secundário, da forma como 

deveria ser utilizado pelos arqueólogos, não se restringe à distinção entre 

esqueletos articulados e esqueletos desarticulados. Ele iria além, pois levaria 

em conta se a desarticulação foi gerada por processos relacionados à ação 

humana ou não. Afinal, quando é possível determinar que a desarticulação foi 

gerada por processos naturais de perturbação pós-deposicionais o 

sepultamento não deve ser classificado como secundário. Sob essa ótica, o 

termo secundário teria mais valor do que transpareceu no parágrafo anterior. 

Afinal, ele não é um mero sinônimo para “desarticulado”, já que permite 

expressar a importante diferença entre arranjos de ossos desarticulados 

gerados pela ação humana e arranjos gerados por outros processos.  
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Mesmo reconhecendo a importância de existir um termo que permita 

exprimir a distinção supracitada, um problema sério permanece. Nem todos os 

arranjos de ossos desarticulados resultantes da ação humana foram gerados 

num contexto de secundarização ritual. Em outras palavras, nem todo 

“sepultamento secundário” implica um ritual funerário de secundarização. Um 

exemplo claro disso são os aglomerados de cabeças troféus encontrados em 

sítios peruanos associados ao período Nasca. O descarte ou enterro final 

desses troféus constituirão, aos olhos do arqueólogo, “sepultamentos 

secundários” (no sentido de que sua disposição não-primária é resultado direto 

da ação intencional de seres humanos). Entretanto, esses remanescentes não 

foram gerados, em absoluto, nem a partir de um ritual de secundarização, aqui 

já entendido em seu sentido mais estrito como definido por Hertz para 

sociedades sedentárias, nem a partir de um enterro protelado, como os 

descritos em sociedades caçadoras-coletoras.  

Uma solução possível seria formalizar a incompatibilidade exposta no 

parágrafo anterior e manter os termos. Ou seja, reconhecer que nem todo 

“sepultamento secundário” foi gerado por um “ritual secundário”. Entretanto, tal 

escolha é um convite para a manutenção da confusão que já existe. Por outro 

lado, o termo “sepultamento secundário” está tão arraigado na disciplina que 

sua eliminação completa é uma sugestão fadada ao fracasso. Em busca de um 

meio termo, entendo que a solução seja tornar “obrigatória” a qualificação do 

termo “secundário” sempre que ele for usado.  

Nesse sentido, o primeiro passo é diferenciar o significado antropológico 

do termo de seu sentido arqueológico. O termo “ritual secundário” e 

“secundarização” ficariam, assim, restritos ao processo de realização de um 

ritual secundário, no sentido restrito definido acima. Ou seja, quando se disser 

que um sepultamento foi “secundarizado” está implícito que esse termo refere-

se a um procedimento ritual muito especifico que foi caracterizado e observado, 

principalmente, em sociedades sedentárias e horticultoras. Portanto, 

“secundarizado” não deve ser utilizado como termo descritivo, nem tampouco 

deve ser utilizado para indicar que a desarticulação dos ossos de um 

sepultamento que foi gerada em decorrência da ação intencional humana. 
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O termo que deve ser utilizado com esse fim, notadamente exprimir a 

importante diferença entre um conjunto de ossos naturalmente desarticulado de 

um conjunto de ossos que foi desarticulado como resultado da ação intencional 

humana, é “contexto secundário”. Ou seja, aquilo que comumente se chamava 

de “sepultamento secundário” deve ser chamado de “sepultamento em 

contexto secundário”. Ainda que possa parecer uma mudança sem 

importância, incluir a palavra “contexto” é fundamental para explicitar a idéia de 

que nem todo “sepultamento em contexto secundário” foi gerado por um “ritual 

secundário”; ou seja, que nem todo “contexto secundário” implica em 

secundarização. A escolha do termo contexto parece bastante adequada. Em 

primeiro lugar porque esse é um termo historicamente vinculado com a 

arqueologia. Isso enfatiza que o “contexto secundário” é um atributo do registro 

material, e não do tipo de ritual que o gerou. Ao mesmo tempo, por se tratar de 

um “contexto”, fica claro que esse não é um termo descritivo. Isso é muito 

importante, pois mesmo em sua asserção arqueológica, o termo “secundário” 

não deve ser utilizado, sob hipótese alguma, para descrever um sepultamento 

desarticulado. 

Portanto, a proposta aqui apresentada é a seguinte. O termo “ritual 

secundário” e o termo “secundarização” são sinônimos e se referem a um tipo 

de ritual funerário específico no qual há um enterro primário, logo após o 

falecimento, um período no qual ocorre a redução do corpo (seja ela mediada 

ou não pela ação humana), e finalmente um ritual previamente programado no 

qual os remanescentes são re-alocados para um destino final. Ainda que 

razões econômicas possam influenciar esse tipo de ritual, existe uma razão 

cosmológica e simbólica que norteiam todo o processo. Mais do que isso as 

fases primárias desse ritual são realizadas em vista da posterior 

secundarização. O termo “ritual protelado”, por outro lado, deve ser utilizado no 

caso em que o falecimento ocorre em situações que impedem a realização do 

enterro e que, por essa razão, o corpo (ou partes dele) é armazenado até que 

as condições necessárias para se realizar o enterro sejam atingidas. Aqui, 

entretanto, é importante que o enterro tenha caráter fúnebre. Ou seja, o mero 

descarte de partes do corpo, como no caso das cabeças-troféu Nasca citadas 
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acima, ou o enterro de partes do corpo como acompanhamento funerário não 

caracterizam um “sepultamento protelado”.  

No que se refere ao registro arqueológico, o termo secundário deve vir 

sempre acompanhado do termo contexto. Assim, o termo “contexto secundário” 

deve ser entendido como uma qualificação sobre o agente responsável pela 

desarticulação de um conjunto de ossos. Ou seja, o termo “contexto 

secundário” deve ser utilizado para indicar que um conjunto de ossos 

desarticulados foi gerado como resultado da ação intencional humana. 

Portanto, o caso das cabeças-troféu Nasca caracteriza um contexto 

secundário. Entretanto, nem todo contexto secundário é resultado de um ritual 

de secundarização ou caracteriza, necessariamente, um “sepultamento 

protelado”.  
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5 – A Tripla Distinção: Antes, Durante ou Depois? 

 Ao descrever um sepultamento um dos principais objetivos é distinguir 

entre feições que ocorreram antes da morte, que ocorreram imediatamente 

antes ou imediatamente depois e feições que ocorreram depois da morte. A 

princípio, as feições que ocorreram próximo ao momento da morte, têm uma 

maior probabilidade de estarem diretamente relacionadas com o evento 

fúnebre. Existem diversos elementos que podem ser utilizados nessa distinção 

dos quais apenas dois serão discutidos no âmbito dessa dissertação: os 

padrões de fratura e a sequência de decomposição do cadáver.  

5.1 - Padrões de fratura 

 O critério básico para que uma fratura seja caracterizada como ante 

mortem é a ocorrência de algum tipo de reação osteogênica. Os primeiros 

sinais macroscópicos que ficam preservados no osso seco desse tipo de 

processo é a formação de uma porosidade adjacente às bordas da fratura. 

Outra feição característica é o arredondamento dessas bordas, que leva no 

máximo uma semana para ocorrer (Moraitis e Spiliopoulou, 2006; Cunha e 

Pinheiro, 2005/2006). Por fim, a feição mais diagnóstica é a presença de um 

calo ósseo, cujos estágios iniciais de formação ocorrem entre 5 e 7 dias após a 

fratura. Como todas as feições citadas são de fácil identificação no osso seco a 

determinação do caráter antemortem de uma fratura é muito menos dúbia do 

que a diferenciação entre fraturas peri mortem e postmortem (Quatrehomme e 

Iscan, 1997; Sauer, 1998). Ainda assim, é importante enfatizar que a cronologia 

precisa do processo de “cicatrização” do osso varia muito, dependendo de 

fatores como o osso que foi fraturado, o tipo e intensidade da fratura, o grau de 

imobilização do membro afetado, a presença de infecções e a idade do 

indivíduo (Moraitis e Spiliopoulou, 2006).   

 Enquanto a identificação de fraturas antemortem é particularmente 

importante para estudos de estilo e qualidade de vida, a diferenciação entre 

fraturas peri mortem e post mortem é particularmente importante para o estudo 

das práticas mortuárias. Isso porque as alterações peri mortem têm uma 

grande probabilidade de estarem diretamente relacionados ao evento funerário. 

O caso mais óbvio é quando a fratura é ela própria a causa da morte. 
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Entretanto, elas também podem ser fruto, por exemplo, dos processos de 

manipulação do corpo envolvidos nos rituais funerários. As fraturas 

postmortem, por outro lado, não estão relacionados a esses rituais, mas sim a 

processos de perturbação pós-deposicional (i.e. tafonômicos). 

 A princípio, distinguir entre fraturas peri mortem e postmortem seria o 

mesmo que distinguir entre eventos associados ou não ao enterramento já que 

os termos peri mortem e postmortem tem uma conotação cronológica muito 

forte. Entretanto, as diferenças que caracterizam os dois tipos de fratura são 

decorrência da mudança de propriedades mecânicas dos ossos. Ou seja, as 

feições que serão apresentadas a seguir como diagnósticas de fraturas peri 

mortem e post mortem são um reflexo da diferença no comportamento 

mecânico entre ossos “verdes” e ossos secos, refletindo apenas de forma 

indireta o momento em que essas ocorreram. O tempo exato que um osso 

verde leva para perder suas propriedades plásticas é pouco conhecido e a 

única certeza dos pesquisadores é que ele varia muito em função de diversos 

fatores, entre os quais se sobressaem o clima, o tipo do solo e o tipo de 

preparação do cadáver.  

 Assim, em casos extremos (Ubelaker e Adams, 1995), os ossos de um 

indivíduo que morreu a mais de um ano ainda podem apresentar fraturas 

típicas de um osso verde (i.e. fraturas peri mortem). Em outro estudo, Wieberg 

e Wescott (2008) mostraram que após um intervalo de 141 dias os ossos já se 

comportavam como “postmortem”. Fitzgerald (1977) mostrou que em condições 

controladas é possível identificar uma perda drástica da elasticidade do osso 

num período de apenas 5 horas. Maples (1986) sugere que fraturas 

características de ossos frescos podem ocorrerem mesmo que “diversas” 

semanas tenham passado desde o falecimento. Conforme afirma Pinheiro 

(2006:88): “In all cases, and despite the relevance of some of these methods, 

the establishment of the post-mortem interval, for most pathologists, to be 

based on individual analysis and experience obtained in similar cases. And, 

whereas it is legitimate to suggest a date for past populations with some margin 

of variation, it is always very difficult to risk a prognosis in forensic cases, 

because there are so many factors involved, and the range of variation is so 

broad”. 
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 Mesmo com essas ressalvas, a identificação de fraturas que ocorreram 

enquanto os ossos ainda estão verdes continua sendo um elemento importante 

para que se estabeleça a forma como um determinado esqueleto foi enterrado. 

Diversas características são comumente utilizadas para diferenciar fraturas 

verdes de fraturas secas. Uma delas é a morfologia do contorno da superfície 

fraturada. Existem diversas propostas na literatura sobre os termos que 

poderiam ser usados para descrever essa morfologia, mas de maneira geral 

são todas variações sobre um mesmo tema. As Figuras 1a, 1b, 1c e 1e 

apresentam essas denominações. São termos elementares que envolvem a 

distinção entre fraturas transversais, longitudinais e oblíquas. No caso das 

oblíquas existe uma importante divisão entre as fraturas diagonais e as fraturas 

espiraladas ou helicoidais. A diferença é que as primeiras seccionam a diáfise 

numa superfície plana enquanto que as últimas seccionam a diáfise numa 

superfície helicoidal ou espiralada. A presença de fraturas espiraladas é 

considerada diagnóstica de que o osso ainda estava verde no momento da 

quebra (Myers et al., 1980; Lyman, 1984; Outram, 2001) (Figura 5.1.2). 

 Além da fratura espiralada outros dois tipos que são comumente 

associados à quebra de osso verde são a fratura em forma de asa de borboleta 

e a fratura do tipo “greenstick”. A fratura em forma de asa de borboleta ocorre 

comumente nas diáfises de ossos longos e é composta por duas fraturas 

oblíquas que produzem um fragmento triangular. Eventualmente, uma fratura 

transversal ao eixo do osso longo pode se formar no ápice desse triângulo 

(vide Figura 5.1.3). Esse tipo de fratura é gerado pelo envergamento do eixo 

longo do osso, normalmente decorrente de um impacto direto1 em sua diáfise 

(Ubelaker e Adams, 1995). Esse envergamento cria uma superfície côncava na 

região do impacto e uma superfície convexa no lado oposto. A tensão gerada 

na superfície convexa leva à formação de fraturas lineares, enquanto que a 

compressão gerada na superfície côncava leva ao estilhaçamento2 ou ao 

fraturamento múltiplo. Além disso, este tipo de fratura permite determinar o 

sentido em que esse envergamento ocorreu (anterior, posterior, lateral ou 

medial) já que as suas faces oblíquas são perpendiculares ao sentido da 

                                                           
1
 Traduzido do inglês “blunt force” 

2
 Traduzido do inglês “splintering” 
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tensão que gerou a ruptura do osso. Já a fratura “greensctick” é caracterizada 

por não atravessar o osso. Ou seja, é uma fratura “incompleta” típica de ossos 

muito plásticos, como o de indivíduos sub-adultos.  

 Além da forma do contorno da fratura, outra característica importante 

das fraturas que ocorreram em osso verde é o ângulo formado pela superfície 

cortical do osso e a superfície fraturada. Ângulos agudos ou obtusos são 

associados à quebra de osso verde enquanto ângulos retos, à quebra de osso 

seco (Morlan, 1984; Villa e Mahieu, 1991). Ainda que ângulos retos possam ser 

observados em fraturas verdes é muito improvável que ângulos agudos ou 

obtusos sejam gerados por quebras secas (Morlan, 1984). A textura da 

superfície fraturada também é um indicador bastante confiável do estado do 

osso no momento da quebra (Wieberg e Wescott, 2008). No caso do osso 

verde a superfície apresenta uma textura lisa enquanto que em fraturas de 

osso seco a superfície é mais irregular, muitas vezes tendo um aspecto 

granular muito fino (Outram et al., 2005). 

 Outra textura diagnóstica de quebra em osso verde é a chamada textura 

de lascamento3. Ela é comum nas extremidades dos ossos longos, onde a 

espessura cortical é reduzida, e é caracterizada por uma superfície fibrosa cujo 

ângulo com a superfície cortical é acentuadamente agudo (Figura 5.1.4). Outra 

textura diagnóstica, dessa vez de quebra em osso seco, é a chamada textura 

escalonada4, que é visível próximo às bordas da fratura. Esse tipo de textura se 

forma em decorrência de que em ossos secos existe uma grande possibilidade 

de que no momento da quebra já exista um sistema de fraturas longitudinais 

gerado pela ação do próprio intemperismo. Quando ocorre a quebra, esta 

intercepta aquele sistema de fraturas pré-existentes, gerando esse padrão 

escalonado.      

 Por fim, a característica mais elementar para distinguir fraturas em osso 

verde de fraturas em osso seco é a diferença de cor entre a superfície interna 

ou externa do osso e a superfície fraturada (Moraitis e Spiliopoulou, 2006). 

                                                           
3
 Em inglês esse tipo de fratura é chamado ou de “flaked fracture” ou “peeling”. 

4
 Traduzido do inglês “stepped”. 
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 Além de diferenciar o estado do osso no momento da quebra, a 

observação do padrão de fraturamento permite inferir se este foi causado por 

um impacto direto ou não. De acordo com Lovell (1997), no caso de um 

impacto direto, são geradas fraturas do tipo transversal simples, penetrativa ou 

cominuída. No caso de forças indiretas são esperadas fraturas do tipo oblíqua, 

espiralada, cominuída ou “greenstick”. Entretanto, esse quadro está em 

contradição com a interpretação dada por Ubelaker e Adams (1995) para as 

fraturas do tipo asa de borboleta (que é composto por duas fraturas oblíquas), 

já que eles afirmam que esse tipo é gerado por impacto direto. Se, por um lado, 

existem evidências empíricas de que impactos diretos (ex. tiro de espingarda) 

podem gerar fraturas tipo asa de borboleta, conforme afirmado por Ubelekar e 

Adams, por outro não parece haver nenhum impedimento biomecânico para 

que esse mesmo tipo de fratura seja gerado pela aplicação de forças indiretas 

(Berryman e Haun, 1996). Um exemplo hipotético desse último caso seria o 

envergamento de um osso longo a partir de suas extremidades que, 

potencialmente, poderia gerar uma fratura do tipo asa de borboleta. 

Infelizmente, apesar de amplamente conhecido na literatura, não existem 

estudos específicos sobre a biomecânica desse tipo de fratura. Com relação ao 

tipo de fratura cominuída, que pode ser resultado tanto de impacto direto ou 

não, Lovell (1997) afirma que quando essas são geradas por forças indiretas 

elas apresentam um padrão em forma de “Y” ou “T”.  
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Figura 5.1.1 – a) adaptado de Berryman e Haun (1996) mostra a tensão e a compressão que agem sobre o osso 
num evento de envergamento; b) adaptado de Haynes (1983) indica as feições características de uma fratura; c) 
adaptado de Pickering et al. (2005) mostra as três formas elementares que um fragmento pode apresentar; d) 
modificado de Outram (2002) essa classificação é baseada na morfologia do contorno das fraturas; e) adaptado 
de Turner (2006) esse sistema de classificação de fraturas tem uma base “funcional”. Assim, um impacto de baixa 
energia causa uma fratura simples, enquanto um impacto de alta energia leva à cominuição. O envergamento 
tende a causar fraturas do tipo asa de borboleta em ossos menos plásticos (adultos) e do tipo “greenstick” em 
ossos mais plásticos (crianças). A torsão tende a causar fraturas do tipo espiral. 
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Figura 5.1.2 – Compêndio de imagens indicando a morfologia de uma fratura espiralada. a), b), c) extraído de Myers et al. (1980); 
d), e), f) extraído de  Lyman (1984);  g), h),i) extraído de Haynes (1983); j,k) extraído de Villa e Mahieu (1991); l) ,m) extraído de 
Outram (2002), de acordo com esse autor a fotografia “l” é o arquétipo da fratura espiralada. 
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Figura 5.1.3 – Compêndio de imagens indicando a morfologia de uma fratura do tipo asa de borboleta. Reparar como em alguns casos 
(d, e, f) o ápice do fragmento de forma triangular perpassa toda a diáfise terminando no lado oposto, em outros casos (a, c, g) o ápice 
termina no meio da diáfise e uma fratura transversal liga o ápice à superfície oposta. a), Sauer (1998); b) adaptado de Mann e Hunt 
(2005); c), d) extraídos de Moraitis e Spiliopoulou (2006); e), f), g) extraído de Ubelaker e Adams (1995). 
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Figura 5.1.4 – a), b) e c) mostram a textura granular da superfície cortical gerada por fraturamento em 
osso seco, caracteristicamente transversal à diáfise; d) fratura do tipo “lascamento”, característica de 
osso verde. a) extraído de Outram (2002); b) extraído de Villa e Mahieu (1991); c) extraído de Outram 
(2001); d) extraído de Moraitis e Spiliopoulou (2006). 
 

 

5.2 De Volta ao Pó 

 Ao processo pelo qual todo o tecido mole é removido restando apenas 

os ossos dá-se o nome de esqueletonização5. Conhecer o tempo envolvido 

nesse processo e a sequência com que ele atinge diferentes ossos do 

esqueleto, pode ser importante para determinar a natureza de um determinado 

enterramento.  

 O tempo que leva para a total esqueletonização de um corpo é muito 

variável, dependendo de diversos fatores. Rodriguez e Bass (1985) fizeram um 

estudo sobre as taxas de decomposição do corpo humano quando esse é 

enterrado em diferentes profundidades. O cadáver de número 1, que ficou 

enterrado durante um período de um ano, a 1,20 metros de profundidade, 

estava bem preservado tendo apenas as mãos, os pés e a cabeça 

esqueletonizados. O cadáver de número 2, que ficou enterrado durante seis 

meses a 60 centímetros de profundidade, também estava muito bem 

preservado, inclusive com tecidos sobre o crânio. Ainda assim, as mãos , os 

                                                           
5
 Traduzido inglês “Skeletonization”. 
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pés e a parte distal da tíbia, estavam esqueletonizados. Já o cadáver de 

número três, que ficou enterrado por apenas três meses a uma profundidade 

de 30 centímetros, apresentava graus avançados de decomposição. A cabeça 

como um todo não possuía mais tecidos, de maneira que a mandíbula estava 

desarticulada, num instrutivo exemplo de que isso não indica, 

necessariamente, a presença de um vazio na cova. Os ossos longos também 

estavam desarticulados e todos os órgãos internos tinham desaparecido. O 

cadáver número 4 foi enterrado por apenas um mês a 30 centímetros de 

profundidade e não exibia praticamente nenhum sinal de decomposição. Os 

cadáveres de número 5 e 6, que foram enterrados a 30 centímetros de 

profundidade por dois meses e meio, se encontravam em estágios 

intermediários de decomposição, ainda com músculos em torno dos membros.  

 Esse estudo é importante, antes de mais nada, pois mostra que o 

enterramento é um meio efetivo de se retardar a decomposição de um corpo. 

Quanto mais profundo um corpo for enterrado, mais lentamente ele irá 

decompor. O cadáver número 1 (Figura 5.2.1b), por exemplo, mesmo tendo 

ficado um ano enterrado, encontrava-se nos estágios inicias da decomposição, 

com todos os tecidos moles presentes. Já o cadáver de número 3 (Figura 

5.2.1a) estava quase que completamente esqueletonizado após apenas 3 

meses embaixo da terra. Segundo os autores, a razão pela qual o 

enterramento favorece a preservação do corpo é que ele reduz o acesso de 

larvas ao cadáver.  

 Shean et al. (1993) utilizaram duas carcaças de porco para comparar o 

processo de decomposição em ambientes expostos ao sol e em ambientes 

com sombra. No primeiro, foram observadas taxas maiores tendo a 

decomposição terminado 27 dias antes do que nesse último. Para os autores, a 

ação das larvas de insetos, que se alimentam de carniça, é a principal 

responsável pela decomposição. Como as temperaturas quase 10ºC menores 

decorrentes da presença de sombra inibiriam a ação desses agentes, o ritmo 

do processo de decomposição seria mais lento na sombra. Por outro lado, 

Bass (1997) alerta que a exposição direta ao sol pode ter o efeito contrário. 

Isso ocorreria pois as larvas não sobrevivem quando expostas diretamente ao 

sol e, portanto, na ausência de sombra não irão devorar a pele para que essa 

funcione como uma espécie de “guarda-sol”. Com isso, a pele desidratada 
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acaba virando um couro que, mesmo após a total decomposição dos tecidos 

internos e órgãos, mantem os ossos em sua posição anatômica.  

 

 
Figura 5.2.1 – Fotos extraídas de Rodriguez e Bass (1985). O cadáver em “a”, enterrado por apenas 3 
meses, encontra-se em estágios avançados de decomposição, estando quase que completamente 
esqueletonizado. O cadáver em “b”, entretanto, encontra-se praticamente intacto, com todos seus 
tecidos preservados, apesar de ter estado sob a terra por um período de um ano.  
 

 Spenemann e Franke (2005:364) observaram o padrão de 

decomposição de seis cadáveres que foram exumados no atol de Mejatto, no 

Pacífico, após terem ficado enterrados por entre 41 e 80 meses. Eles puderam 

observar que, os tecidos moles de maneira geral, poderiam ser preservados 

por um período de até 80 meses. Especificamente em relação aos ligamentos 

eles afirmam: “Ligaments were found to survive well and retain adhesion to the 

bone up to 60 months in open conditions, and up to 80 months in closed, water 

impermeable casket”. Ainda assim, segundo eles, em todos os casos o 

processo de esqueletonização estava avançado. A cavidade toráxica e o 

abdômen haviam colapsado em todos os esqueletos nos quais não havia sido 

formada adipocera. As partes com menos tecido, como as mãos e os pés, 

eram as que se encontravam nos estágios mais avançados de 
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esqueletonização. Num estudo similar, feito na Iugoslávia, Morovic-Budak 

(1965) observou a presença de tecidos residuais em cadáveres enterrados há 

48 meses, mas naqueles enterrados há 72 meses todos os ossos estavam 

completamente esqueletonizado.  

 Mann et al., (1990) apresentam uma lista de fatores que influenciam a 

taxa de decomposição de um cadáver. Os de maior peso são a temperatura 

ambiente, a acessibilidade para insetos e a profundidade do enterro. Em climas 

frios, o processo de decomposição pode ser consideravelmente mais lento. Já 

em climas “ideais” os autores afirmam que, “de acordo com a ampla 

experiência por eles adquirida”, a completa esqueletonização de um cadáver 

exposto leva entre duas e quatro semanas. Num caso extremo, o corpo de uma 

mulher foi totalmente esqueletonizado em apenas 7 dias. No caso de corpos 

enterrados esse período é consideravelmente maior. Corpos enterrados entre 

30 e 60 centímetros esqueletonizariam num período de poucos meses a pouco 

mais de um ano. Entretanto, corpos enterrados entre 90 centímetros e um 

metro e meio podem levar diversos anos para atingirem a decomposição total. 

A presença de traumas ou feridas pode acelerar o processo. Por outro lado, o 

tamanho do cadáver não parece afetar a taxa de decomposição.  

 Em ambientes quentes e úmidos a esqueletonização pode ocorrer em 

até duas semanas (Clark et al., 1997; Mann et al., 1990; Galloway et al., 1989; 

Cunha et al., 2003), ainda que em casos extremos possa levar somente 3 dias 

(Clark et al., 1997). Entretanto, de acordo com Knight (1996, citado em 

Pinheiro, 2006), em ambientes temperados o processo parcial, no qual ainda 

restam tendões, periósteo e ligamentos, normalmente leva entre cerca de 12 e 

18 meses. Já a esqueletonização completa, na qual apenas os ossos limpos 

estão presentes, levaria cerca de 3 anos.  

 A esqueletonização tem inicio quando a decomposição dos tecidos 

conectivos passa a liberar os ossos. Esse processo, entretanto, não é 

homogêneo de maneira que algumas partes se desarticulam antes do que 

outras. Junto à ação da gravidade a esqueletonização pode levar a uma radical 

re-organização dos ossos dentro da cova. Basta imaginar um corpo sendo 

enterrado em posição vertical; ação conjunta da desarticulação e da gravidade 

farão que, ao fim do processo, todos os ossos estarão empilhados no fundo da 

cova. Portanto, conhecer a sequencia com que os ossos são naturalmente 
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desarticulados pode auxiliar a determinar se um arranjo de ossos 

desarticulados foi gerado pela ação intencional do home ou não. Além disso, 

também é possível fazer inferências sobre o intervalo decorrido entre o 

falecimento e a inumação. Entretanto, apesar da importância desse tipo de 

conhecimento, a seqüência de desarticulação dos ossos ainda não está 

totalmente bem caracterizada.  

 A breve síntese apresentada a seguir foi feita a partir dos trabalhos de 

Pinheiro (2006) e Duday (2009). A desarticulação de corpos enterrados ocorre 

no sentido “cefálico-caudal” e do centro para a periferia (Pinheiro, 2006). Ou 

seja, a cabeça, sem a mandíbula, normalmente separa primeiro da espinha e, 

então, a espinha. Dirkmaar e Sienickis (1998; apud Pinheiro, 2006) propuseram 

a seguinte sequência de desarticulação para corpos expostos em ambientes 

subaéreos: primeiro a cabeça, devido a acessibilidade de suas cavidades aos 

insetos, em seguido o externo e a clavícula; os membros superiores decompõe 

muito mais rápido do que os inferiores; a pélvis se separa tardiamente do 

tronco e as costelas são desarticulados em momento distintos. Os pés e as 

mãos são os primeiros a se desarticular, algumas vezes antes mesmo da 

cabeça. A coluna vertebral, apesar de ser exposto antes, é uma das últimas a 

desarticular devido à resistência dos ligamentos costovertebrais e 

intervertebrais. Haglung (1993) estabeleceu a seguinte sequência de 

desarticulação a partir de corpos encontrados dentro d’água: primeiro ossos da 

mão, do pulso, do pé, do tornozelo, mandíbula e crânio; em seguida pernas e 

braços.  

 Ainda que as fontes citadas acima atestem a enorme variabilidade 

cronológica dos processos de esqueletonização, fica patente que as partes do 

corpo que primeiro são afetadas são o crânio, os pés e as mãos. Em ambiente 

subaéreo dificilmente os ossos dessas regiões permaneceriam articulados por 

mais do que duas ou quatro semanas, possivelmente menos6. Portanto, a 

presença desses ossos em conexão anatômica são indicadores de que um 

determinado enterramento foi realizado não muito tempo após o falecimento.  

 

                                                           
6
 Tais estimativas são ainda menos confiáveis no caso específico de corpos encontrados em ambiente 

cárstico já que até hoje pouquíssimos estudos foram feitos para caracterizar de forma adequada a ação 
dos processos tafonômicos nesses ambientes, que seguramente apresentam uma série de 
idiossincrasias.   
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6.1. Localização da Lapa do Santo 

 O sítio arqueológico Lapa do Santo está localizado na Área de Proteção 

Ambiental (APA) do Carste de Lagoa Santa, no município de Matozinhos, em 

Minas Gerais. Mais especificamente encontra-se dentro da fazenda Cauaia. A 

região fica situada a cerca de 50 km ao norte de Belo Horizonte (Figura 6.1.1). 

O acesso à região pode ser feito através da estrada MG-010 até Matozinhos, e 

em seguida através de várias estradas vicinais que partem da cidade e 

percorrem o carste de Lagoa Santa. A coordenada UTM da Lapa do Santo é 

7845985S e 600870E (Fuso 23K Sul).  

 

 
Figura 6.1.1 - Mapa do Estado de Minas Gerais, com a localização da 
APA Carste de Lagoa Santa em destaque (extraído de Piló, 2003).  

 

6.2. O sítio arqueológico da Lapa do Santo 

 A Lapa do Santo é uma caverna, que se projeta para dentro de um 

enorme paredão calcário com cerca de 30 metros de altura cuja, cuja entrada 

apresenta ampla área abrigada com cerca de 1300 m2 (Figuras 6.2.1 e 6.2.4). 

Com exceção de uma única sondagem, que foi realizada dentro da caverna, 

todas as demais intervenções arqueológicas no sítio foram feitas numa área 

que é delimitada pela presença da caverna, de um lado, e pela presença da 

mata de capoeira, pelo outro. Essa área apresenta cerca de 60 metros de 

extensão, no sentido Norte-Sul, e 30 metros, no sentido Leste-Oeste. O terreno 
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dessa parte do abrigo é caracterizado por uma forte inclinação descendente na 

direção norte, gerando um desnível de cerca de 10 metros. No extremo mais 

rebaixado, ao norte, encontra-se o sumidouro daquilo que deve ser uma lagoa 

perene que se forma em épocas de intensa chuva em decorrência do 

supracitado desnível que caracteriza a topografia do terreno. 

 Nas etapas iniciais de escavação, sondagens foram feitas ao longo de 

praticamente toda a extensão da área abrigada no intuito de avaliar o potencial 

do sítio. Durante esse processo ficou bem caracterizado que a região sul do 

abrigo apresentava um pacote potencialmente intacto com idades que 

remetiam ao Holoceno Inicial. A partir de então, essa parte do sítio tornou-se a 

área principal de escavação e uma superfície ampla passou a ser escavada 

através da decapagé de níveis naturais (Figuras 6.2.5 e 6.2.6). A Figura 6.2.5 

essa área principal de escavação nas etapas do ano 2001, 2003, 2005 e 2008. 

Do ponto de vista da arqueologia das práticas mortuárias, a escolha dessa área 

do sítio mostrou-se muito fortuita já que nela foram encontrados 26 

sepultamentos em ótimo estão de conservação. No capítulo 8, cada um desses 

sepultamentos será descrito em detalhes. Antes, entretanto, será apresentada 

no próximo capítulo uma discussão sobre a cronologia do sítio, em geral, e dos 

sepultamentos, em particular.   
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Figura 6.2.1 – Planta da Lapa do Santo. A área principal de escavação, 
em que foram encontrados os sepultamentos, está indicada em 
vermelho.  
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Figura 6.2.2 - Vista aérea do paredão do Santo, sob o qual se localiza a Lapa do Santo. O sítio 
arqueológico está atrás da linha de árvores presente na base do maciço. O caminho pela qual se 
atravessa as árvores para chegar ao abrigo está indicado pela seta preta. A seta vermelha indica a lona 
utilizada para proteger a superfície do sítio. O micro-onibus é da equipe do LEEH. Foto tirada por 
Ataliba e disponibilizada no Google Earth. 
 

 
Figura 6.2.3 - Vista da aérea de “secretária”. Reparar que o piso do abrigo foi recoberto por uma lona 
preta para impedir que o sedimento fosse remexido. No canto direito inferior sacos de sedimento 
separados para flotação.  
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Figura 6.2.4 – Fotos da Lapa do Santo. a) vista do lado de fora do abrigo, o sítio se encontra 
imediatamente atrás das árvores; b) placa colocada na entrada do sítio; c) além do abrigo gerado pelo 
paredão calcário, também há uma caverna propriamente dita, entretanto as escavações se 
concentraram fora dela; d) vista interna da caverna, com exceção de uma única sondagem essa área 
não foi escavada.  
 



140 
 

 
Figura 6.2.5 – Fotos da área principal de escavação em anos consecutivos. As fotos a), b),  
c) e d) foram tiradas do mesmo lugar localizado no extremo sul do sítio. A) etapa de 
2001: as quadras ainda não tinham sido abertas; b) etapa de 2003: apenas quadras 
isoladas haviam sido escavadas; c) etapa de 2005: já haviam sido abertas superfícies 
amplas, ao fundo é possível observar a trincheira que foi feita na vertente; d) na etapa 
de 2008 o embasamento do abrigo foi evidenciado em diversas partes do sítio;  

 

 
Figura 6.2.6 – Fotos da Lapa do Santo. a) detalhe da área principal de escavação na qual 
foram expostas superfícies amplas; b) detalhe do conjunto das quatro quadras mais 
profundas da área principal de escavação (F12, F13, G12 e G13); c) trincheira que foi 
feita na vertente; d) a lona azul era içada todos os dias para impedir que os 
sepultamentos em fase de exumação fossem expostos ao sol.  
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7 – Cronologia da Lapa do Santo 

 Uma das tendências atuais na arqueologia da morte é a preocupação 

em distinguir a variabilidade decorrente de fatores sociais daquela gerada pelo 

caráter cumulativo do registro arqueológico (O’Shea, 1981, 1984). Nas palavras 

de Chapman (2005:38) “We need to divorce chronological and social causes of 

variability in mortuary practices, but how often are these requirements 

recognized or put in practice in fully scale as they deserve?”. Neste mesmo 

trabalho Chapman apresenta o “projeto Gatas”, cujos investimentos no 

refinamento cronológico é uma “raridade nas análises mortuárias”. Nesta 

seção, se procura atingir um refinamento cronológico para a Lapa do Santo que 

faça jus a este seleto grupo a que Chapman se refere.  

7.1 - Cronologia do Sítio Lapa do Santo a partir das datas obtidas em 

amostras de carvão 

  Entre 2001 e 2009, foram geradas 47 datações radiocarbônicas 

sobre carvão para a Lapa do Santo (Tabela 7.1). O histograma da Figura 7.1.1 

e o boxplot da Figura 7.1.2 mostram que estas se agrupam em três intervalos 

cronológicos distintos, cujas médias e desvios-padrão são, 8928±540, 

4028±204, 935±351. Esses períodos serão chamados, respectivamente, de 

Período 1, Período 2 e Período 32.  

 Das 47 datações, 40 referem-se à área principal de escavação. Desse 

ponto em diante toda a discussão sobre a cronologia do sítio será baseada 

nesse subconjunto, já que foi nessa área que os sepultamentos foram 

encontrados. O croqui da Figura 7.1.3 refere-se a essa área e mostra a 

localização de cada um dos carvões datados. É possível verificar uma 

distribuição espacial desigual das datações pelas diversas quadras escavadas. 

Assim, 43% das 40 datas referem-se à região sudeste da área (quadras 

M4,M5,M6,M7); 23%, à porção centro-sul (quadras J7,J8,K7,K8,L7,L8); e 30%, 

ao extremo noroeste (quadras F13,G12,G13). As regiões central e norte estão 

datadas por apenas duas amostras de carvão (2%). Esse quadro é 

particularmente preocupante, já que foi justamente nessa região central da 

área de escavação principal que grande parte dos sepultamentos foi 

encontrada.  
                                                           
1
 Os desvios-padrão não refletem o erro laboratorial de cada datação.  

2
 A ANOVA para estes três períodos cronológicos resultou num F=628,89; p=0.0000. 
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TABELA 7.1.1 – Datas radiocarbônicas obtidas sobre carvão para a Lapa do Santo. 

BETA* # Quadra Nível  Facies Método 
Idade 

convencional (AP) 

248891 AI1 2 2 AMS 4470 ± 40 
256224 AI1 5 5 AMS 10130 ± 60 
256223 AI1 4 4 AMS 9520 ± 60 
214130 F13 36 17 AMS 9900 ± 40 
216518 F13 23 1 AMS 9100 ± 40 
202767 G12 15 15 AMS 8530 ± 40 
214141 G12 22 26 AMS 8980 ± 40 
214143 G12 23 28 AMS 9150 ± 40 
216520 G12 9 12 AMS 8810 ± 90 
246246 G12 27 x AMS 8900 ± 40 
214139 G13 22 27 AMS 8930 ± 40 
263885 G13 Perfil Norte x AMS 9370 ± 40 
263884 G13 x x AMS 9680 ± 50 
263883 G13 Perfil Leste x AMS 9470 ± 50 
263882 G13 39 32 AMS 9650 ± 50 
214142 I12 Sep 15 x AMS 7890 ± 40 
214135 J07 7 9 AMS 8750 ± 40 
202763 J08 7 7 Contagem estendida 8600 ± 50 
248893 J08 Perfil Oeste x AMS 8170 ± 50 
183573 K08 2 3 AMS 8230 ± 50 
183574 L07 8 8 Contagem estendida 4010 ± 130 
214131 L07 7 9 AMS 8670 ± 40 
216523 L07 8 11 AMS 8620 ± 40 
216524 K07 9 13 AMS 8710 ± 40 
214137 L08 8 11 AMS 8820 ± 40 
214136 L11 8 11 AMS 8710 ± 80 
214138 L28 80 -90 x AMS 10070 ± 100 
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 TABELA 7.1.1 – Datas radiocarbônicas obtidas sobre carvão para a Lapa do Santo (continuação). 

BETA* # Quadra Nível  Facies Método 
Idade 

convencional (AP) 

214132 L31 x x AMS 8790 ± 40 
202768 M04 11 16 Contagem estendida 4290 ± 90 
216521 M04 4 3 AMS 4070 ± 60 
216522 M04 12 15 AMS 8800 ± 40 
202765 M04 8 9 Contagem estendida 3820 ± 100 
202766 M05 8 9 Contagem estendida 3810 ± 50 
183572 M05 3 2 Contagem estendida 960 ± 70 
202764 M05 2 2 Contagem estendida 910 ± 50 
183571 M06 20 24 Contagem estendida 8600 ± 160 
214129 M06 5 6 AMS 3960 ± 40 
214133 M06 24 29 AMS 8700 ± 40 
214134 M06 24 29 AMS 8870 ± 100 
214140 M06 28 34 AMS 8930 ± 40 
216517 M06 4 4 AMS 3930 ± 40 
216519 M06 14 18 AMS 8690 ± 40 

x M06 7 9 x 3860 ± 40 
243393 M07 11 7 AMS 3950 ± 40 
243392 M07 6 3 AMS 4140 ± 40 
159246 x x x x 7940 ± 50 
159247 x x x x 8880 ± 50 

* Refere-se à Beta Analytic 



144 
 

 

Figura 7.1.1 - Histograma feito a partir das 47 datações C
14

 obtidas sobre carvão para a 
Lapa do Santo. 

 

 
Figura 7.1.2 - Boxplot indicando média e desvio-padrão para cada um dos três Períodos 
definidos para a Lapa do Santo.  

 

 

 

Período 3: 935±35 

Período 2: 4028±204 

Período 1: 8928±540 
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 O croqui da Figura 7.1.3 e o perfil da Figura 7.1.4 mostram que os 

carvões dos Períodos 2 e 3 estão restritos às quadras da área sudeste do sítio, 

mais especificamente às quadras Ms e L7. Da quadra L7 para o norte e oeste, 

todas as datas, sem exceção, enquadram-se no Período 1. Portanto, todo o 

material arqueológico oriundo dessa área do sítio apresenta idades 

compatíveis com o Período 1, independentemente da profundidade em que foi 

encontrado.  

 A posição vertical (cota z) dos carvões datados também foi analisada. O 

gráfico da Figura 7.1.5 mostra a relação entre a idade dos carvões e sua cota 

vertical. Nitidamente, cada um dos três períodos está restrito a um intervalo 

vertical específico, com quase nenhuma sobreposição entre eles. Assim, os 

carvões dos Períodos 1, 2 e 3 encontram-se, respectivamente, entre as cotas 

z=-4,881 e z=0,577; z=0,154 e z=0,947; z=0,994 e z=1,097. A única 

sobreposição entre os períodos ocorre entre o topo do Período 1 (z=0,577) e a 

base do Período Cronológico 2 (z=0,154). Entretanto, essa sobreposição é 

gerada apenas pela posição das duas amostras de carvões mais elevadas do 

Período 1 (indicadas pela seta azul nas Figuras 7.1.3 e 7.1.4). Essas duas 

amostras estão localizadas próximas (nas quadras J8 e K8), de maneira que 

parece razoável assumir que também a sobreposição dos Períodos 1 e 2 por 

elas indicadas seja um fenômeno restrito a essa pequena área do sítio. 

Portanto, a posição vertical dos vestígios é um indicador confiável de 

cronologia para o enquadramento nos três períodos aqui definidos.  

No gráfico da Figura 7.1.6, os 26 carvões do Período 1 são apresentados 

separadamente, evidenciando a existência de uma forte correlação entre idade 

e posição vertical (r=0,86; p<0,01). A partir da equação da reta obtida da 

análise de regressão (y=8537,3+241,56x), é possível estabelecer que a taxa de 

acumulação de sedimento para esse período foi de 4,14 mm/ano. Essa taxa é 

muito elevada quando comparada às obtidas em ambientes naturais, sugerindo 

uma ação eminentemente antrópica na gênese desse pacote de sedimento 

(Strauss, 2008; Strauss e Araujo, 2009). Quando se considera o intervalo de 

95% de predição gerado a partir da mesma análise de regressão, fica claro 

que, à exceção de uma única data, todas as demais estão estatisticamente 

associadas ao modelo linear mencionado anteriormente (Figura 7.1.6).  
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Figura 7.1.3 - Croqui da área principal de escavação com a distribuição horizontal das 34 amostras de 
carvão datadas. Cada círculo representa uma amostra e o número associado é a datação obtida. As 
áreas sombreadas em verde indicam as quadras que foram escavadas. As setas apontam as duas 
amostras discutidas no texto. As linhas tracejadas em azul correspondem às superfícies projetadas no 
perfil da Figura 7.1.4.  
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Figura 7.1.4 - Distribuição vertical das 40 amostras de carvão datadas na área central de escavação da Lapa do Santo. Cada círculo representa uma amostra com a 
respectiva data e quadra.
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Figura 7.1.5 - Gráfico cartesiano em que o eixo da abscissa indica a cota vertical (z) e a ordenada indica 
a idade radiocarbônica em anos AP. Os triângulos vermelhos indicam carvões do Período 1 (n=26); os 
quadrados azuis do Período 2 (n=10) e os losângulos amarelos do Período 3 (n=2). As linhas tracejadas 
indicam os limites entre cada um dos três Períodos. A seta aponta as duas amostras de carvão que 
geram sobreposição entre o topo do Período 1 e a base do Período 2. 
  

 A única amostra de carvão que ficou fora do intervalo de 95% data de 

7890±40 anos AP e é a mais recente entre as amostras do Período 1. Se essa 

amostra realmente pertence ao Período 1 e, portanto, esteve submetida à 

mesma taxa de acumulação de sedimentos do período, sua posição vertical 

(i.e. sua cota vertical z) exige que processos de migração vertical a tenham 

retirado de sua posição original. De acordo com a taxa de acumulação 

calculada (4,14 mm/ano), isso significa que a posição vertical original dessa 

amostra de carvão estaria na cota z = 0,530, cerca de 90 centímetros acima da 

superfície atual. A interpretação para essa situação é que se trata de material 

vestigial resultante de processos erosivos que atuaram sobre essa porção do 

sítio a partir do Holoceno Médio. Essa explicação seria mais plausível na 

medida em que dispensa processos de movimentação vertical ao longo da 

matriz sedimentar. Ainda que tais eventos possam ocorrer em sítios 

arqueológicos (Stein, 1983; Araujo, 1995; Bateman, 2003; Strauss 2008), não 

há nenhuma evidência na Lapa do Santo de que isso tenha ocorrido. Muito 
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pelo contrário, a estratificação expressa pela alta correlação entre cota vertical 

e idade radiocarbônica sugere que a ação desses processos foi limitada. 

Figura 7.1.6 - Gráfico cartesiano em que o eixo da abscissa indica a cota vertical (z) e a ordenada indica a idade radiocarbônica 
em anos AP. Apenas as 26 amostras de carvão do Período 1 foram incluídas.  Os triângulos vermelhos indicam amostras das 
quadras F13, G12 e G13; os quadrados azuis das I12, J7, J8, K7, K8, L7, L8 e L11; e os losângulos verdes das M4, M5, M6 e M7. A 
linha vermelha é a reta de regressão. A área delimitada pelos dois arcos vermelhos tracejados indica o limite de 95% de 
predição (r = 0,86). Erro Estratigráfico de ±495 anos. 

 Portanto, seria de se esperar que outros carvões do limite mais recente 

do Período 1 (i.e. menos de 8000 AP) fossem encontrados próximos à 

superfície das quadras em que os Períodos 2 e 3 não estão presentes. 

Infelizmente, até o presente momento, esta área do sítio está muito mal 

caracterizada cronologicamente, impedindo uma estimativa acurada do limite 

superior do Período Cronológico 1. Ainda assim, conforme será discutido na 

seção 7.3 existem várias datações obtidas em osso humano cujas idades de 

7400 e 7700 ARCAP (Sep 19 e Sep 7) indicam que de fato o limite superior do 

Período 1 é mais recente do que o indicado pelas datações em carvão.   

 As dez datações do Período 2 encontram-se dentro do intervalo de 95% 

de predição da análise de regressão (Figura 7.1.7), sustentando a proposta 

inicial de que se trata de um período muito bem definido do ponto de vista 

cronológico. Por outro lado, a análise aponta para um quadro distinto do 
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período anterior. A correlação obtida entre idade e cota vertical é altamente 

significativa e muito baixa (r=0,14; p<=0,00001), especialmente quando 

comparada à obtida para o Período 1 (r=0,86; p<0,00001). Esse valor reflete a 

alta frequência de inversões cronológicas observadas nesse intervalo de 

tempo, indicando a total ausência de uma estratificação clara no pacote 

sedimentar. Por outro lado, a taxa de acúmulo de sedimento não foi calculada 

pela equação da reta de regressão como foi para o período anterior. 

Alternativamente, foram utilizados os limites superior e inferior da cronologia 

(4290AP a 3810AP) e da espessura do pacote (z=0,154 e z=0,947). A taxa 

obtida foi de 1,49 mm/ano, aproximadamente a metade da obtida para o 

Período 1. Uma vez que em sítios arqueológicos abrigados a taxa de acumulo 

de sedimentos é diretamente proporcional à densidade e à intensidade da 

ocupação humana, é possível inferir que durante o Período 2 a intensidade de 

ocupação foi menor do que no período antecedente. Espacialmente, todas as 

amostras de carvão desse período encontram-se na porção sudeste da área 

principal de escavação, mais especificamente nas quadras M4, M5, M6, M7 e 

L7 (Figura 7.1.3).  

 O Período 3 está representado por apenas duas amostras de carvão. O 

pequeno número amostral torna impossível a aplicação de análises análogas 

às realizadas para os demais períodos. Além disso, os dois carvões estão 

muito próximos um do outro (Figura 7.1.3), de maneira que não podem ser 

utilizados para uma delimitação espacial confiável da extensão em planta da 

ocorrência dessa ocupação. Ainda assim, tendo-se em vista a distribuição 

espacial do Período Cronológico 2 e que nenhum outro carvão da porção 

sudeste do sítio em cotas equivalentes a esses dois foi datado (vide Fig. 7.1.4), 

assumiu-se que o Período 3 está presente em subsuperfície (até cerca de 10-

15 centímetros) por toda a extensão das quadras M3, M4, M5, M6, M7 e L7.  

 Todas as considerações feitas até aqui utilizaram o valor absoluto da 

cota z como indicador de posição vertical. Entretanto, a profundidade em 

relação à superfície também pode ser utilizada com o mesmo fim. Assim, um 

último exercício foi feito no sentido de verificar a influência do fator 

profundidade na distribuição das datas obtidas sobre amostras de carvão. O 

gráfico da Figura 7.1.8 mostra que ocorre uma desestruturação do padrão 
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observado no gráfico análogo da Figura 7.1.3, gerado a partir das cotas z. Ou 

seja, a profundidade em relação à superfície não permite atribuir uma dada 

peça aos períodos definidos anteriormente. Esses resultados sustentam a 

interpretação de que processos erosivos são responsáveis pela ausência dos 

Períodos Cronológicos 2 e 3 ao norte das quadras M’s. Portanto, a atual 

superfície do sítio não apresenta relação com a superfície original da época de 

ocupação pré-histórica (i.e. Período 1). Essa consideração é importante, pois, 

como veremos na próxima seção muitos dos sepultamentos encontrados na 

Lapa do Santo localizam-se justamente nesse “front” erosivo.   

 
Figura 7.1.7 - Gráfico cartesiano em que o eixo da abscissa indica a cota vertical (z) e a ordenada indica 
a idade radiocarbônica em anos AP. Apenas as amostras de carvão do Período 2 foram incluídas. Cada 
círculo preto representa uma amostra de carvão datada. A linha vermelha é a reta de regressão. O 
arco vermelho tracejado indica o limite de 95% de predição (r = 0,14). Erro estratigráfico de ±392 anos.  

 

 A Tabela 7.1.2 e o perfil da Figura 7.1.9 resumem a divisão cronológica 

para a Lapa do Santo assumida neste trabalho. O Período 1 está presente em 

toda a área principal de escavação. Caracteriza-se por ser cronologicamente 

estratificado e apresentando poucas inversões cronológicas. 
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Figura 7.1.8 - Gráfico cartesiano em que o eixo da abscissa indica a profundidade em relação à 
superfície e a ordenada indica a idade radiocarbônica em anos AP. Os triângulos vermelhos indicam 
amostras de carvão do Período 1 (n=26), os quadrados azuis do Período 2 (n=10) e os losângulos 
amarelos do Período 3 (n=2).  
 

Seu topo encontra-se próximo às cotas de z=0,600 e sua base deve 

corresponder ao fundo do pacote arqueológico. Esse período vai de 9900 a 

7890 anos AP. O Período 2 está presente apenas na porção sudeste da área 

principal de escavação. Não apresenta estratificação em decorrência da alta 

frequência de inversões cronológicas. Com espessura de cerca de 90 

centímetros, apresenta sua base na cota z=-0,947 e seu topo na cota z=-0,154. 

Os contatos tanto com o período anterior como com o posterior são planos e 

sub-horizontalizados. Esse período vai de 4232 até 3824 anos AP. O Período 3 

apresenta a mesma distribuição horizontal que o Período 2, só que aflorando à 

superfície. Apenas duas amostras de carvão apresentam datas compatíveis 

com este período e sugerem que se trata de um nível raso subsuperficial de 

cerca de 10 a 15 centímetros de espessura, cujas idades estão entre 970 e 900 

anos AP.  
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TABELA 7.1.2 – Síntese com as características dos Períodos Cronológicos definidos para a Lapa do Santo. 

 Total de carvões 
Posição vertical 

(base; topo; espessura) 
Cronologia 

(mín; max; média±desvpad) 
Correlação 

Taxa de acumulação 
(mm/a) 

Região do sítio 

Período 
Cronológico 3 

2 0,994;1,097; 10 910; 960; 935±35 X X 
Restrito à 

porção Sudeste 

Período 
Cronológico 2 

10 -0,947; -0,154; 79 3810, 4290; 3984±150 0,14 1,49 
Restrito à 

porção sudeste 

Período 
Cronológico 1 

26  -4,255; 0,577; 483 7890; 9900; 8877±462 0,86 4,14 Todo o sítio 
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7.2 - Cronologia dos Sepultamentos da Lapa do Santo: datações obtidas 

em amostras de osso3 

 Nesta seção e na próxima, os dados disponíveis serão apresentados no 

intuito de se estabelecer uma cronologia para os 27 sepultamentos da Lapa do 

Santo. Idealmente, a melhor maneira de se fazer isso seria a partir de datas 

obtidas diretamente em amostras de osso. Entretanto, conforme será discutido 

na seção 7.4, na maioria dos casos estas não estão disponíveis. 

Alternativamente, informações relativas à posição vertical e ao contexto 

arqueológico foram utilizadas em conjunto com as datações sobre ossos para 

estabelecer as idades dos sepultamentos. 

 De acordo com as datas obtidas a partir das amostras de carvão, a cota 

vertical é um ótimo indicador de cronologia na Lapa do Santo. Entretanto, não 

existe nenhuma razão a priori para que o mesmo se aplique aos sepultamentos. 

Afinal, esses são por definição feições intrusivas que não precisam, 

necessariamente, respeitar a estratificação do sítio. Portanto, é de fundamental 

importância verificar se existe ou não uma relação confiável entre a posição 

vertical de um sepultamento e sua idade. Em caso afirmativo, seria possível 

estimar a idade dos sepultamentos para os quais não se dispõe de idades 

diretas. Nesse sentido, esta seção investiga a relação entre a posição vertical e 

as idades obtidas a partir de amostras de osso. 

 A primeira decisão que deve ser tomada antes de as análises serem 

realizadas é se a posição vertical da cova deve ser determinada pelo seu topo 

ou por sua base (i.e. fundo da cova). Existem argumentos a favor de ambas as 

alternativas. Por um lado, o uso da superfície da cova é mais adequado na 

medida em que esta corresponderia, em princípio, à superfície do sítio no 

momento do enterramento. Portanto, a data do estrato correspondente (i.e. 

indicado pelas idades obtidas em carvão) deve ser contemporânea à idade do 

enterramento. Por outro lado, alguns autores argumentam que, apesar dessa 

vantagem teórica, a identificação da posição da superfície da cova está muito 

mais sujeita a erros do que a identificação de seu fundo. Partindo do 

pressuposto de que a profundidade da cova não varia muito dentro de um 

mesmo grupo de enterramentos, seria possível utilizar a posição do fundo da  

                                                           
3
 O Sepultamento 1 também apresenta idade obtida em osso. Entretanto, quando esse resultado foi 

obtido essa seção já havia sido escrita e, portanto, essa data não é considerada nas análises.  
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Figura 7.1.9 - Distribuição espacial em perfil dos períodos cronológicos definidos neste trabalho.  
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cova no lugar do topo sem que houvesse erros relativos à posição estratigráfica 

(Vergne, 20024; Sene, 2003).  

 Tendo-se em vista a querela supracitada, optou-se por utilizar neste 

trabalho tanto o topo quanto a base da cova para caracterizar a posição vertical 

dos sepultamentos. A escavação meticulosa e o registro constante de 

coordenadas tridimensionais com o uso de uma estação total permitiram o 

estabelecimento preciso das cotas verticais dos sepultamentos da Lapa do 

Santo. Além das cotas verticais (z), o nível em que o sepultamento foi 

encontrado também foi utilizado como um indicador alternativo de sua posição 

vertical. Ao contrário das cotas verticais que são referenciadas em relação a um 

plano horizontal, imaginário, os níveis das quadras são escavados em relação à 

superfície real do sítio. Assim, os níveis são indicadores da profundidade em 

relação à superfície. Os critérios utilizados para a determinação dessas cotas e 

dos níveis de cada sepultamento serão discutidos no capítulo 7. A Tabela 7.2.1 

apresenta as cotas do topo e da base e o nível em que cada sepultamento foi 

encontrado.  

 Foram obtidas nove datas a partir de amostras de ossos dos 

sepultamentos da Lapa do Santo. A Tabela 7.2.2 fornece essas datas e o croqui 

da Figura 7.2.1 indica sua localização no sítio. Dois sepultamentos duplos (Sep. 

14 e Sep. 17) tiveram os ossos de seus dois indivíduos datados. Assim, existem 

duas datas para cada um desses sepultamentos. Portanto, foram ao todo, 

datados sete sepultamentos da Lapa do Santo. Das nove idades, sete (77%) 

estão entre 8730 e 7400 anos AP. Das duas restantes, uma resultou em 5990 e 

outra em 790 anos AP.  

 As Figuras 7.2.2 e 7.2.3 mostram, respectivamente, a relação entre as 

idades dos sepultamentos e as cotas verticais associadas aos seus topos e às 

suas bases. As correlações obtidas quando o topo e a base são considerados 

são, respectivamente, r=-0,70 (p<0,05) e r=-0,55 (p>0,5). Portanto, pelo menos 

no que diz respeito à cota do topo dos sepultamentos datados, existe uma 

                                                           
4
 Vergne (2002:254) afirma que “A partir da etnografia sabe-se que os grupos humanos obedecem um 

padrão cultural no que se refere a profundidade da cova para enterrar os seus mortos (Metraux, 1947), 
permitindo admitir que as covas de um mesmo conjunto funerário, em um sítio arqueológico, tenham 
profundidades aproximadamente semelhantes”.  
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considerável correlação entre idade radiocarbônica e cota vertical. O fato de 

que, quando as cotas da base da cova são utilizadas, a correlação se torna mais 

fraca e deixa de ser significativa parece indicar que, conforme era esperado, a 

posição do topo da cova é mais fidedigna como indicador da posição 

estratigráfica do sepultamento, mesmo sendo mais difícil de ser identificada em 

campo. Esse resultado indica que, pelo menos no caso da Lapa do Santo, a 

estratégia sugerida por Mendonça (1998) e Sene (2003) não é a mais adequada. 

 Entretanto, a alta correlação obtida (r=-0,70) é devida, em grande parte, à 

posição do sepultamento 2. Este é o único sepultamento cuja idade é inferior a 

1000 AP e sua posição vertical está de acordo com essa data (i.e. está bem 

acima de todos os demais). A importância desse único sepultamento nas altas 

correlações apresentadas acima fica mais clara quando estas são recalculadas 

excluindo-o. Os novos valores são r=0,01 (p>0,05) e r=0,13 (p>0,05), 

respectivamente para o topo e para a base das covas. Portanto, de acordo com 

esses valores, quando apenas os sepultamentos mais antigos são considerados, 

não existe nenhuma relação entre a sua posição vertical e a sua idade 

radiocarbônica.  

 Mais uma vez esse quadro parece ser resultado da posição particular de 

dois sepultamentos. Quando os sepultamentos 14 e 17 são excluídos e a 

correlação é recalculada entre os demais sepultamentos mais antigos (i.e. 7, 

11,19, 26), os valores obtidos são r=-0,79 (p>0,05) e r=-0,66 (p>0,05). Ambas as 

correlações não são significativas, o que é esperado mediante um tamanho 

amostral tão reduzido (n=4). Ainda assim, os valores obtidos sustentam o 

argumento de que, quando os sepultamentos 14 e 17 são desconsiderados, 

existe uma importante associação entre a posição vertical e a idade 

radiocarbônica, mesmo que apenas para os sepultamentos mais antigos. Isto 

fica ainda mais claro quando o sepultamento 2 é reintroduzido e as correlações 

calculadas novamente. Ou seja, quando todos os sepultamentos datados, à 

exceção dos sepultamentos 14 e 17, são considerados, as correlações obtidas a 

partir das cotas do topo e da base são, respectivamente, r=-0,96 (p<0,05) e r=-

0,91 (p<0,05). Esses valores são altíssimos e muito próximos àquele obtido 

quando as idades em carvão foram consideradas na seção anterior (r=0,86; 

p<0,05).  
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Tabela 7.2.1 - Dados relativos à posição vertical dos sepultamentos da Lapa do Santo. 

Identificação Nível Cota topo Cota base 

Sep 1 12 -0,806 -1,008 

Sep 2 2 0,671 0,337 

Sep 3 2 0,197 0,059 

Sep 4 2 0,074 -0,057 

Sep 5 3 -0,081 -0,359 

Sep 6 2 -0,293 -0,435 

Sep 7 3 -0,271 -0,418 

Sep 8 2 0,111 0,041 

Sep 9 10 -1,156 -1,234 

Sep 10 2 -0,387 -0,463 

Sep 11 4 -0,120 -0,335 

Sep 12 4 -0,561 -0,662 

Sep 13 6 0,059 -0,091 

Sep 14 6 0,140 0,050 

Sep 15 2 -0,310 -0,715 

Sep 17 9 -0,141 -0,253 

Sep 18 8 -0,360 -0,450 

Sep 19 2 -0,084 -0,255 

Sep 20 10 -0,548 -0,632 

Sep 21 8 -0,533 -0,762 

Sep 22 2 -0,228 -0,506 

Sep 23 7 -0,504 -0,601 

Sep 24 3 -0,270 -0,612 

Sep 25 13 -0,837 -0,945 

Sep 26 8 -0,531 -0,830 

Sep 27 8 -0,515 -1,125 
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Tabela 7.2.2 - Idades obtidas em amostras de ossos humanos da Lapa do Santo. 

Sep Nº BETA  
Idade medida (anos 

AP) 

Idade 
convencional 

(anos AP) 

Calibração 2 
sigma 

(anos AP) 

12
C/

13

C 
o/oo 

Sep 1 271249 8730±60  8840±60 
8230 até 7730, 
10180 até 9680 

-18,1 

Sep 2 253497 690±40  790±40 780 até 670  -19,2 

Sep 7 215194 7300±40 7400±40 8330 até 8160 -18,9 

Sep 11 215195 5920±40 5990±40 6900 até 6730 -20,6 

Sep 14 215196 8190±40 8230±40 
9380 até 9370, 
9300 até 9040 

-22,4 

Sep 14 253505 8640±50 8730±50 9900 até 9550 -19,6 

Sep 17 253507 8560±50 8660±50 9710 até 9540 -19,0 

Sep 17 265182 8480±50 8580±50 9590 até 9490 -19.0 

Sep 19 215200 7600±40 7700±40 8560 até 8400 -18,6 

Sep 26 253511 8450±50 8540±50  9550 até 9480 -19,8 

 

 

 
7.2.1 – Croqui da área principal de escavação indicando a posição 
horizontal dos sepultamentos que foram diretamente datados. A área 
sombreada corresponde à escavada. Cada quadra tem um metro 
quadrado. 
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Figura 7.2.2 - Gráfico cartesiano em que o eixo da abscissa indica idade radiocarbônica obtida em 
amostra de osso e a ordenada indica valor da cota vertical do ponto superior do sepultamento.  

 

  

Figura 7.2.3 - Gráfico cartesiano em que o eixo da abscissa indica idade radiocarbônica obtida em 
amostra de osso e a ordenada indica valor da cota vertical do ponto inferior do sepultamento.  

   

 Pelo que foi mostrado anteriormente fica claro que os sepultamentos 14 e 

17 apresentam um comportamento anômalo no que diz respeito à sua idade e 

posição vertical. Isto pode ser entendido na medida em que eles também se 

distinguem dos demais sepultamentos por estarem a sul da rocha que se ergue 
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na região da quadra L08. A presença dessa rocha teve implicações profundas 

na evolução do pacote sedimentar do sítio. O detalhamento de tais implicações 

ainda não foi feito e está além do escopo deste trabalho. Ainda assim, basta 

olhar o perfil apresentado na Figura 7.1.4 e a foto apresentada na Figura 7.2.4 

para perceber que a topografia é completamente distinta na região que se 

encontra a sul da rocha (basicamente uma superfície horizontal) e na região que 

se encontra ao norte dela (uma superfície inclinada no sentido noroeste).  

 
7.2.4 – Na foto é possível observar com clareza a diferença no comportamento 
topográfico do piso que se localiza à sul do afloramento calcário (à direita na foto), mais 
plano e elevado, e do piso que se localiza a norte (à esquerda na foto), mais inclinado e 
rebaixado.  

 

 De qualquer maneira, de um ponto de vista pragmático, o importante é 

ressaltar que, excetuados os sepultamentos 14 e 17, há uma fortíssima 

associação (r=-0,96) entre a idade radiocarbônica obtida em amostra de osso e 

a posição vertical do respectivo sepultamento. Portanto, é legítimo utilizar uma 

regressão baseada nesses dados para fazer uma estimativa da idade dos 

sepultamentos para os quais não foi possível obter datas a partir de amostras de 

osso. Neste sentido foram geradas duas equações de retas. A Equação 1, 

abaixo, foi gerada utilizando-se os dados referentes aos sepultamentos 2, 7, 11, 

19, 26 e a Equação 2, a seguir, foi gerada utilizando-se os dados referentes aos 

sepultamentos 7, 11, 19 e 26. 

Equação 1: Cota vertical = -0.0002 x Idade Radiocarbônica + 0.8117  
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Equação 2: Cota vertical = -0.0002 x Idade Radiocarbônica + 1.1161  

 Na próxima seção, em que a posição vertical de todos os sepultamentos 

será considerada, essas equações serão aplicadas aos dados disponíveis. 

Entretanto, por ora segue-se a discussão sobre os sepultamentos diretamente 

datados por amostras de osso, comparando essas idades com aquelas obtidas 

em carvão.  

 As Figuras 7.2.5 e 7.2.6 mostram a relação entre as datas obtidas em 

carvão e as datas obtidas em osso no que diz respeito à posição vertical 

indicada pela cota do topo e da base dos sepultamentos, respectivamente. Uma 

informação importante nessas figuras é que o sepultamento 2 apresenta datas e 

cotas compatíveis com os dois carvões do Período 3. Isto sustenta a 

legitimidade dessa idade que, por ser tão mais recente que as demais, poderia 

ser considerada como consequência de um erro laboratorial. O sepultamento 11 

também merece destaque. Com 5990 anos AP, ele se encontra, do ponto de 

vista cronológico, entre os períodos 1 e 2. A partir das Figuras 7.2.5 e 7.2.6 é 

possível observar que a posição vertical desse sepultamento está justamente na 

região do limite superior do Período 1 e do limite inferior do Período 2. Ou seja, a 

sua posição vertical é, grosso modo, aquela que seria esperada tendo-se em 

vista sua idade radiocarbônica. Além disso, conforme fica nítido nas figuras, 

essa data é importante pois representa uma faixa cronológica em que não há 

nenhum carvão datado em todo o sítio. Assim, o sepultamento 11 atesta uma 

ocupação do sítio nesse período e reforça a hipótese de que a superfície atual 

do sítio, particularmente nas regiões centrais e sul, é um front erosivo. Ainda que 

de maneira menos dramática, o mesmo é válido para os sepultamentos 7 e 19, 

cujas idades de 7400 anos AP e 7900 anos AP são mais recentes do que todos 

os carvões datados do Período 1, com a única exceção de uma amostra, datada 

em 7890 anos AP.  

 A Figura 7.2.7 apresenta a relação entre a idade obtida em amostras de 

osso e o nível em que o sepultamento correspondente foi encontrado. É possível 

observar que todos os sepultamentos localizados em níveis mais profundos (i.e. 

níveis 6, 8 e 10) apresentam idades recuadas, com mais de 8000 anos AP. Por 

outro lado, não é possível aplicar a lógica inversa segundo a qual sepultamentos 
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próximos à superfície seriam mais recentes. Isso sem dúvida é verdade para o 

sepultamento 2, mas a presença dos sepultamentos 7 e 19 em subsuperfície 

deixa claro que esqueletos antigos também estão presentes nas camadas 

superficiais do sítio. Tal organização parece refletir mais uma vez a divisão 

espacial dos três períodos definidos na seção anterior, na medida em que o 

sepultamento 2 está próximo (não apenas vertical mas também horizontalmente) 

à área do sítio em que ocorre o Período 3. 

 Além disso, o fato de sepultamentos situados em subsuperfície 

apresentarem datas que vão de 790 anos AP até 7700 anos AP passando por 

5990 anos AP e de que essas datas estão organizadas de forma crescente de 

acordo com o mergulho do declive da superfície atual (i.e. que as datas mais 

antigas estão nas regiões mais baixas da superfície atual) atesta que tal 

superfície não se caracteriza como isócrona e que, portanto, deve ser 

interpretada como uma superfície cronologicamente discordante e, 

potencialmente, erosiva.    

Figura 7.2.5 - Gráfico em que o eixo da abscissa indica idade radiocarbônica não calibrada e a ordenada 
indica valor da cota vertical (z) associada ao topo da cova. Os triângulos vermelhos indicam carvões do 
Período Cronológico 1 (n=26); os quadrados azuis, do Período Cronológico 2 (n=10); e os losângulos 
verdes, do Período Cronológico 3 (n=2). Os marcadores pretos indicam sepultamentos datados 
diretamente (n=9).  
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Figura 7.2.6 - Gráfico em que o eixo da abscissa indica idade radiocarbônica não calibrada e a ordenada 
indica valor da cota vertical (z) associada à base da cova. Os triângulos vermelhos indicam carvões do 
Período Cronológico 1 (n=26); os quadrados azuis, do Período Cronológico 2 (n=10); e os losângulos 
verdes, do Período Cronológico 3 (n=2). Os marcadores pretos indicam sepultamentos datados 
diretamente (n=9).  

 

Figura 7.2.7 - Gráfico em que o eixo da abscissa indica idade radiocarbônica obtida em amostra de osso 
e a ordenada indica nível em que o sepultamento foi encontrado.  
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sepultamentos diretamente datados e sua idade radiocarbônica. Nesta seção 

assume-se que essa associação também é válida para aqueles sepultamentos 

para os quais não foi possível obter uma data direta. A posição vertical de todos 

os sepultamentos é discutida levando-se em consideração não apenas as 

informações apresentadas na Tabela 7.2.1, como também a relação entre os 

sepultamentos tal qual indicada pelo contexto arqueológico em que foram 

encontrados. Ao fim é apresentada uma proposta de cronologia para todos os 

sepultamentos, levando-se em consideração as idades obtidas em amostras de 

osso, a posição vertical e o contexto arqueológico dos sepultamentos. 

 A partir da Tabela 7.2.1, apresentada na seção anterior, é possível 

observar que, no que diz respeito à cota vertical, o sepultamento mais elevado 

do sítio é o 2 (topo= 0,671 e base= 0,337) e o mais baixo, o 9 (topo= -1,156 e 

base= -1,234). Entretanto, com o auxílio dos histogramas da Figura 7.3.1 

percebe-se que a maioria dos sepultamentos está entre as cotas 0,2 e -0,6, no 

que diz respeito aos seus topos, e entre as cotas 0,0 e -0,8 no que diz respeito 

às suas bases. Ou seja, apesar da Lapa do Santo ter um pacote sedimentar de 

mais de 4 metros de profundidade, a ocorrência de sepultamentos está restrita 

ao primeiro metro de sedimento. 

 

 

Figura 7.3.1 – Histogramas mostrando a distribuição das cotas verticais do topo (esquerda) e da base 
(direita) dos sepultamentos da Lapa do Santo.  

 

 A Figura 7.3.2 mostra a posição vertical indicada pelas cotas de topo e de 

base de todos os sepultamentos da Lapa do Santo. Não é possível observar 
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nenhuma estratificação nítida dos sepultamentos, pois eles ocorrem de forma 

quase contínua. Uma importante exceção são os topos dos sepultamentos 12, 

20, 21, 23, 26 e 27 que parecem se alinhar em torno da cota -0,515, formando 

uma superfície quase horizontal (Figura 7.3.3). À exceção do sepultamento 12, 

esses sepultamentos se encontram muito próximos um dos outros e as 

descrições de campo de fato sugerem que suas covas foram escavadas numa 

mesma superfície. Portanto, esses sepultamentos devem todos apresentar 

idades similares. Na medida em que um deles (sepultamento 26) foi diretamente 

datado em 8540 anos AP, é razoável assumir que todos esses sepultamentos 

têm idades da mesma ordem. Assim, na medida em que essa superfície de 8500 

AP está bem caracterizada do ponto de vista cronológico e do contexto 

arqueológico, ela se torna uma importante superfície de controle em relação à 

qual os demais sepultamentos podem ser comparados em relação à cronologia.  

 Quase a totalidade dos demais sepultamentos encontra-se acima dessa 

superfície e tendo-se em vista as relações entre idade e cota vertical 

estabelecidas nas duas últimas seções devem ser mais recentes. Este é um 

dado importante, pois implica que mais da metade dos sepultamentos da Lapa 

do Santo apresenta idades inferiores àquelas que delimitam o limite mais 

recente do Período 1. Em outras palavras, para mais da metade dos 

sepultamentos escavados, o pacote arqueológico gerado no mesmo período de 

tempo não se encontra mais presente no sítio, pelo menos não na posição em 

que seria esperado.    

 Os únicos que estão localizados abaixo dessa superfície de controle são 

os sepultamentos 1, 9 e 25 e que, portanto, devem apresentar idades ainda mais 

recuadas. Outra observação importante diz respeito ao sepultamento 2. Sua 

posição vertical é tão elevada que a base de sua cova se encontra acima do 

topo da cova do segundo sepultamento mais elevado do sítio (sepultamento 3). 

Essa posição especialmente elevada é coerente com a data muito recente do 

sepultamento.  
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Figura 7.3.2 - Gráfico indicando cotas de topo (traço preto) e base (traço vermelho) dos sepultamentos 
da Lapa do Santo. O valor da cota está indicado na ordenada. O número maior associado aos traços 
indica o número do sepultamento e o menor, a data obtida em amostras de osso.  

 Uma alternativa para avaliar as idades dos sepultamentos para os quais 

não foi possível obter datas em amostras de osso é aplicar as equações das 

retas de regressão apresentadas anteriormente. Ainda que o procedimento 

esteja sujeito a críticas, especialmente mediante o baixo tamanho amostral em 

que se baseou cada regressão, trata-se de um exercício analítico legítimo no 

intuito de se estimar as idades dos sepultamentos a partir de sua posição 

vertical. A Tabela 7.3.1 apresenta as idades estimadas a partir das regressões. 

As idades obtidas diretamente em osso também são apresentadas na mesma 

tabela no intuito de fornecerem um controle da qualidade da estimação. 

Conforme discutido anteriormente, os sepultamentos 14 e 17 não se enquadram 

no padrão geral descrito para a cronologia dos demais sepultamentos, o que 

reflete as diferenças enormes observadas entre os valores estimados e as 

datações obtidas em osso. 

 As estimativas feitas para os demais sepultamentos que se conhece a 

idade ficaram muito próximas às idades reais, particularmente quando a 

Equação 2 é considerada. A única exceção é o sepultamento 2 cuja estimativa 

feita pela Equação 1 é muito mais próxima à idade obtida em osso do que  
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Tabela 7.3.1 – Estimativa de idades para os sepultamentos da Lapa do Santo. 

Identificação 
Datação Estimada 
pela Regressão 1 

(ARCAP*) 

Datação Estimada 
pela Regressão 2 

(ARCAP*) 

Idade obtida 
(ARCAP*) 

Sep 1 8089 9611 8840±60 

Sep 2 704 2226 790±40 

Sep 3 3074 4596 n/d 
Sep 4 3939 5211 n/d 
Sep 5 4464 5986 n/d 
Sep 6 5524 6841 n/d 
Sep 7 5414 6936 7400±40 

Sep 8 3504 5026 n/d 
Sep 9 9839 11361 n/d 
Sep 10 5994 7516 n/d 
Sep 11 4659 6181 5990±40 

Sep 12 6864 8386 n/d 
Sep 13 3764 5286 n/d 
Sep 14 3359 4881 8230±40; 8730±50 

Sep 15 6644 7131 n/d 
Sep 17 4764 6286 8580±50; 8660±50 

Sep 18 5859 7381 n/d 
Sep 19 4869 6391 7700±40 

Sep 20 6799 8321 n/d 
Sep 21 6724 8246 n/d 
Sep 22 5254 6721 n/d 
Sep 23 6579 8101 n/d 
Sep 24 6864 6931 n/d 
Sep 25 8244 9766 n/d 
Sep 26 7479 9001 8540±50 

Sep 27 7384 8906 n/d 
* ARCAP – anos radicarbônicos antes do presente, não calibrado.  

 

aquela feita pela Equação 2. Isto é absolutamente esperado já que na Equação 

1 o sepultamento 2 foi incluído na geração da reta de regressão, o que não 

ocorreu para a Equação 2. Portanto, pelos resultados apresentados na Tabela 

7.3.1, a Equação 1 é mais adequada para se estimar a idade de sepultamentos 

recentes, enquanto a Equação 2 é mais adequada para estimar as idades dos 

sepultamentos mais antigos. Uma vez que o único sepultamento recente do sítio 

é o 2 e ele já foi diretamente datado e não existe nenhum outro sepultamento 

em cotas similares (veja discussão acima), as considerações que seguem dizem 

respeito exclusivamente às estimativas obtidas a partir da aplicação da Equação 

2.  
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Figura 7.3.3 – Perfil leste oeste mostrando a posição vertical dos sepultamentos da Lapa do Santo.  
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 As estimativas obtidas para o conjunto de sepultamentos descritos 

anteriormente como compartilhando uma mesma “superfície” (i.e. 20, 21, 23, 26, 

27 e, possivelmente, 12) de fato apontam para idades coerentes entre 8000 e 

9000 AP. Uma vez que foi identificado pelo contexto arqueológico que esses 

sepultamentos compartilham uma mesma superfície, é mais adequado usar 

como estimativa de idade a data obtida para o sepultamento 26 e não as 

estimativas geradas pela análise de regressão. Portanto, o conjunto de seis 

sepultamentos será considerado como datado em 8540 AP. Além desses os 

sepultamentos 14 e 17 também fariam parte desse grupo cronológico de 

sepultamentos.  

 Conforme seria esperado, as idades estimadas dos sepultamentos 1, 9 e 

25 são as mais antigas do sítio, respectivamente 9611, 11361 e 9766 anos AP. 

Essas idades com certeza foram superestimadas pela análise de regressão, 

especialmente a do sepultamento 9. Afinal, as idades radiocarbônicas mais 

antigas do sítio não ultrapassam os 10.000 anos. Além disso, o sepultamento 9 

é um dos raros casos em que existem carvões datados na mesma quadra em 

que ele foi encontrado. Assim, existe um carvão localizado a cerca de 7 

centímetros acima dele, cuja idade é de 8810 anos AP. Essa faixa cronológica, 

muito próxima aos 9000 AP, parece ser mais adequada como estimativa de 

idade para esse sepultamento. O mesmo pode ser dito para os sepultamentos 1 

e 25, que se encontram praticamente sobrepostos um ao outro. Na quadra L11 

existe um único carvão datado em 8710 que está cerca de 60 centímetros acima 

desses dois sepultamentos, tornando plausível uma idade ao redor de 9000 

anos AP para eles. 

 As estimativas de idade para os demais sepultamentos (i.e. que estão 

acima da superfície de cerca de 8500 anos AP) são coerentes com a 

interpretação inicial de que estes seriam mais recentes. Destes, o mais antigo 

seria o sepultamento 10 cuja idade estimada é de 7516 AP, e o mais recente, o 

sepultamento 3, cuja idade estimada é de 4596 AP. Entre eles existe um 

conjunto formado pelos sepultamentos 6, 15, 19, 22 e 24, que compartilham uma 

série de características que torna provável que apresentem idades similares. 

Assim, além de se encontrarem próximos uns aos outros, eles estão muito 

próximos à superfície atual do sítio e apresentam a característica peculiar de que 
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suas covas circulares foram recobertas por um pavimento composto de 

pequenos blocos de pedra. O Sepultamento 19 foi diretamente datado em 7700 

anos AP e parece mais adequado estender essa data aos demais 

sepultamentos do que utilizar a estimativa gerada pela regressão (cerca de 1500 

anos mais recente). Nessa mesma faixa cronológica, estariam os sepultamentos 

7, 10 e 18.  

 Outro conjunto formado pelos sepultamentos 3, 4, 5, 8, 11 e 13 

corresponderia a um período cronológico mais recente. A única idade obtida 

diretamente em osso é de 5990 anos AP para o sepultamento 11. A estimativa 

gerada pela regressão para esse mesmo sepultamento é de 6181 anos AP e, 

portanto, muito próxima da idade gerada pela amostra de osso. Uma vez que 

entre esses sepultamentos o 11 é o que apresenta as menores cotas, seria 

esperado que os demais fossem ligeiramente mais recentes. As estimativas 

geradas através da reta de correção são coerentes com esse critério e, na 

ausência de relações contextuais que permitam uma melhor avaliação da 

relação direta entre esses sepultamentos, optou-se por utilizar as idades 

estimadas pela regressão para os sepultamentos não datados.  

 A Tabela 7.3.2 apresenta a proposta final de cronologia para os 

sepultamentos da Lapa do Santo e conjuga informações oriundas das datações 

obtidas diretamente em amostras de osso, da observação do contexto 

arqueológico e das estimativas feitas a partir das análises de regressão. A partir 

dessa proposta, é possível discernir cinco conjuntos de sepultamentos que 

pertencem a períodos cronológicos distintos. Os dois conjuntos mais antigos (1 e 

2) enquadram-se perfeitamente dentro do espectro temporal do Período 1. Já os 

conjuntos cronológicos 3 e 4 apresentam idades que não encontram um período 

correlato, pois são mais recentes que o Período 1 e mais antigos que o Período 

2. Por fim, o sepultamento 2 faz parte do Conjunto Cronológico 5 que está 

nitidamente associado ao Período 3, definido na seção 7.2.    
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Tabela 7.3.2 – Estimativa de idades para os sepultamentos da Lapa do Santo. 
Identificação Conjunto Cronológico  Idade final considerada 

Sep 9 1 9000 
Sep 25 1 9000 
Sep 1 1 9000 
Sep 26 2 8540 
Sep 27 2 8548 
Sep 12 2 8548 

Sep 20 (L11) 2 8548 
Sep 21 2 8548 
Sep 23 2 8548 
Sep 10 2 8548 
Sep 17 2 8580 e 8660 
Sep 14 2 8230 e 8730 
Sep 18 2 8548 
Sep 15 3 7700 
Sep 7 3 7400 
Sep 24 3 7700 
Sep 6 3 7700 
Sep 22 3 7700 
Sep 19 3 7700 
Sep 11 4 5990 
Sep 5 4 5986 
Sep 13 4 5286 
Sep 4 4 5211 
Sep 8 4 5026 
Sep 3 4 4596 
Sep 2 5 790 

 

7.4 - Considerações Metodológicas sobre Datação de Amostras de Osso 

 Além das datações em carvão um grande esforço foi feito para que os 

sepultamentos fossem diretamente datados a partir da análise radiométrica do 

colágeno extraído de amostras de osso. Assim, desde o ano de 2001 cinqüenta 

amostras de ossos humanos referentes aos sepultamentos da Lapa do Santo 

foram enviadas ao laboratório Beta Analytic para serem datadas (Tabela 7.4.1). 

Infelizmente, conforme seria descoberto, as condições ambientais da Lapa do 

Santo assim como de toda região de Lagoa Santa não foram propicias à 

preservação do colágeno, de maneira que apenas nove amostras (18%) 

puderam ser datadas (Neves e Hubbe, 2005).  

 Destas 50 amostras, 32 (64%) foram enviadas a partir de 2008 sob o 

escopo específico da presente dissertação, das quais cinco (10%) apresentaram 

colágeno. Estas 32 amostras foram descritas de forma mais rigorosa com o 

intuito de verificar se existiria alguma região anatômica que seja particularmente 

propícia para a preservação de colágeno. Conforme pode ser verificado na 

Tabela 7.4.1 os mais distintos ossos foram enviados para datação, desde os 

francamente trabeculares como vértebras e costelas até ossos longos, mais 

ricos em córtex. A todo o tempo, a escolha deste material foi norteada 
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principalmente no sentido de não se destruir fragmentos ósseos com potencial 

informação bioantropológica. Ou seja, deu-se preferência para material 

fragmentado que, mesmo após meticuloso processo de cura, não foi remontado 

ou identificado. 

 Metade das amostras enviadas incluía costelas. Este osso está 

comumente fragmentado e em muitos casos sua remontagem em laboratório 

não é possível. Trata-se, portanto, de um ótimo osso para “sacrifício”. Das cinco 

amostras das quais foi possível extrair colágeno três eram costelas, sugerindo, 

inesperadamente, que talvez esse seja realmente um dos ossos com maior 

potencial para a extração do colágeno. Ainda assim, é importante que se tenha 

em mente que estas três amostras representam apenas 19% de um total de 16 

fragmentos de costelas enviados para datação. Assim como ocorre com as 

costelas, é comum que as vértebras estejam muito fragmentadas e que sua 

remontagem não seja possível. Portanto, muitos fragmentos de vértebra de 

pequena dimensão encontram-se disponíveis e sua destruição não implica em 

grandes perdas de informação bioantropológica.  

 Das 32 amostras enviadas oito (25%) eram de fragmentos de vértebras. 

Uma dessas amostras (Beta 253497) apresentou colágeno. Portanto 12% dos 

fragmentos de vértebra enviados tinham colágeno. Outra categoria 

frequentemente escolhida para ser enviada para datação é aquela que aparece 

na Tabela 7.4.1 como “Conjunto de ossos muito fragmentados (não 

identificável)”. Trata-se daqueles ossos cujo grau de fragmentação é tal que não 

é possível nem mesmo identificar se é um osso longo ou não. Geralmente, os 

fragmentos não apresentam mais do que dois centímetro e, portanto, nenhum 

tipo de análise que não seja arqueométrica pode ser efetuada com esse material 

(Fig 7.4.1). Quatro das amostras enviadas enquadram-se nesta categoria e uma 

delas (25%) apresentou colágeno (Beta 253511).  

 Também foram enviadas quatro amostras que incluíam fragmentos de 

ossos longos, cuja maior densidade poderia contribuir para a preservação do 

colágeno. Apenas uma foi datada. Como este fragmento de osso longo foi 

enviado junto com uma costela do mesmo indivíduo não é possível afirmar com 

certeza de qual dos dois ossos o colágeno datado foi extraído. Fragmentos de 

crânio também foram enviados, mas em nenhum deles havia colágeno. 
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Tabela 7.4.1 – Amostras de osso humano da Lapa do Santo enviadas para datação. 

Sep Nº BETA  Envio Descrição do material Peso (g) Método 
Idade 

medida 
(anos AP) 

Idade 
convencional 

(anos AP) 

Calibração 2 sigma 
(anos AP) 

12
C/

13
C 

(o/oo) 

15
N/

14
N 

(o/oo) 

Sep 1 253790 dez/08 1 fragmento de costela 6,549 Sem Colágeno - - -    

Sep 1 256225 fev/09 3 fragmentos de costela 6,990 Sem Colágeno - - -    

Sep 1 265180 out/09 

14 fragmentos de vértebra muito pequenos (majoritariamente 
porções trabeculares do corpo vertebral) + 8 fragmentos de 
crânio, finos com não mais do que 1 mm de espessura + 9 

fragmentos de pélvis 

13,983 Sem Colágeno - - -  

  

Sep 1 271249 dez/09 
terceiro molar superior esquerdo (estava no alvéolo, foi retirado 

com bisturi para ser sacrificado para datação) 
1,437 AMS 8730±60  8840±60 

8230 até 7730, 10180 até 
9680 

-18,1 8,8 

Sep 2 196718 out/04 Osso (detalhes indisponível) 1,8 Sem Colágeno - - -    

Sep 2 196718 nov/04 Osso (detalhes indisponível) n/d Sem Colágeno - - -    

Sep 2 253497 dez/08 7 fragmentos de vértebra 4,781 AMS 690±40 790±40 780 até 670 -19,2 4,2 

Sep 2 265181 set/09 fragmentos de costela, crânio e sacro 5,724 Sem Colágeno - -  -    

Sep 3 205347 mai/05 Osso (detalhes indisponível) 4,057 Sem Colágeno - -  -    

Sep 3 253498 dez/08 1 fragmento de costela 8,346 Sem Colágeno - -  -    

Sep 3 256226 fev/09 3 fragmentos de costela 11,307 Sem Colágeno - -  -    

Sep 3 280305 Jun/10 

Segundo pré-molar inferior esquerdo, apesar da raiz desse dente encontrar-
se no alvéolo ele já estava quebrado e guardado num saquinho com outros 
fragmentos de dentes. No mesmo saquinhos havia diversos fragmento de 

osso da margem alveola, que também foram enviados 
 

Sem Colágeno - - - 
  

Sep 4 205346 mai/05 Osso (detalhes indisponível) 1,872 Sem Colágeno - -  -    

Sep 4 253499 dez/08 Conjunto de ossos muito fragmentado (não identificável) 6,634 Sem Colágeno - -  -    

Sep 4 256227 fev/09 2 Fragmentos de Costela 3,417 Sem Colágeno - -  -    

Sep 5 205343 mai/05 Osso (detalhes indisponível) 3,048 Sem Colágeno - -  -    

Sep 5 253500 dez/08 4 fragmentos de costela 9,962 Sem Colágeno - -  -    

Sep 5 256228 fev/09 5 fragmentos de costela 6,836 Sem Colágeno - -  -    

Sep 6 205346 mai/05 Osso (detalhes indisponível) 2,85 Sem Colágeno - - -    

Sep 6 253501 dez/08 Conjunto de ossos muito fragmentado (não identificável) 24,691 Sem Colágeno - - -    

Sep 6 256229 fev/09 5 fragmento de osso longo + 5 fragmento de costela 6,231 Sem Colágeno - - -    

Sep 7 205348 mai/05 Osso (detalhes indisponível) 0,96 Sem Colágeno - - -    

Sep 7 215194 jan/06 Osso (detalhes indisponível)  4,62 AMS 7300±40 7400±40 8330 até 8160 -18,9 n/d 
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Figura 7.4.1 - Exemplo de “Conjunto de Ossos muito fragmentados (não identificáveis)”. Referente ao 
Sepultamento I esta amostra de 13,98gramas não apresentou colágeno (Beta 265180). O quadrado 
preto tem lado de 1 centímetro.  

 

 Outra questão importante é a quantidade ideal de osso que precisa ser 

enviada para datação. No que diz respeito ao limite da técnica analítica, um 

grama de osso é mais do que suficiente para a efetuação da datação 

radiocarbônica, caso a preservação do colágeno seja boa. Entretanto, em 

situações como a dos esqueletos da Lapa do Santo em que a preservação do 

colágeno é baixa, é importante saber se há um aumento na probabilidade da 

extração do mesmo com o aumento da massa da amostra de osso. Em outras 

palavras, será que a escolha de amostras maiores aumenta a porcentagem de 

amostras datadas com sucesso?  

 A massa média das amostras enviadas para datação é de 8,39 gramas 

com desvio padrão de 5,87 gramas. Portanto, foram selecionadas desde 

pequenos fragmentos de osso (ver Figura 7.4.2) até pedaços consideravelmente 

íntegros (ver Fígura 7.4.3).  A massa média das nove amostras que 

apresentaram colágeno é de 6,45 gramas, com desvio padrão de 3,8 gramas 

com mínimos e máximos de, respectivamente, 2,46 gramas e 15,21 gramas 

(Figura 7.4.4).  Assim, fica claro que a probabilidade de se encontrar colágeno 

não aumenta com o aumento da massa da amostra. Pelo contrário, os dados 

mostram que com exceção de um único caso só foi recuperado colágeno de 

amostras pequenas (<8,0 gramas). A Figura 7.4.5 ilustra este ponto mostrando 

as 2,5 gramas de osso do qual foi extraído o colágeno para datação do 

Sepultamento XVII.  
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Tabela 7.4.1 – Amostras de osso humano da Lapa do Santo enviadas para datação (continuação). 

Sep Nº BETA  Envio Descrição do material Peso (g) Método 
Idade 

medida 
(anos AP) 

Idade 
convencional 

(anos AP) 

Calibração 2 sigma 
(anos AP) 

12
C/

13
C 

(o/oo) 

15
N/

14
N 

(o/oo) 

Sep 6 205346 mai/05 Osso (detalhes indisponível) 2,85 Sem Colágeno - - -    

Sep 6 253501 dez/08 Conjunto de ossos muito fragmentado (não identificável) 24,691 Sem Colágeno - - -    

Sep 6 256229 fev/09 5 fragmento de osso longo + 5 fragmento de costela 6,231 Sem Colágeno - - -    

Sep 7 205348 mai/05 Osso (detalhes indisponível) 0,96 Sem Colágeno - - -    

Sep 7 215194 jan/06 Osso (detalhes indisponível)  4,62 AMS 7300±40 7400±40 8330 até 8160 -18,9 n/d 

Sep 8 253502 dez/08 
7 fragmentos de vértebra. Material trabecular (queimado; cor 

branca a azulada) 13,274 Sem Colágeno - - -    

Sep 8 256230 fev/09 5 fragmentos de osso longo. Osso queimado 15,807 Sem Colágeno - - -    

Sep 9 253503 dez/08 Conjunto de ossos muito fragmentado (não identificável) 9,814 Sem Colágeno - - -    

Sep 9 256231 fev/09 Vários fragmentos de crânio (pequenos, com cerca de 1 cm) 19,344 Sem Colágeno - - -    

Sep 10 205344 mai/05 Osso (detalhes indisponível) 2,65 Sem Colágeno - - -    

Sep 10 253504 dez/08 2 fragmento de costela  8,042 Sem Colágeno - - -    

Sep 10 256232 fev/09 16 fragmentos de vértebra 20,440 Sem Colágeno - - -    

Sep 11 198802 out/04 Osso (detalhes indisponível)  9,8 Sem Colágeno - - -    

Sep 11 215195 jan/06 Osso (detalhes indisponível) 15,21 AMS 5920±40 5990±40 6900 até 6730 -20,6 n/d 

Sep 12 205349 mai/05 Osso (detalhes indisponível)  1,895 Sem Colágeno - - -    

Sep 14 215196 jan/06 Osso (detalhes indisponível) (Adulto) 7,32 AMS 8190±40 8230±40 9380 até 9370, 9300 até 9040 -22,4 n/d 

Sep 14 253505 dez/08 1 fragmento de costela (sub-adulto) 3,831 AMS 8640±50 8730±50 9900 até 9550 -19,6 8,5 

Sep 15 215197 jan/06 Osso (detalhes indisponível)  14,09 Sem Colágeno - - -    

Sep 15 253506 dez/08 2 fragmentos de costela (Adulto) 9,849 Sem Colágeno - - -    

Sep 15 256233 fev/09 Conjunto de ossos muito fragmentado (não identificável) 25,330 Sem Colágeno - - -    

Sep 16 215198 jan/06 Osso (detalhes indisponível) 0,86 Sem Colágeno - - -    

Sep 17 215199 jan/06 Osso (detalhes indisponível) 5,31 Sem Colágeno - - -    

Sep 17 253507 dez/08 2 fragmetos de costela (sub-Adulto: 1.5 anos estimado na caixa) 4,390 AMS 8560±50 8660±50 9710 até 9540 -19,0 8,5 

Sep 17 265182 set/09 Fragmento de costela e osso longo (adulto) 2,464 AMS 8480±50 8580±50 9590 até 9490 -19,0 n/f 

Sep 19 215200 jan/06 Osso (detalhes indisponível)  6,73 AMS 7600±40 7700±40 8560 até 8400 -18,6 n/d 
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 Das 9 amostras de osso que apresentaram colágeno, 4 (45%) eram de 

indivíduos subadultos. Portanto, pelo menos no caso específico das amostras de 

osso da Lapa do Santo, a preservação do colágeno é menos propicia em 

indivíduos adultos.  

 

 

Figura 7.4.2 - Fragmentos de costela e tíbia do sepultamento XVII dos quais foi extraído colágeno (Beta 
265182). O peso total da amostra era de apenas 2,46 gramas. O quadrado preto tem lado de 1 
centímetro.  

 

 

Figura 7.4.3 - Estes fragmentos íntegros de costela com 12,42 gramas não apresentavam colágeno (Beta 
256234).  O quadrado preto tem lado de 1 centímetro.  
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Tabela 7.4.1 – Amostras de osso humano da Lapa do Santo enviadas para datação (continuação). 

Sep Nº BETA  Envio Descrição do material Peso (g) Método 
Idade 

medida 
(anos AP) 

Idade 
convencional 

(anos AP) 

Calibração 2 sigma 
(anos AP) 

12
C/

13
C 

(o/oo) 

15
N/

14
N 

(o/oo) 

Sep 20 248066 ago/08 Osso (detalhes indisponível) 0,95 Sem Colágeno - - -    

Sep 20 253508 dez/08 
Conjunto de ossos muito fragmentados + 2 fragmentos de costela 

(Sub-adulto) 7,353 Sem Colágeno - - -    

Sep 21 253509 dez/08 2 fragmentos de costela (Adulto) 8,961 Sem Colágeno - - -    

Sep 21 256234 fev/09 3 Fragmentos de costela 12,424 Sem Colágeno - - -    

Sep 21 265183 set/09 Fragmentos de vértebra e coxal 6,132 Sem Colágeno - - -    

Sep 22 215201 jan/06 Osso (detalhes indisponível) 13,69 Sem Colágeno - - -    

Sep 22 253510 dez/08 9 fragmentos de osso longo 10,053 Sem Colágeno - - -    

Sep 22 256235 fev/09 2 Fragmentos de vértebra 11,909 Sem Colágeno - - -    

Sep 26 253511 dez/08 Conjunto de ossos muito fragmentado (não identificável) 8,707 AMS 8450±50 8540±50  9550 até 9480 -19,8 7,5 

Sep 27 280306 jun/10 Fragmento de costela 
 

Sem Colágeno - - -   

 

 
Figura 7.4.4 - Histograma mostrando a distribuição do peso das amostras de osso enviadas para datação (n=49). 
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8 – Os Sepultamentos da Lapa do Santo 

 Entre 2001 e 2009 foram exumados 26 sepultamentos da Lapa do 

Santo. Neste capítulo, cada um desses sepultamentos é descrito em detalhes. 

Entretanto, antes, algumas observações teóricas e metodológicas são 

necessárias. 

 A palavra “sepultamento” refere-se a processos intencionais e 

localizados no tempo que estão diretamente relacionados com um contexto 

funerário. É compreensível, portanto, que exista uma expectativa de que o uso 

da categoria homônima pelos arqueólogos seja restrito ao registro material 

formado diretamente em decorrência de tais processos. Entretanto, esse não é 

o caso e é fundamental explicitar essa desconexão para evitar equívocos 

interpretativos. Conforme utilizado pelos arqueólogos, o termo “sepultamento” é 

uma categoria particular de vestígios materiais: os ossos humanos. É claro que 

outros materiais podem estar presentes num sepultamento mas, em última 

análise, é a presença de ossos humanos que faz com que uma estrutura 

específica encontrada num sítio arqueológico possa ser assim chamada. 

Entretanto, a mera presença de um osso humano não é suficiente para 

caracterizar um sepultamento. Outras duas características fundamentais são a 

presença de um conjunto de ossos (i.e. mais de um osso) e que estes estejam 

espacialmente delimitados.  

 Não existe, entretanto, uma indicação formal sobre a quantidade de 

ossos ou sobre o grau da circunscrição espacial que são necessários para a 

configuração de um sepultamento. Nos casos extremos, essa ausência de 

critérios formais não é relevante. Assim, nenhum arqueólogo teria dúvida em 

classificar um esqueleto completo e plenamente articulado que foi encontrado 

dentro de uma cova como um sepultamento. Da mesma forma, nenhum 

arqueólogo iria caracterizar um único osso encontrado isolado em meio à 

matriz sedimentar como um sepultamento. Por outro lado, existem casos nos 

quais o consenso é menos explícito e decisões diferentes podem ser tomadas 

por pessoas distintas.  

 Ainda assim, seja qual for o critério utilizado para se considerar um 

conjunto de ossos humanos como um sepultamento, o importante é não perder 
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de vista que esse conjunto de ossos não necessariamente foi formado pela 

ação humana intencional diretamente associada a um contexto mortuário 

específico e localizado no tempo. Em outras palavras, nem todo agrupamento 

de ossos é um sepultamento. O primeiro ponto a ser enfatizado diz respeito ao 

contexto, já que nem todo corpo foi tratado dentro de um contexto funerário. O 

corpo do recém-nascido jogado ao rio ou o corpo do guerreiro abatido que é 

deixado no campo de batalha, por exemplo, não constituem sepultamentos 

formais. Entre alguns grupos caçadores-coletores altamente móveis uma parte 

específica do corpo é removida e só ela é sepultada quando o grupo volta ao 

seu acampamento residencial (ver Capítulo 4). O corpo que ficou para trás 

resultará potencialmente num registro material que será categorizado pelos 

arqueólogos como um “sepultamento”, entretanto não é resultado do processo 

de sepultar.  

 Processos naturais também podem ser responsáveis pela formação de 

agrupamentos de ossos humanos. Mesmo corpos que foram formalmente 

sepultados podem ser alvo de processos pós-deposicionais que alteram a 

posição original dos ossos. Esses processos podem ser tanto naturais (ex. 

bioturbação) como resultantes da própria ação antrópica, seja ela intencional 

ou não. Eventualmente, quando o grau da perturbação é elevado, o registro 

resultante é tão diferente do original que sua formação já não pode ser mais 

atribuída aos processos funerários. Ainda assim, esse conjunto de ossos é, do 

ponto de vista de registro arqueológico, um sepultamento.  

 Outro ponto importante é que o sepultamento, como processo, é um ato 

específico no tempo. Assim, a expectativa seria que os ossos coletados como 

um mesmo “Sepultamento” deveriam representar um único evento de 

enterramento ou, pelo menos, uma sequência de eventos diretamente 

relacionados entre si, como no caso de rituais secundários. Entretanto, 

processos de perturbação ou reaproveitamento de covas, por exemplo, podem 

fazer com que dois sepultamentos desconectados temporalmente acabem 

ocupando uma mesma posição no espaço (i.e. uma mesma cova). Muito 

provavelmente, os ossos referentes aos dois enterros serão coletados juntos 

como parte de um único “sepultamento”.  
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 Portanto, existe uma diferença importante entre o significado da palavra 

sepultamento e o significado da categoria homônima utilizada pela arqueologia. 

Essa diferença não deve ser vista, entretanto, como um ponto fraco ou um 

defeito dos métodos arqueológicos. Ela é antes o reflexo de uma ansiedade 

natural entre os arqueólogos, que pretendem escavar processos em vez de 

estruturas. De qualquer maneira, é fundamental que dela se tenha plena 

consciência para que não se construam interpretações equivocadas em 

decorrência dessa incompatibilidade de “termos”. Ou seja, que sempre se 

tenha em mente que nem todo Sepultamento é, necessariamente, um 

sepultamento.  

 A descrição dos sepultamentos a que se propõe esta seção pretende ser 

clara no que se refere à diferença entre aquilo que de fato foi observado e as 

consequentes interpretações sobre os processos de formação. Nesse sentido, 

o primeiro passo é esclarecer que a descrição dos sepultamentos da Lapa do 

Santo foi feita a partir do registro documental gerado em nove anos de 

escavação. Esse registro documental se resume basicamente às seguintes 

fontes: Ficha de Escavação de Quadra (FEQ), Croqui de Escavação de Quadra 

(CEQ), Ficha de Escavação de Sepultamento (FES), Croqui de Escavação de 

Sepultamento (CES), Fotos de Campo e Diário de Campo. A Figura 7.1 mostra 

essas fichas. 

 Cada nível escavado possui uma FEQ. Nessa ficha estão registrados as 

cotas verticais de abertura e fechamento de cada nível, o nome daqueles que 

realizaram a escavação e a data em que ela foi realizada. O CEQ é 

complementar à FEQ, de maneira que cada nível de cada quadra tem pelo 

menos um CEQ. Como o nome diz, o CEQ é um desenho esquemático em que 

são retratadas todas as feições e as estruturas julgadas relevantes pelo 

escavador, desde a presença de blocos de pedra, carvões para datação, 

buracos, raízes, estruturas de pedra, limite entre sedimentos com cor e textura 

diferentes (i.e. fácies) até os próprios sepultamentos. Os CEQs são 

particularmente importantes, pois são, em teoria, a fonte mais confiável para 

determinar a posição espacial de cada sepultamento em relação ao sítio como 

um todo.    
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 A FES é constituída de duas páginas. Na primeira, vão informações 

elementares como o nome do responsável pela exumação e a data de sua 

ocorrência. Além disso, existem campos específicos em que a posição vertical 

do sepultamento deve ser indicada. Também há campos para serem colocadas 

informações “clássicas” como o ângulo das articulações e se o sepultamento é 

primário ou secundário. A segunda página da FES contém um esquema que 

deve ser utilizado para indicar, aproximadamente, quais ossos estavam 

presentes no sepultamento. Além disso, há um campo destinado a 

observações no qual o responsável pela exumação registra todas as suas 

impressões sobre o sepultamento. O Apêndice B apresenta a transcrição 

dessas observações.  

 A exumação dos sepultamentos da Lapa do Santo foi feita através de 

“exposições” consecutivas. Uma exposição é uma unidade de exumação. O 

conceito de exposição está para o processo de exumação de um sepultamento 

assim como o conceito de nível está para a escavação de uma quadra. Cada 

exposição deve evidenciar o maior número possível de ossos sem que seja 

retirado qualquer osso do sepultamento que não tenha sido registrado na 

exposição anterior. Quando o maior número possível de ossos é evidenciado, a 

exposição é terminada e o CES é efetuado. Em seguida, inicia-se uma nova 

exposição e o processo é repetido. Ou seja, cada exposição de cada 

sepultamento tem um CES. Alguns sepultamentos podem acabar tendo até 16 

exposições, explicitando o quão minucioso é esse procedimento. Existem 

sepultamentos que levaram 20 dias de trabalho consecutivo para serem 

exumados. Além dos CESs, foram tiradas fotos de cada uma das exposições. 

 Por fim, outra fonte documental de suma importância é o diário de 

campo. Preenchido pelo coordenador de campo, ele apresenta as observações 

que este julga mais relevantes sobre todos os aspectos do sítio. No Apêndice A 

encontra-se um compêndio com todas as observações existentes no diário de 

campo que dizem respeito exclusivamente aos sepultamentos humanos. As 

descrições dos sepultamentos encontrados na Lapa do Santo que serão 

apresentadas nas próximas seções deste capítulo conjugam todas essas 

fontes documentais com observações dos ossos secos feitas em laboratório.  
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Figura 7.1 – Exemplo das fichas utilizadas em campo. a) primeira página da Ficha de Escavação de 
Sepultamento (FES); b) segunda página da FES; c) Ficha de Escavação de Quadra (FEQ); d) Croqui de 
Escavação de Quadra (CEQ).  
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8.1 - Sepultamento 1 

Localização Espacial e Estratigráfica 

 O Sepultamento 1, apesar de ter sido o primeiro a ser encontrado, foi o 

último a ser exumado. Em 2002, princípio da escavação no sítio, a quadra K10 

foi aberta como uma sondagem cujo objetivo era verificar a espessura e a 

natureza do pacote arqueológico da Lapa do Santo. Cerca de um metro abaixo 

da superfície foram encontrados ossos humanos, o Sepultamento 1. 

Entretanto, a cova estendia-se para outras três quadras: K11, L10 e L11 

(Figura 8.1.1). Portanto, era impossível exumar o Sepultamento 1 sem que 

antes todas essas quadras fossem rebaixadas até níveis equivalentes. Esse 

processo demorou seis anos. Assim, os documentos de escavação referentes 

ao Sepultamento 1 são datados tanto de 2002, quando ele foi descoberto, 

como de 2008, quando ele foi efetivamente exumado.  

 Como resultado dessa peculiaridade, enquanto na quadra K10 o 

Sepultamento 1 se encontra contido nos níveis 18 e 19, na quadra K11 ele está 

contido entre os níveis 12 e 13 (Figuras 8.1.2 e 8.1.3). Isso é decorrência de 

uma incompatibilidade vertical entre os níveis das quadras que foram 

escavadas em 2002 e das que começaram a ser escavadas em 2005. A 

escavação por níveis naturais pode ser muito complicada e geralmente é quase 

impossível que os critérios utilizados para a mudança de nível sejam 

reproduzidos fielmente. De qualquer maneira, uma vez que todos os níveis são 

topografados com uma estação total, é possível contornar essa falta de 

correspondência entre quadras. Assim, como exemplo, tanto o nível 13 da K11 

como o nível 18 da K10 estão aproximadamente a uma mesma profundidade 

(ver tabela 8.1.1).   
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Figura 8.1.1 – Sepultamento 1. Foto tirada em 2002. a) antes dos blocos que recobriam a cova serem 
retirados; b) depois dos blocos serem retirados. Reparar que a cova estendia-se para outras quadras, 
impedindo que a exumação fosse feita.  

 

  Segundo a FES, o topo do crânio, o da bacia e o do pé estavam, 

respectivamente, nas cotas -0,806; -0,925 e -0,917. Esses valores estão de 

acordo com as cotas de abertura indicadas para o nível 13 que, de acordo com 

os CEQs, é o primeiro em que ossos do Sepultamento 1 podem ser 

observados (ver Figura 8.1.2). No CES da última exposição existe uma 

indicação de fundo de cova com cota -1,057. Assim, adota-se a cota associada 

ao topo do crânio como topo do sepultamento (-0,806) e a cota de -1,057 como 

base do mesmo. 
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Descrição do Sepultamento 

 O Sepultamento 1 é composto por um único indivíduo adulto do sexo 

masculino (Figuras 8.1.4 a 8.1.11). Todos os ossos, sem exceção, estavam 

presentes e em conexão anatômica. Foi depositado em decúbito dorsal e 

hiperfletido. As pernas estavam totalmente fletidas sobre o tórax, estando a 

tíbia, a fíbula e o fêmur quase que paralelos entre si (Figura 8.1.12a). Os dois 

pés estavam sobre a bacia, ambos rotacionados medialmente, o direito por 

baixo do esquerdo (Figura 8.1.12b). Esse alto grau de flexão dos membros 

inferiores não ocorre naturalmente, tendo sido obtido mediante a deposição de 

pesados blocos de pedra em cima do corpo (Figura 8.1.4). A partir dos CESs é 

possível inferir que esses blocos tinham forma de paralelepípedo com lados de 

40 x 40 x 20 centímetros. Apesar de nas fotografias de campo e no CES os 

blocos localizarem-se exclusivamente sobre os membros inferiores, é 

importante lembrar que os CEQs do ano de 2002 indicam que eles também 

estavam presentes na porção sul da cova. A presença desses blocos reforça a 

ideia de que, devido às dimensões da cova, foi preciso pressionar o corpo para 

que ele ficasse na posição em que foi depositado. 

Tabela 8.1.1. Cotas verticais iniciais (z) 

Quadra Nível NW NE SE SW 

K10 1 0,152 0,132 0,221 0,274 

K10 18 -0,834 -0,849 -0,715 n/d 

K10 19 -1,014 -0,999 -0,901 n/d 

K10 20 -1,350 -1,000 -0,928 n/d 

K11 1 -0,030 -0,019 0,160 0,150 

K11 7 -0,305 -0,289 -0,203 -0,278 

K11 8 -0,383 -0,357 -0,250 -0,291 

K11 9 -0,518 -0,491 -0,406 -0,428 

K11 10 -0,639 -0,598 -0,525 -0,554 

K11 11 -0,728 -0,679 -0,607 -0,653 

K11 12 -0,823 -0,776 -0,712 -0,752 

K11 13 -0,908 -0,863 -0,823 -0,862 

K11 14 -1,004 -0,962 n/d -0,969 
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Figura 8.1.2 – Sepultamento 1. Croquis de escavação da quadra K11. Em vermelho, região onde foram 
encontrados ossos humanos. Em cinza, blocos de calcário.   
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Figura 8.1.3 – Sepultamento 1. Croquis de escavação da quadra K10. Em vermelho, regiões onde 

foram encontrados ossos humanos. Em cinza, blocos de calcário e a laje de calcário que constitui a 

base do sítio. 

 

 Os braços também estavam fletidos. A mão esquerda localizava-se junto 

à região do pescoço e da cabeça. A mão direita estava sobre a região torácica 

(Figura 8.1.12c). O crânio estava apoiado sobre a mão esquerda, fazendo com 

que o pulso estivesse em seu máximo grau de flexão (Figura 8.1.12d e 8.1.13). 

Apesar de que o esqueleto axial estava em decúbito dorsal, o eixo bregma-

basion do crânio estava em posição quase vertical, com o queixo junto ao 

peito. Esse posicionamento parece ser decorrência de que a parte posterior da 

cabeça (nuca) estava pressionada contra o limite sul da cova, que funcionou 

como um anteparo. Além disso, o crânio estava rotacionado em cerca de 90º 

em sentido anti-horário (i.e. a face estava totalmente voltada para o lado 
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esquerdo do corpo, olhando por sobre o ombro). Essa rotação decorre, 

nitidamente, do fato de a parte direita do crânio estar apoiada sobre o pulso 

esquerdo (Figura 8.1.12d). A espinha dorsal delimitava um eixo linear que 

estava orientado no sentido norte-sul, com a bacia para o norte e a cabeça 

para o sul.  

 Não foram observados sinais de queima, corte ou ocre.  

Modo de enterramento 

 As feições descritas indicam um enterro primário em que o corpo teve de 

ser “compactado” para caber na cova. Tanto a flexão dos membros inferiores 

como a posição dos pés, a posição do crânio, a flexão do pulso e a presença 

de blocos amparam essa interpretação. 

 

 
Figura 8.1.4 – Sepultamento 1. Foto da exposição 1 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.1.5 – Sepultamento 1. Foto da exposição 2 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.1.6 – Sepultamento 1. Foto da exposição 3 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.1.7 – Sepultamento 1. Foto da exposição 4 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.1.8 – Sepultamento 1. Foto da exposição 5 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.1.9 – Sepultamento 1. Foto da exposição 6 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.1.10 – Sepultamento 1. Foto da exposição 7 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.1.11 – Sepultamento 1. Foto da exposição 8 (fundo da cova) e seu respectivo croqui.
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Figura 8.1.12 – Sepultamento 1. Detalhes: a) os membros inferiores estavam hiperfletidos, com os ossos das pernas 
paralelos entre si, o joelho na altura do tórax e os pés juntos à bacia; b) os pés e os membros inferiores estavam 
rotacionados em sentido medial, o pé esquerdo por cima do direito; c) o braço direito repousava ao lado do corpo, e o 
antebraço estava cruzado sobre o tórax, por baixo do braço esquerdo; d) o lado direito do crânio estava apoiado sobre a 
mão esquerda, fazendo com que o punho estivesse em seu máximo grau de flexão e face voltada para a esquerda.
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Figura 8.1.13 – Sepultamento 1. Vista do crânio em norma frontal, posterior, lateral direita, lateral 
esquerda, superior e inferior. 
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8.2 - Sepultamento 2 

Localização Espacial e Estratigráfica 

 O Sepultamento 2 estava localizado nas quadras J07, J08, K07 e K08 

(Figuras 8.2.1 e 8.2.2). Entretanto, nos CEQs da J08 não há indicações desse 

sepultamento. Isso ocorre uma vez que essa quadra foi escavada depois que o 

sepultamento já havia sido exumado. Na quadra J07, o Sepultamento 2 estava 

presente desde o nível 2 até o nível 6; na quadra K07, do nível 2 até o nível 5; 

e na quadra K08, do nível 1 ao nível 5. Esse sepultamento estava debaixo de 

um enorme bloco caído. Apenas após a remoção do bloco, foi possível escavar 

a área do sepultamento. A posição do bloco pode ser observada na Figura 

8.2.1. e 8.2.3.  

  A posição vertical desse sepultamento foi muito bem documentada nos 

CESs. A cota mais elevada e que será considerada como a referente ao topo 

do sepultamento é a de 0,671 e está associada ao crânio. As cotas mais 

inferiores estão associadas a três dentes que foram encontrados no fundo da 

cova, sendo 0,337, 0,338 e 0,354. O valor menor será usado como a cota de 

base dessa cova.  

 
Figura 8.2.1 – Sepultamento 2. Neste croqui de escavação de quadra é possível observar o enorme 
bloco que recobria o Sepultamento 2.  
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Figura 8.2.2 – Sepultamento 2. Croquis de escavação de quadra. Em vermelho, regiões onde foram 
encontrados ossos humanos. Em cinza, blocos de calcário.   
 
Descrição do Sepultamento 

 O Sepultamento 2 (Figuras 8.2.4 a 8.2.11) era constituído por um único 

indivíduo adulto do sexo feminino cujos membros superiores não foram 

recuperados. Os dois fêmures, as duas tíbias e as duas fíbulas estavam 

praticamente intactos e articulados em posição anatômica (Figuras 8.2.8 a 

8.2.11). O grau de flexão das pernas era muito alto. As tíbias estavam 

localizadas abaixo e ligeiramente ao lado dos fêmures. Os ossos da bacia 

estavam bastante fragmentados, mas pela sua posição muito próxima às 

cabeças dos fêmures fica evidente que também estavam em conexão 

anatômica. Os ossos do pé não estavam propriamente articulados entre si, mas 

encontravam-se dispersos próximos às partes distais da tíbia e da fíbula, 

indicando que também estiveram conectados aos membros inferiores. A região 
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com ossos do tornozelo e do pé encontrava-se muito próxima à região com 

ossos da bacia. A coluna vertebral, tal qual indicada por algumas vértebras, 

estava alinhada no sentido norte-sul, imediatamente acima dos fêmures e das 

tíbias (vide CESs exposição 7 e 8). A posição das vértebras cervicais mais ao 

norte e a das lombares mais ao sul e próxima à bacia sugerem que elas 

estavam em conexão anatômica.  

 Não foram observados sinais de queima, corte ou aplicação de ocre 

nesses ossos. Uma possível exceção é uma feição observada no fêmur direito. 

No meio da diáfise, em sua região posterior, uma fina camada de osso formava 

uma espécie de “furo”, “orifício” ou “arco” (Figura 8.2.13). 

 
Figura 8.2.3 – Sepultamento 2. Fotos do bloco caído que se encontrava sobre o Sepultamento 2. a) 
vista da quadra K-07; b), c) bloco visto de cima; d) bloco visto de oeste para leste; e), f) bloco visto de 
norte para sul. 
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Modo do enterramento 

 A disposição dos membros inferiores e da coluna indica que o indivíduo 

foi enterrado em posição sentada ou ajoelhada, com o tronco tombado para 

frente (norte). Mais especificamente, a frente do corpo estaria em direção ao 

norte e as costas, em direção ao sul. Entretanto, dois complicadores para essa 

interpretação são a posição do crânio e a ausência de ossos do braço, da mão 

e do ombro (escápula e clavícula). Ainda que partes de quase todas as regiões 

do crânio tenham sido recuperadas, ele estava muito fragmentado e disperso, 

tornando impossível afirmar que ele ocupava uma região específica no 

enterramento. Ainda assim, não há dúvidas de que a distribuição espacial dos 

fragmentos estava concentrada na porção sul, próxima às regiões onde 

estavam os ossos do pé e da bacia. Por outro lado, as vértebras cervicais, 

intactas e articuladas, foram encontradas justamente no canto oposto (norte) 

do enterramento (vide CES da exposição 5). Uma vez que não existem marcas 

de queima ou corte no crânio, parece que a explicação mais parcimoniosa para 

ele não estar em sua posição anatômica esperada é que, após o enterramento 

e a decomposição dos tecidos moles, ele rolou para trás (sentido norte). 

Posteriormente, o peso do bloco de algumas toneladas que recobria o 

sepultamento levou à sua fragmentação. Alternativamente, o crânio também 

poderia ter sido alvo de algum tipo de manipulação, o que explicaria sua 

posição. Entretanto, na ausência de elementos para sustentar diretamente esta 

hipótese, a primeira será preferida.  

 Já a ausência dos ossos dos membros superiores não parece poder ser 

explicada pela presença do enorme bloco de calcário sobrejacente ou por 

qualquer outro tipo de agente pós-deposicional. Mesmo que esses ossos 

tivessem sido cominuídos pelo peso do bloco, seria esperado que, pelo menos 

em algum grau, vestígios dos mesmos fossem encontrados. Entretanto, 

nenhum fragmento de osso dos membros superiores estava presente. É difícil 

postular que o peso do bloco teria levado à desintegração dos ossos dos 

membros superiores e deixado os ossos dos membros inferiores intactos (ver 

Figura 8.2.12). Ou seja, o próprio grau de seleção anatômica também diminui 

as chances de que tenham sido processos naturais os responsáveis pela 

ausência dos membros superiores no sepultamento.  
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 Alternativamente, sugiro que essa ausência dos ossos dos membros 

superiores é resultado da ação antrópica, quer seja como parte integrante do 

processo funerário, quer seja pelo seu posterior esvaziamento. Contra a 

primeira hipótese está o fato de que nenhuma marca de corte, queima ou ocre 

foi identificada nos ossos do Sepultamento 2. Por outro lado, a feição peculiar 

na diáfise do fêmur direito poderia ser resultado de manipulação ritual do corpo. 

Apenas o osso verde apresenta a plasticidade necessária para que uma 

modificação óssea desse tipo fosse feita. Pela forma da feição, caso ela tenha 

realmente sido gerada pela intervenção intencional dos agentes fúnebres, ela  

teria de ter sido feita por algum objeto pontiagudo. Uma observação importante 

é que uma feição idêntica foi identificada nos esqueletos que foram escavados 

nos abrigos de Cerca Grande (Pedro Tótora da Glória, comunicação pessoal). 

Assumindo-se que de fato esse orifício tenha sido feito intencionalmente, é 

importante lembrar que esse fêmur não só estava verde como plenamente 

articulado com a bacia e a tíbia. Portanto, o procedimento deve ter sido 

realizado com o membro em sua posição anatômica, com a presença de 

músculos e tendões.  

 Além disso, contra a ideia de que a ausência dos membros superiores 

seja decorrente de processos de esvaziamento da cova está tanto o fato de 

que não existe nenhum outro sepultamento próximo a esse (quer seja vertical 

ou horizontalmente) como a presença do enorme bloco de calcário 

sobrejacente, tornando a cova inacessível.  
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Figura 8.2.4 – Sepultamento 2. Foto da exposição 1. Croqui não foi efetuado.  
 

 
Figura 8.2.5 – Sepultamento 2. Foto da exposição 3 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.2.6 – Sepultamento 2. Foto da exposição 4 e seu respectivo croqui. 
 

Figura 8.2.7 – Sepultamento 2. Foto da exposição 5 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.2.8 – Sepultamento 2. Foto da exposição 6 e seu respectivo croqui. 
 

 
 Figura 8.2.9 – Sepultamento 2. Foto da exposição 7 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.2.10 – Sepultamento 2. Croqui da oitava exposição. Foto comprometida por razões técnicas. 
 

 

Figura 8.2.11 – Sepultamento 2. Foto da exposição 9 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.2.12 – Sepultamento 2. Apesar de estar logo abaixo de um bloco de calcário de 
algumas toneladas, os fêmures e as tíbias foram encontrados praticamente intactos e 
articulados entre si em posição de flexão máxima. Nesta imagem é possível visualizar as 
epífises em fase final de fusionamento. 

 

Figura 8.2.13 – Sepultamento 2. Fêmur direito. Detalhe do destacamento do osso na linha áspera na 
porção central da diáfise. O retângulo branco tem lados de 1 e 2 cm.  
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8.3 - Sepultamento 3 

Localização Espacial e Estratigráfica 

 O Sepultamento 3 está integralmente localizado na quadra J10. De 

acordo com os CEQs ele está restrito ao nível 4 (Figura 8.3.1). As cotas de 

abertura da quadra e dos níveis relacionados estão apresentadas na Tabela 

8.3.1. Existe uma incompatibilidade entre as cotas de abertura e de fechamento 

do nível 4, já que estas últimas se encontram acima das primeiras. Além disso, 

os três blocos encontrados sobre a região da cova no nível 4 apresentam cotas 

muito superiores às desse nível. A FES indica uma cota associada ao crânio de 

0,197 e uma cota indicada como “fim do sepultamento” de 0,059. Essas cotas 

estão de acordo com aquelas indicadas nos CESs onde, por exemplo, a cota 

associada a uma vértebra é de 0,134. Estas informações estão de acordo com 

a profundidade indicada na FES de 1,6 centímetro (i.e. aflorando em 

superfície). Se as informações dos CESs e das FESs estiverem corretas, isso 

significa que, ao contrário do que é indicado pelos CEQs, o Sepultamento 3 

está presente desde o nível 1 até, possivelmente, o nível 3 da quadra J10. 

Neste trabalho a cota associada ao crânio (0,197) e a cota indicada como “fim 

do sepultamento” (0,059) serão consideradas, respectivamente, como cotas do 

topo e da base do sepultamento.  

 
Figura 8.3.1 – Sepultamento 3. Croqui de escavação da quadra J10. Em vermelho, regiões onde foram 
encontrados ossos humanos. Em cinza, blocos de calcário.   
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Descrição do enterramento 

 O Sepultamento 3 é composto pelos ossos do tronco e da cabeça de um 

único indivíduo adulto do sexo masculino. Esses ossos incluem os dois coxais, 

o sacro, as vértebras, as costelas, o esterno, as clavículas, o crânio e a 

mandíbula. Todos esses ossos, com possível exceção do crânio, estavam 

perfeitamente articulados em sua posição anatômica. O corpo encontrava-se 

hiperfletido de maneira que o crânio estava sobre a pélvis e a coluna estava 

fortemente curvada. Apesar da ausência dos membros, é possível afirmar que 

o corpo se encontra em decúbito lateral esquerdo. Tanto o crânio como a pélvis 

estavam muito fragmentados, impedindo sua plena remontagem (Figura 8.3.6). 

Ainda assim, fragmentos representando todas as regiões do crânio e da pélvis 

foram identificados. 

 O sepultamento estava praticamente aflorando em superfície, de 

maneira que na FES existe a sugestão de que a ausência dos ossos longos, do 

pé e da mão poderia ser resultado de processos erosivos. Entretanto, parece 

pouco provável que processos naturais fossem capazes de selecionar partes 

anatômicas de forma tão eficaz. Além disso, na medida em que o corpo se 

encontrava em decúbito lateral esquerdo, a ação da erosão removeria apenas 

os membros do lado direito e não todos os membros como de fato ocorreu. Por 

outro lado, parece razoável que a proximidade à superfície seja responsável 

pela ausência da parte posterior e basal do crânio. Este se encontrava 

articulado em oclusão com a mandíbula (ou seja, a boca estava fechada; 

Figura 8.3.3). A face estava voltada para baixo, de maneira que a parte 

posterior do crânio era uma das regiões do esqueleto que estavam localizadas 

Tabela 8.3.1. Cotas verticais iniciais (z) 

Quadra Nível NW NE SE SW 

J10 1 0,094 0,150 0,273 0,271 

J10 2 -0,116 0,011 0,265 0,245 

J10 3 -0,152 -0,081 0,159 0,121 

J10 4 -0,157 -0,223 -0,123 -0,157 

J10 5 -0,149 -0,086 0,044 0,012 
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mais acima na cova. Portanto, seria natural que a proximidade à superfície 

levasse à sua fragmentação e posterior remobilização.  

 Na FES existe uma indicação de que o crânio parecia ter sido removido 

de sua posição original, pois o atlas e o áxis estavam localizados no topo do 

maxilar, com o primeiro acima do segundo. Entretanto, nos CESs não há 

indicação dessa posição e pelas fotos da escavação é impossível fazer um 

julgamento preciso a respeito da afirmação. Ainda assim, essa posição 

“invertida” do atlas em relação ao áxis alegada na FES parece ser simples 

consequência do fato de o crânio estar com a face voltada para baixo. Além 

disso, a afirmação contida na FES, segundo a qual o crânio estaria “fora de sua 

posição original”, não parece proceder. Afinal, a posição do crânio é 

absolutamente coerente com o grau de flexão do corpo (i.e. da espinha dorsal). 

A mandíbula estava articulada e a boca fechada, o que sugere fortemente que 

o crânio não tenha sido removido.  

 Modo de enterramento  

 A ausência dos membros superiores e inferiores deve ser resultado do 

desmembramento intencional do corpo. O grau de articulação do esqueleto 

deixa claro que os ossos dos membros ausentes não foram retirados muito 

tempo após o enterramento, mas sim antes que o corpo fosse decomposto. A 

conclusão imediata é que todos os quatro membros foram separados do corpo 

enquanto este ainda apresentava tecidos moles. Devido ao altíssimo grau de 

articulação dos ossos, fica claro que o desmembramento foi feito antes que 

qualquer tipo de processo de decomposição agisse sobre o corpo (i.e logo 

após o falecimento).  

 Entretanto, a ausência de marcas de corte nos ossos desse sepultamento 

enfraquece essa hipótese. Outra possibilidade é que a ausência desses ossos seja 

consequência de processos de esvaziamento da cova. No entanto, os seguintes 

pontos tornam isso pouco plausível. O alto grau de seleção anatômica não é 

compatível com um processo de esvaziamento de cova. A retirada de todos os ossos 

longos teria gerado algum distúrbio nos demais ossos, porém o grau de articulação é 

tão alto que até o esterno se encontrava em sua posição original. Por fim, não existem 

outros sepultamentos adjacentes a esse.  
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Figura 8.3.2 – Sepultamento 3. Foto da exposição 1 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.3.3 – Sepultamento 3. Foto da exposição 2 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.3.4 – Sepultamento 3. Foto da exposição 3 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.3.5 – Sepultamento 3. Foto exposição 4 e seu respectivo 
croqui. Reparar no altíssimo grau de conexão anatômica.  
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Figura 8.3.6 – Sepultamento 3. Vista superior da calota craniana (esquerda). Vista superior do maxilar 
(direito). Detalhe para o posicionamento anormal de ambos os caninos. O retângulo branco tem lados 
de 1 e 2 centímetros.  
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8.4 - Sepultamento 4 

Localização Espacial e Estratigráfica 

 De acordo com os CEQs, o Sepultamento 4 estava localizado no 

noroeste da quadra J10 e no sudoeste da quadra J11 e estava totalmente 

contido no nível 4 de ambas as quadras (Figura 8.4.1). Conforme é possível 

verificar na tabela 8.4.1, a cota inicial do nível 4 na região onde se encontra o 

Sepultamento 4 é de -0,157 em ambas as quadras. Já a base do nível 4 para a 

mesma região apresenta cota de -0,164 para a quadra J10 e de -0,171 para a 

quadra J11. Portanto, de acordo com as fichas de escavação e os croquis das 

quadras, o Sepultamento 4 estaria entre essas cotas.  

 No croqui das últimas exposições desse sepultamento não há nenhuma 

indicação de cota vertical. Por outro lado, na FES há uma indicação entre 

parênteses no campo “Profundidade” de que sua base estaria na cota de -

0,057. A cota indicada pela FES não coincide com aquela disponível nos 

CEQs. Caso a cota de -0,057 esteja correta, isto significa que o Sepultamento 

4 nem sequer chegou ao nível 4, conforme indicado nos CEQs.  

 Apesar do conflito de informações, parece razoável assumir que as 

cotas informadas pelos CESs e pela FES são mais confiáveis. Portanto, as 

cotas do topo e da base que serão consideradas para o Sepultamento 4 são, 

respectivamente, de 0,074 e de -0,057. Assim, o enterramento apresenta cerca 

de 13 centímetros de espessura, dos quais os 5 primeiros são relativos à 

camada de blocos que o recobria.  

Descrição do Enterramento 

 As Figuras 8.4.2 a 8.4.8 apresentam as fotos e os CESs de cada 

exposição desse sepultamento. O Sepultamento 4 estava recoberto pela 

estrutura de blocos EB-9 (ver seção 8.29 para maiores detalhes sobre essa 

estrutura). O croqui da primeira exposição deixa pouca dúvida de que essa 

estrutura esteja realmente associada ao sepultamento. Os blocos não só 

estavam a menos de 1 centímetro do esqueleto, como sua delimitação 

horizontal coincidia quase que perfeitamente com a do enterramento.  
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 Abaixo da camada de blocos havia um esqueleto praticamente completo 

de um único indivíduo subadulto com idade estimada de cerca de 5 anos. Os 

ossos encontravam-se bastante fragmentados e quase nenhuma lógica 

anatômica pôde ser observada. No fundo da cova foram encontrados as duas 

escápulas, fragmentos de vértebras (possivelmente cervical) e algumas 

costelas (curtas, possivelmente da primeira a quinta costela). Diretamente 

acima desses ossos encontravam-se o occipital e, logo ao lado, o parietal. A 

presença das duas escápulas, das vértebras, das costelas e do occipital é o 

único exemplo de lógica anatômica no enterramento. 

 A posição do osso da bacia dentro da calota craniana sugere que esta 

tenha sido utilizada como um recipiente (ver Figura 8.4.7). Entretanto, essa 

pode não passar de uma associação fortuita. Acima desses ossos, mas não 

diretamente sobre eles, estavam os ossos longos cuja disposição não 

apresenta nenhuma lógica anatômica. Na mesma altura desses ossos longos, 

a mandíbula estava presente em posição vertical, com o queixo voltado para 

cima. Em meio aos ossos longos havia diversos fragmentos do maxilar e da 

bacia. Por fim, o outro parietal estava localizado no extremo nordeste do 

enterramento.  

 Dois tipos distintos de fragmentação dos ossos puderam ser 

observados. Um deles diz respeito à fragmentação sem que a conexão original 

entre os pedaços de um mesmo osso fosse perdida. Todos os ossos longos e o 

crânio apresentavam esse tipo de fragmentação. Por outro lado, no crânio, 

outro tipo de fragmentação também pôde ser observado. Nele, partes de um 

mesmo osso foram movidas para posições distintas no enterramento. Assim, 

enquanto o neurocrânio se encontrava no extremo sudeste da região onde o 

corpo foi enterrado, a mandíbula, o maxilar e um osso temporal estavam no 

extremo noroeste da mesma área. O próprio neurocrânio encontrava-se 

dividido em três partes distintas e desconectadas entre si (grosseiramente 

correspondendo aos dois parietais e ao occipital) (ver Figura 8.4.6). Cada uma 

dessas partes do neurocrânio, por sua vez, apresentava o primeiro tipo de 

fragmentação. Outro osso em que esse tipo de desagregação foi observado é o 

da bacia. O ílio direito encontrava-se no fundo do sepultamento, dentro de uma 

das três partes em que o neurocrânio estava dividido (ver Figura 8.4.7), 
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enquanto o ílio esquerdo estava bem acima. Entre os dois ílios havia diversas 

costelas e fragmentos de crânio.   

 Uma explicação possível para esse segundo tipo de fragmentação, que 

levou à separação de partes de um mesmo osso, seria a perturbação por 

processos pós-deposicionais. Entretanto, a presença de ossos longos, que 

apesar de fragmentados estavam inteiros (ver úmero e fêmur nas Figuras 

8.4.11), localizados entre os ossos dispersos do crânio, torna essa 

possibilidade pouco plausível. Afinal, qualquer perturbação que fosse capaz de 

separar ossos de um crânio em partes distantes em mais de 20 centímetros 

teria de levar a uma dispersão análoga dos fragmentos dos demais ossos. 

Entretanto, isto não ocorre com os ossos longos que, apesar de estarem 

fragmentados, apresentam suas partes constituintes em conexão, indicando 

que o processo que levou a esse tipo de fragmentação não envolveu a 

movimentação dos ossos atingidos (8.4.5). 

 Portanto, de acordo com as observações feitas acima, o primeiro tipo de 

fragmentação observado deve estar associado ao sobrepeso gerado não só 

pela camada de blocos que recobre o enterramento, como também pela 

ocupação humana da Lapa do Santo. Por outro lado, o segundo tipo de 

fragmentação, que leva à desconexão das partes de um mesmo osso, deve ser 

resultado de ação antrópica direta.  

 Em alguns ossos foi observada a presença de regiões com coloração 

avermelhada (Figuras 8.4.12 a 8.4.14). No úmero esquerdo e na tíbia direita, a 

coloração é muito evidente, pois há uma fina camada de pó vermelho 

recobrindo os ossos. Em outros ossos, como o fêmur direito, o ílio esquerdo e 

as costelas, a coloração é menos intensa e tem origem na tonalidade do 

próprio osso, não sendo possível observar a camada de pó vermelho 

propriamente dita. Essa coloração vermelha deve ser resultado da aplicação de 

ocre. Isto oferece suporte para a interpretação acima, segundo a qual a 

disposição espacial dos ossos do Sepultamento 4 é resultado de ação humana 

direta (i.e. ritual).  
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 Modo de enterramento  

 O corpo desse indivíduo foi manipulado antes ou durante o processo de 

enterramento. Entretanto, não parece se tratar de um sepultamento 

“secundário”, pelo menos não no sentido de que houve um enterro primário no 

qual os tecidos moles foram completamente decompostos seguido por uma 

exumação e um novo enterro. Neste caso, não seria esperado que ossos tão 

pequenos como as epífises não fusionadas dos ossos longos e as falanges da 

mão e do pé estivessem presentes, e eles estão. Além disso, o conjunto 

encontrado no fundo da cova, no qual escápulas, vértebras, costelas e occipital 

se encontravam, grosso modo, em disposição anatômica, sugere que pelo 

menos em algum grau os tecidos moles ainda estavam presentes no momento 

do enterro.   

  

Tabela 8.4.1. Cotas verticais iniciais (z) 

Quadra Nível NW NE SE SW 

J10 1 0,094 0,150 0,273 0,271 

J10 2 -0,116 0,011 0,265 0,245 

J10 3 -0,152 -0,081 0,159 0,121 

J10 4 -0,157 -0,223 -0,123 -0,157 

J10 5 -0,164 -0,145 0,008 -0,020 

J11 1 -0,103 -0,030 0,150 0,094 

J11 2 -0,102 -0,031 0,011 -0,116 

J11 3 -0,224 -0,198 -0,018 -0,152 

J11 4 -0,251 -0,223 -0,123 -0,157 

J11 5 -0,265 -0,245 n/d -0,171 
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Figura 8.4.1 – Sepultamento 4. Croquis de escavação de quadra. Em vermelho, regiões onde foram encontrados ossos humanos. Em cinza, blocos de calcário.  
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Figura 8.4.2 – Sepultamento 4. Foto da exposição 1 e seu respectivo croqui. Os dentes indicados no 
croqui são humanos. 
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Figura 8.4.3 – Sepultamento 4. Foto da exposição 2 e seu respectivo croqui. O neurocrânio 
encontra-se na porção sudeste, enquanto o maxilar e a mandíbula estão na porção noroeste. 
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Figura 8.4.4 – Sepultamento 4. Foto da exposição 3. Croqui não efetuado.  
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Figura 8.4.5 – Sepultamento 4. Foto da exposição 4 e seu respectivo croqui. 
Reparar que, apesar de fragmentado, as partes do fêmur (indicado pela seta) 
encontram-se em conexão, indicando que não ocorreram grandes 
movimentações em decorrência do processo que gerou a fragmentação.  
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Figura 8.4.6 – Sepultamento 4. Foto da exposição 5 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.4.7 – Sepultamento 4. Foto da exposição 6 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.4.8 – Sepultamento 4. Croqui da exposição 7.  Foto comprometida por razões técnicas.  

 
 

Figura 8.4.9 – Sepultamento 4. Crânio em norma frontal e lateral esquerda. O retângulo branco têm 
lados de 1 e 2 cm.  

Figura 8.4.10 – Sepultamento 4. Mandíbula (à esquerda) e maxilar (à direita) (o retângulo branco têm 
lados de 1 e 2 cm). 
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Figura 8.4.11 – Sepultamento 4. Fêmur, tíbia, fíbula, úmero e ulna. Apesar de muito frágeis, os ossos encontram-se 
praticamente inteiros (o retângulo branco têm lados de 1 e 10 cm).  
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Figura 8.4.12 – Sepultamento 4. Úmero esquerdo com regiões avermelhadas (possivelmente aplicação 
de ocre). O retângulo branco têm lados de 1 e 2 cm.  

Figura 8.4.13 – Sepultamento 4. Tíbia direita com regiões avermelhadas (possivelmente aplicação de 
ocre).   

Figura 8.4.14 – Sepultamento 4. Fêmur direito com regiões avermelhadas (à esquerda) e costela com 
regiões avermelhadas (à direita). Possivelmente aplicação de ocre.  
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8.5 - Sepultamento 5 

Localização Espacial e Estratigráfica 

 O Sepultamento 5 foi encontrado na região nordeste da quadra K11. A 

Figura 1 mostra os CEQs correspondentes aos níveis que serão discutidos a 

seguir.  As cotas de abertura da quadra e dos níveis estão apresentadas na 

Tabela 8.5.1. Segundo os CEQs este sepultamento aparece no nível 3 e 

permanece até o nível 6. De acordo com as cotas dos níveis, isso implica que 

ele se localiza entre -0,019 e -0,289. Já no CES, a cota mais elevada, 

associada à primeira exposição, é de -0,081 e a cota indicada como base da 

cova é de -0,359. Esses valores estão, grosso modo, em acordo. Ainda assim, 

os valores indicados pelo CES fariam com que o sepultamento também 

estivesse presente no nível 7. Neste trabalho, os valores indicados no CES 

serão utilizados como topo e base do Sepultamento 5.   

 Nenhum bloco recobria o sepultamento.  

 

 

 

Tabela 8.5.1. Cotas verticais iniciais (z) 

Quadra Nível NW NE SE SW 

K11 1 -0,030 -0,019 0,160 0,150 

K11 2 -0,040 -0,040 0,160 0,120 

K11 3 -0,198 -0,134 -0,043 -0,053 

K11 4 -0,230 -0,138 -0,110 -0,136 

K11 5 -0,247 -0,233 -0,179 -0,150 

K11 6 -0,300 -0,236 n/d n/d 

K11 7 -0,305 -0,289 -0,203 -0,278 

K11 8 -0,383 -0,357 -0,250 -0,323 
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Figura 8.5.1 – Sepultamento 5. Croquis de escavação de quadra. Em vermelho, regiões onde foram encontrados ossos humanos. Em cinza, blocos de 

calcário.  
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Descrição do enterramento 

 O Sepultamento 5 é composto pelos ossos de um único indivíduo adulto 

do sexo masculino1. As Figuras 8.5.2 a 8.5.16 apresentam as fotos e os CESs 

de cada exposição. A cova apresenta um contorno alongado, não circular. Os 

ossos estão muito próximos uns dos outros, não havendo  espaços vazios na 

cova. Os ossos estavam em sua maioria desarticulados, mas algumas regiões 

em particular mantiveram a lógica anatômica. No fundo da cova, por exemplo, 

apesar de os ossos do pé não estarem articulados com a parte distal da tíbia, 

eles foram recuperados todos numa mesma região circunscrita de não mais do 

que 10 centímetros de diâmetro. O mesmo pode ser dito em relação aos ossos 

da mão, que se encontravam no extremo oposto da cova. A última vértebra 

lombar estava em posição anatomicamente coerente com o sacro. Também no 

fundo da cova, foram encontrados dentes, fragmentos do basicrânio, costelas 

características da parte superior do tronco e uma clavícula. Na Figura 8.5.17 

são mostradas fotos de campo em que é possível observar essas feições.  

 Os ossos longos foram dispostos logo acima dos ossos presentes no 

fundo da cova. Formavam um feixe de ossos em que as diáfises se 

encontravam, grosso modo, paralelas entre si.  Todos os osso longos, sem 

exceção, faziam parte desse feixe, cujo eixo fazia um ângulo de 45º com a 

superfície do sítio2. Sobre os ossos longos, na porção oeste do sepultamento, 

foram encontrados os dois coxais. Também acima do conjunto de ossos 

longos, só que mais a leste, foram encontradas todas as costelas, que estavam 

amontoadas numa região de não mais do que 20 por 10 centímetros. 

Imediatamente acima delas estavam as duas escápulas. A quase totalidade 

dos ossos do crânio, muito fragmentado, mas em posição anatômica, estava 

acima dos coxais, na porção sudoeste do sepultamento. O crânio foi 

parcialmente remontado (Figura 8.5.18). 

                                                           
1
 Na FES está indicado que este era um sepultamento duplo já que teriam sido encontrados dois rádios 

do mesmo lado. Entretanto, após análise do material, foram encontrados apenas um rádio direito e um 
rádio esquerdo.  
2
 Na FES há uma observação de que o conjunto de ossos longos apresentava “um ângulo de 

aproximadamente 45 graus”. O mais provável é que esse ângulo se refira à inclinação dos ossos longos 
em relação à superfície.  
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 Os seguintes ossos apresentavam incisões que foram interpretadas 

como marcas de corte: fêmur direito, fêmur esquerdo, fíbula direita, rádio 

direito, ulna direita. No caso de ambos os fêmures as incisões estavam 

presentes em suas extremidades proximais. No fêmur esquerdo havia quatro 

incisões de canal simples com cerca de 5 milímetros de comprimento 

localizadas na parte medial do pescoço e transversais a ele (Figura 8.5.19a). 

No fêmur direito também foram observadas duas incisões de canal simples na 

mesma região do pescoço. Entretanto, elas eram ligeiramente menores, com 

cerca de 3,5 milímetros de extensão, e pareciam ser menos profundas (Figura 

8.5.19b). Ainda no fêmur direito, foi identificada uma incisão extensa e de canal 

composto na parte proximal do troncanter maior que estava orientada de forma 

oblíqua ao eixo do osso longo (Figura 8.5.19c). Na extremidade distal da fíbula 

direita foram identificadas, em sua parte lateral, duas incisões curtas com 2,9 e 

1,8 milímetros de extensão. Uma apresentava canal simples e, a outra, canal 

composto, sendo a primeira transversal e a segundo oblíqua ao eixo do osso 

(Figuras 8.5.19d e 8.5.19e).  

 Nos membros superiores também foram identificadas incisões. Na ulna 

direita existem duas regiões em que essas ocorrem, uma na epífise proximal e 

a outra na porção proximal da diáfise. Na epífise existem duas incisões de 

cerca de 4 milímetros de comprimento sendo uma de canal simples e uma de 

canal composto (Figura 8.5.19g). Elas são paralelas entre si e transversais ao 

eixo do osso. Na diáfise, as duas incisões presentes também se encontram na 

parte posterior do osso (Figura 8.5.19h). Essas duas incisões são pequenas 

com cerca de 2 milímetros de extensão. Uma apresenta canal simples e, a 

outra, canal duplo. Uma vez que elas não só são paralelas como também estão 

alinhadas parece que foram geradas por um único gesto.  

 Também no rádio direito foram identificados um conjunto de incisões na 

diáfise e outro na epífise proximal. O primeiro conjunto era composto por pelo 

menos 7 incisões com tamanhos variando entre 2,5 e 4 milímetros. Todas com 

canal simples, essas incisões encontravam-se paralelas entre si e oblíquas ao 

eixo do osso (Figura 8.5.19j).  O conjunto de incisões localizados na epífise 

proximal do rádio direito era formado por 4 incisões de tamanhos variados 

(apresentando comprimentos de 0,7 até 5,5 milímetros) mas paralelas entre si 
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(Figura 8.5.19k). Conforme é possível observar na Figura 8.5.19f, quando a 

ulna direita e o rádio direito são colocados em posição anatômica, as incisões 

presentes nas epífises desse e na diáfise daquela encontram-se alinhadas, 

sugerindo que eles estavam articulados no momento em que elas foram feitas.  

 Também foram observadas nítidas marcas de corte num fragmento de 

osso não identificado (Figura 8.5.19l). A espessura do córtex sugere se tratar 

da metáfise de algum osso longo de maior porte, possivelmente a tíbia ou o 

fêmur. A presença de marcas de corte nesse fragmento é importante para 

enfatizar que, devido à fragmentação dos ossos longos, particularmente suas 

extremidades, muitas marcas de corte podem ter se perdido. Portanto, a 

descrição feita acima deve ser vista como um quadro necessariamente parcial. 

 O alto grau de desarticulação dos ossos desse sepultamento e a 

similaridade dessas incisões com aquelas presentes em ossos 

indubitavelmente cortados (por exemplo, a parte distal do úmero do 

Sepultamento 17) tornam muito provável que tais incisões sejam marcas de 

corte. 

 

Modo do enterramento  

 A presença de um feixe de ossos longos deixa claro que esse 

sepultamento encontra-se em contexto secundário. Entretanto, a presença de 

marcas de corte nitidamente associadas ao processo de desmembramento e o 

fato de que alguns ossos mantiveram-se em conexão anatômica, incluídos aí 

os da mão, mostram que os tecidos moles ainda estavam presentes, pelo 

menos em algum grau quando, foi realizada a desarticulação dos ossos.  
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Figura 8.5.2 – Sepultamento 5. Foto da exposição 1 e seu respectivo croqui. A mancha verde é 
apenas um defeito de fotografia. 
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Figura 8.5.3 – Sepultamento 5. Foto da exposição 2 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.5.4 – Sepultamento 5. Foto da exposição 3 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.5.5 – Sepultamento 5. Foto da exposição 4 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.5.6 – Sepultamento 5. Foto da exposição 5 e seu respectivo croqui  
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Figura 8.5.7 – Sepultamento 5. Foto da exposição 6 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.5.8 – Sepultamento 5. Foto da exposição 7 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.5.9 – Sepultamento 5. Foto da exposição 8 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.5.10 – Sepultamento 5. Foto da exposição 9 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.5.11 – Sepultamento 5. Foto da exposição 10 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.5.12 – Sepultamento 5. Foto da exposição 11 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.5.13 – Sepultamento 5. Foto da exposição 12 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.5.14 – Sepultamento 5. Foto da exposição 13 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.5.15 – Sepultamento 5. Foto da exposição 14 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.5.16 – Sepultamento 5. Foto da exposição 15 e seu respectivo croqui.
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Figura 8.5.17 – Sepultamento 5. Fotos de campo tiradas em ângulo para permitir uma apreciação do componente vertical deste 
sepultamento. a) exposição 3; b) exposição 4; c) exposição 5; d) exposição 8. 
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Figura 8.5.18 – Sepultamento 5. Vistas frontal, lateral direita, superior e inferior. O retângulo branco 
tem 10 centímetros de comprimento.  
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Figura 8.5.19 – Sepultamento 5. Detalhe para as incisões interpretadas como marcas de corte presentes nos ossos longos. Com exceção da foto “k” em todas as demais a 
extremidade proximal do osso encontra-se na parte superior da imagem. a) vista medial do pescoço do fêmur esquerdo; b) vista medial do pescoço do fêmur direito; c) 
vista lateral da extremidade proximal do fêmur direito (logo acima do trocanter maior; d) e e) vista lateral da extremidade distal da fíbula direita; f) vista posterior da 
ulna e do rádio direito, as setas apontam as incisões que sugerem que esses ossos estavam articulados no momento do corte; g) vista posterior da extremidade 
proximal da ulna direita; h) vista posterior/lateral da diáfise da ulna direita; i) vista posterior da ulna direita; j) vista posterior da parte proximal da diáfise do rádio 
direito; k) vista posterior da extremidade proximal do rádio direito; l) fragmento de osso não identificado com diversas incisões.  
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Figura 8.5.E1 – Sepultamento 5. Microscopia eletrônica de varredura das incisões localizadas no 
pescoço do fêmur esquerdo.  
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Figura 8.5.E1 – Sepultamento 5. Microscopia eletrônica de varredura das incisões localizadas no 
pescoço do fêmur esquerdo (continuação).  
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Figura 8.5.E2 – Sepultamento 5. Microscopia eletrônica de varredura das incisões localizadas no 
pescoço do fêmur direito.  
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Figura 8.5.E3 – Sepultamento 5. Microscopia eletrônica de varredura das incisões localizadas na fíbula 
direita.  
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Figura 8.5.E4 – Sepultamento 5. Microscopia eletrônica de varredura das incisões localizadas na ulna 
direita.  
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Figura 8.5.E5 – Sepultamento 5. Microscopia eletrônica de varredura das incisões localizadas no rádio 
direito.  
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8.6 - Sepultamento 6 

Localização Espacial e Estratigráfica 

 O Sepultamento 6 foi encontrado na quadra I12. A Figura 8.6.1 mostra 

os CEQs correspondentes aos níveis que serão discutidos a seguir.  As cotas 

de abertura da quadra e desses níveis constam na Tabela 8.6.1.  

 O Sepultamento 6 está localizado na parte sul da quadra I12. A cova 

está representada nos CEQs dos níveis 3 e 4, mas blocos possivelmente 

associados ao sepultamento estão presentes desde o nível 2. A cota mais 

elevada indicada pela FES está associada ao crânio e é de -0,293. Na FES 

também há indicação de fundo da cova na cota de -0,435. Esses valores estão 

de acordo com os indicados na Tabela 1 para os níveis de 1 a 4 e serão 

utilizados neste trabalho como cota de topo e base do Sepultamento 6.  

 Esse sepultamento estava recoberto pela estrutura de blocos EB-5 (vide 

seção 8.29 para maiores detalhes).  

 

Descrição do enterramento 

 O Sepultamento 6 é composto pelos ossos de um único indivíduo sub-

adulto cuja idade estimada é de 2 a 5 anos. As Figuras 8.6.3 a 8.6.17 

apresentam as fotos e os CESs de cada exposição. Em campo foi descrito 

como um sepultamento secundário devido à falta de lógica anatômica na 

maioria dos ossos. Infelizmente, os croquis de escavação do sepultamento são 

muito genéricos na sua descrição, impedindo uma descrição mais detalhada 

desse sepultamento. Foi registrado na FES que havia “grande quantidade de 

raízes na cova, sinal de bioturbação”.  

Tabela 8.6.1. Cotas verticais iniciais (z) 

Quadra Nível NW NE SE SW 

I12 1 -0,287 -0,268 -0,103 -0,130 
I12 2 -0,328 -0,295 -0,126 -0,160 

I12 3 -0,449 -0,429 -0,360 -0,409 

I12 4 -0,570 -0,434 -0,360 -0,445 

I12 5 -0,616 -0,490 -0,374 -0,576 
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Figura 8.6.1 – Sepultamento 6. Croquis de escavação da quadra I12. Em vermelho, regiões onde foram encontrados ossos humanos. Em cinza, blocos 

de calcário. 
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Figura 8.6.2 – Sepultamento 6. Fotos da quadra I12. a) nível 2, os sepultamentos ainda não estão 
presentes; b) nível 3 onde já se observa a estrutura de blocos do Sepultamento 15 (seta azul), a cova 
do Sepultamento 7 (seta vermelha) e a cova do Sepultamento 6 (seta preta) 
 

 A cova em que foi feito o enterramento estava bem definida, 

apresentando contorno circular com cerca de 20 centímetros de diâmetro. 

Estava totalmente preenchida de maneira que não havia muitos espaços vazios 

entre os ossos e havia ossos encostados na parede da cova em toda sua 

extensão1. Era uma cova rasa com cerca de 15 centímetros de profundidade. 

Os ossos estavam muito fragmentados e caoticamente distribuídos pela cova. 

Ainda assim, quase todos os ossos estavam presentes, com exceção do 

esterno, do rádio direito, da fíbula direita e da maioria dos ossos da mão e do 

pé. É possível inferir que o crânio estava apoiado sobre a calota e com a face 

voltada para o sudoeste de acordo com os seguintes elementos: a posição do 

osso petroso nas exposições 1 a 3, a posição do fragmento do forame magno 

na exposição 1, a posição do occipital nas exposições 10 a 12 e a posição da 

mandíbula nas exposições 4 a 9. Apesar de muito fragmentado, o crânio estava 

virtualmente inteiro, conforme pode ser constatado pela ótima remontagem 

feita em laboratório (Figura 8.6.18).  

 Apesar da ausência de lógica anatômica, é possível discernir duas 

regiões distintas. Na região sul do sepultamento, havia poucos ossos além dos 

do crânio, e na região norte estavam concentrados os ossos do pós-crânio. 

Nessa região norte, os ossos do pós-crânio que estavam mais próximos ao 

                                                           
1
 Nos CESs o limite da cova vai muito além de onde se encontram os ossos. Entretanto, essa delimitação 

deve estar equivocada.  
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topo da cova eram o rádio, o púbis e o ílio (exposições de 1 a 3). Por baixo 

desses ossos havia uma concentração de epífises não fusionadas de vértebra, 

fragmentos de escápula e alguns fragmentos de costela (exposição 4). Logo 

abaixo, ocorria um aumento na presença de costelas e surgiu a mandíbula 

(exposição 5). Por baixo da mandíbula foram encontrados os ossos longos, 

muito fragmentados (exposições de 6 a 11). No fundo da cova foram 

encontradas a clavícula esquerda, duas vértebras (a partir da foto é possível 

determinar que uma era cervical e a outra provavelmente torácica) e algumas 

costelas (pelo que é possível estabelecer através da fotografia, são da região 

superior do tórax). Os únicos casos de conexão anatômica envolviam as 

epífises não fusionadas de ossos longos e suas respectivas diáfises.  

 O padrão de fragmentação observado em alguns ossos (Figura 8.6.19), 

no qual a quebra é do tipo espiralado e a textura do córtex é fibrosa, sugere 

que os ossos estavam “verdes” quando foram quebrados (i.e. ainda possuíam 

colágeno, preservando sua plasticidade).  

 Um bloco de calcário (vide exposição 1) estava posicionado dentro dos 

limites da cova e estava possivelmente associado ao enterro. Além disso, havia 

uma estrutura circular formada por pelo menos 8 blocos recobrindo o 

sepultamento (vide o CEQ do nível 2). Além disso, uma região rica em carvões 

foi observada dentro dos limites da cova. Entretanto, nenhum osso queimado 

foi observado, de maneira que esta pode ser uma associação fortuita. 

Modo de enterramento 

 A total falta de lógica anatômica, a ausência de alguns ossos 

(especialmente os pequenos como da mão e do pé) e a disposição dos ossos 

na cova sem que houvesse espaço entre eles configuram um enterro em 

contexto secundário. Somado ao tamanho diminuto da cova a presença de 

diversas fraturas características de osso verde indicam que os ossos foram 

quebrados justamente para caberem na cova.  Além disso, essas quebras 

mostram que apesar de se tratar de um contexto secundário, a manipulação 

dos ossos foi feita enquanto esses ainda apresentam propriedades plásticas e, 

portanto, não muito tempo após o falecimento ter ocorrido.  
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Figura 8.6.3 – Sepultamento 6. Foto da exposição 1 e seu respectivo croqui. Os pontos pretos indicam 
concentração de carvão. Em cinza, bloco de calcário. 

 
Figura 8.6.4 – Sepultamento 6. Foto da exposição 2 e seu respectivo croqui. 

Figura 8.6.5 – Sepultamento 6. Foto da exposição 3 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.6.6 – Sepultamento 6. Foto da exposição 4 e seu respectivo croqui. 

Figura 8.6.7 – Sepultamento 6. Foto da exposição 5 e seu respectivo croqui. 

Figura8.6.8 – Sepultamento 6. Foto da exposição 6 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.6.9 – Sepultamento 6. Foto da exposição 7 e seu respectivo croqui. 

 
Figura 8.6.10 – Sepultamento 6. Foto da exposição 8 e seu respectivo croqui.  

Figura 8.6.11 – Sepultamento 6. Foto da exposição 9 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.6.12 – Sepultamento 6. Foto da exposição 10 e seu respectivo croqui.  

Figura 8.6.13 – Sepultamento 6. Foto da exposição 11 e seu respectivo croqui. 

Figura 8.6.14 – Sepultamento 6. Foto da exposição 12 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.6.15 – Sepultamento 6. Foto da exposição 13 e seu respectivo croqui.. 

Figura 8.6.16 – Sepultamento 6. Foto da exposição 14 e seu respectivo croqui. 

Figura 8.6.17 – Sepultamento 6. Foto da exposição 15 e seu respectivo croqui. 

 



272 
 

 
Figura 8.6.18 – Sepultamento 6. Vista do crânio em norma frontal, posterior, lateral direita, lateral 
esquerda, superior e inferior. 
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Figura 8.6.19 – Sepultamento 6. Fêmur esquerdo, ulna direita, úmero direito, rádio esquerdo, fíbula esquerda, ulna direita (em vista 
anterior e posterior). 
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8.7 - Sepultamento 7 

Localização Espacial e Estratigráfica 

 O Sepultamento 7 foi encontrado na região central entre as quadras I12 

e J12. A Figura 8.7.1 mostra os CEQs correspondentes aos níveis que serão 

discutidos a seguir. As cotas de abertura da quadra e desses níveis estão 

apresentadas na Tabela 8.7.1. Apesar de se encontrar numa região em que os 

sepultamentos comumente foram recobertos por uma camada de blocos de 

pedra, não havia tal camada sobre o Sepultamento 7. 

  De acordo com os CEQs o sepultamento restringe-se ao nível 3. No 

CES referente à primeira exposição, a cota mais elevada é de -0,271. Já no 

CES, referente à última exposição, a cota mais inferior é de -0,418. Esses 

valores estão de acordo com o indicado pelos CEQs e serão considerados 

como cotas de topo e base desse sepultamento.  

 

Descrição do enterramento  

 O Sepultamento 7 é composto pelos ossos de um único indivíduo sub-

adulto cuja idade estimada é de 5 a 6 anos. As Figuras 7.5.2 a 7.5.15 

apresentam as fotos e os CESs de cada exposição. Em campo foi descrito 

como um sepultamento “secundário” devido à falta de lógica anatômica entre a 

maioria dos ossos. Entretanto, um olhar mais atento mostra que, pelo menos 

em algum grau, os tecidos moles ainda estavam presentes.  A cova em que foi 

feito o enterramento estava bem definida, apresentando contorno circular com 

cerca de 25 centímetros de diâmetro. Era uma cova rasa com cerca de 15 

centímetros de profundidade. A maioria dos ossos estava presente ainda que 

não foram encontradas as clavículas, os coxais, as fíbulas e a tíbia direita. 

Tabela 8.7.1. Cotas verticais iniciais (z) 

Quadra Nível NW NE SE SW 
I12 1 -0,287 -0,268 -0,103 -0,166 
I12 2 -0,328 -0,295 -0,160 -0,126 
I12 3 -0,305 -0,289 -0,203 -0,278 
I12 4 -0,449 -0,429 -0,360 -0,409 
J12 1 -0,239 -0,216 -0,381 -0,080 
J12 2 -0,258 -0,283 -0,060 -0,095 
J12 3 -0,433 -0,414 -0,249 -0,345 
J12 4 -0,466 -0,427 -0,341 -0,326 
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Diversos ossos do pé e da mão também estavam ausentes. Em linhas gerais, é 

possível dizer que no fundo da cova, se encontrava a maioria dos ossos 

longos. Por cima destes encontrava-se o crânio, que após ter sido comprimido 

passou a ocupar quase toda a superfície da cova. Por cima do crânio, restrito à 

região oeste da cova, estava parte do esqueleto axial e da bacia. Recobrindo 

tanto o crânio como as vértebras e ossos da bacia, havia uma concentração de 

costelas. Por fim, no topo do enterramento foram encontrados ossos do 

maxilar, a mandíbula e o fêmur direito. Os ossos da mão e do pé também 

foram encontrados, em sua maioria, na parte superior da cova. 

                                     

 
Figura 8.7.1 – Sepultamento 7. Croquis de escavação das quadras I12 e J12. Em vermelho, regiões 
onde foram encontrados ossos humanos. Em cinza, blocos de calcário.   

 

 Os ossos não estavam explicitamente articulados. Entretanto, mediante 

uma observação detalhada, é possível identificar uma série de elementos que 

atestam certo grau de articulação entre os ossos no momento do enterramento. 
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Assim, na exposição 7, por exemplo, a cabeça não fusionada do fêmur direito 

encontra-se em posição anatômica (i.e. adjacente à parte proximal do pescoço 

do fêmur). Na exposição 10, o mesmo pode ser observado para o fêmur 

esquerdo. Na sequência da exposição 13 para a exposição 14 também é 

possível observar que a epífise distal não fusionada do fêmur esquerdo estava 

exatamente em sua posição anatômica, encaixada na superfície distal da 

diáfise. Na exposição 5, cinco vértebras estavam articuladas e, na exposição 8 

mais quatro vértebras estavam totalmente articuladas entre si. Na exposição 

11, a epífise proximal não fusionada da tíbia esquerda estava em sua posição 

anatômica. Na mesma exposição, a tíbia esquerda (localizada na porção sul da 

cova) encontrava-se orientada no mesmo sentido que a fíbula esquerda, que 

por sua vez estava encostada na tíbia. Além disso, mesmo que deslocada 

anteriormente em relação à posição anatômica esperada, é importante notar 

que a fíbula se encontrava em posição lateral em relação à tíbia, em 

concordância com a posição anatômica. Na exposição 4, parece que o atlas e 

o áxis estavam articulados. Outro conjunto que apresenta certa lógica 

anatômica são os ossos do pé que aparecem nas primeiras posições. Ainda 

que não tenha sido possível observar associações anatômicas diretas, todos os 

ossos do pé se encontravam circunscritos a uma região específica dentro da 

cova. Além disso, a partir das exposições 8, 9 e 10 é possível afirmar que, 

apesar de fragmentado e achatado, o crânio, estava inteiro no momento do 

enterramento. Isto fica claro mediante o alto grau de remontagem obtido em 

laboratório (Figura 8.7.16 e 8.7.17). 

 Outra feição importante de ser observada nesse sepultamento é o 

padrão de fragmentação dos ossos longos. Em primeiro lugar, chama a 

atenção que em sua grande maioria a fragmentação ocorreu de forma 

localizada na porção central das diáfises (Figuras 8.7.18 e 8.7.19). Além disso, 

o tipo de quebra é indicativo de osso fraturas espiraladas e textura fibrosa do 

córtex exposto (Figuras 8.7.18 e 8.7.19). Em vários casos, a margem quebrada 

do osso longo estava localizada junto à parede da cova, sugerindo que foi a 

pressão contra a parede que levou à quebra do osso. Na exposição 7, a diáfise 

do fêmur direito está quebrada justamente no ponto em que encontra a parede 

da cova. Nas exposições 11 e 12 fica claro que a quebra na diáfise da tíbia 
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esquerda também está condicionada pela parede sul da cova. A quebra na 

diáfise do rádio da exposição 12 também coincide com a parede da cova.  

 Não foram observadas marcas de corte, queima ou ocre.  

Modo de enterramento  

 Apesar de se tratar de um enterro em contexto secundário, as 

observações feitas acima, indicam que no momento do enterro esse corpo de 

criança ainda apresentava um considerável grau de articulação. O corpo foi 

colocado na pequena cova circular cujas dimensões não eram suficientes para 

acomodar nem mesmo um corpo de criança totalmente fletido ou em posição 

fetal. Ainda assim, o corpo foi “enfiado” na cova, processo forçado que levou à 

quebra dos ossos e à sua grande desorganização. Na medida em que não 

foram identificadas marcas de corte, parece mais adequado assumir que a 

organização caótica dos ossos seja resultado do próprio processo que fez o 

corpo se encaixar na cova e não de desmembramentos intencionais.  

 Uma última observação importante é que no topo do sepultamento foi 

encontrado um seixo arredondado de quartzo com cerca de 8 centímetros de 

diâmetro. A natureza exótica da matéria-prima e a morfologia esférica atestam 

que esse seixo foi intencionalmente trazido ao abrigo. Sua associação com o 

sepultamento é inquestionável.  

 

                                                                                                         
Figura 8.7.2 – Sepultamento 7. Croqui da exposição 1. Foto comprometida por razões técnicas. 
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Figura 8.7.3 – Sepultamento 7. Foto da exposição 2 e seu respectivo croqui. 
 

 
Figura 8.7.4 – Sepultamento 7. Foto da exposição 3 e seu respectivo croqui. 

 

 
Figura 8.7.5 – Sepultamento 7. Foto da exposição 4 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.7.6 – Sepultamento 7. Foto da exposição 5 e seu respectivo croqui.  
 

                                                                                          
Figura 8.7.7 – Sepultamento 7. Croqui da exposição 6. Foto comprometida por razões técnicas.  

 

 
Figura 8.7.8 – Sepultamento 7. Foto da exposição 7 e seu respectivo croqui 
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Figura 8.7.8 – Sepultamento 7. Foto da exposição 8 e seu respectivo croqui.  

 

Figura 8.7.9 – Sepultamento 7. Foto da exposição 9 e seu respectivo croqui. 

 
Figura 8.7.10 – Sepultamento 7. Foto da exposição 10 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.7.11 – Sepultamento 7. Foto da exposição 11 e seu respectivo croqui. 
 

 
Figura 8.7.12 – Sepultamento 7. Foto da exposição 12 e seu respectivo croqui. 

Figura 8.7.13 – Sepultamento 7. Foto da exposição 13 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.7.14 – Sepultamento 7. Foto da exposição 14 e seu respectivo croqui. 
 

Figura 8.7.15 – Sepultamento 7. Foto da exposição 15 e seu respectivo croqui. 
 

Figura 8.7.16 – Sepultamento 7. Vista frontal, lateral esquerda e inferior do crânio. O retângulo tem 10 
centímetros de comprimento. 
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Figura 8.7.17 – Sepultamento 7. Vista superior e inferior da maxila. O retângulo tem 5 centímetros de 
comprimento. 
 
 

   
Figura 8.7.18 – Sepultamento 7. a) Rádio direito cuja diáfise estava quebrada em sua região mediana 
(à esquerda). Detalhe em vista posterior e anterior da região indicada pelo quadrado vermelho (à 
direita). b) Fêmur esquerdo e direito em vista posterior. Reparar como ambas as diáfises estão 
quebradas próximo à região central (à esquerda).  Detalhe da margem quebrada da diáfise do fêmur 
direito (à direita).   

 

a b 
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8.8 - Sepultamento 8 

Localização Espacial e Estratigráfica 

 O Sepultamento 8 foi encontrado na quadra L10. A Figura 8.8.1 mostra 

os CEQs correspondentes aos níveis que serão discutidos a seguir.  As cotas 

de abertura da quadra e destes níveis estão na Tabela 8.8.1. Infelizmente, nem 

a FES nem o CES apresentam cotas verticais associadas à cova ou aos ossos. 

Assim, a posição vertical teve de ser estabelecida exclusivamente a partir dos 

CEQs. De acordo com estes, o Sepultamento 8 está presente nos níveis 2, 3 e 

4. A cota de abertura mais elevada do nível 2 é de 0,250 e a cota mais inferior 

de encerramento do nível 4 é de -0,097. Estes seriam os limites mais 

conservadores para o topo e a base do sepultamento. Entretanto, no CEQ do 

nível 2 há um bloco localizado parcialmente por cima do Sepultamento 8 cuja 

base esta indicada com a cota 0,111. Além disso, na FES a profundidade da 

cova é indicada como de 7 centímetros. Conjugando estas informações, a cota 

do topo seria 0,111 e a de base, 0,041. Ainda que reconhecendo a 

precariedade das informações, esses serão os valores utilizados neste 

trabalho.  

 

Descrição do enterramento 

 Este sepultamento é o único do sítio que pode ser classificado como 

uma cremação As Figuras 8.8.2 a 8.8.8 apresentam as fotos e os CESs de 

cada exposição. A descrição disponível na FES não poderia ser mais precisa: 

“pequena circunferência de 20 centímetros de diâmetro contendo fragmentos 

dispostos caoticamente”. Não havia carvões junto à cova. Apesar de muito 

Tabela 8.8.1. Cotas verticais iniciais (z) 

Quadra Nível NW NE SE SW 

L10 1 0,160 0,169 0,310 0,250 

L10 2 0,120 0,163 0,296 0,250 

L10 3 -0,038 -0,024 0,119 0,187 

L10 4 -0,097 -0,029 0,049 0,121 

L10 5 -0,113 -0,118 0,029 0,037 
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fragmentados, foram encontrados ossos de todas as regiões do esqueleto. Não 

foi possível determinar regiões do corpo que tenham sido mais ou menos 

expostas à fonte de calor.  

 
Figura 8.8.1 – Sepultamento 8. Croquis de escavação da quadra L10. Em vermelho, regiões onde foram 
encontrados ossos humanos. Em cinza, blocos de pedra. 
 

 O padrão transversal de fraturas presentes nas diáfises de alguns ossos 

indica que estes ainda estavam frescos quando foram cremados (Figura 8.8.9). 

Quase a totalidade dos ossos apresenta cor branca intensa (Gley 2), indicando 

o grau máximo de queima conforme proposto por Stiner e Kuhn (1995). Ainda 

assim, alguns poucos ossos apresentam cores escuras (5Y 2,5/1), refletindo 

uma queima de menor intensidade.  

 Modo de enterramento 

 A ausência de carvões junto aos ossos indica que a queima foi realizada 

em outra localidade (não necessariamente fora do sítio).  
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Figura 8.8.2 – Sepultamento 8. Foto da exposição 1. Croqui não efetuado. 

 

                                                                                                 
Figura 8.8.3 – Sepultamento 8. Croqui da exposição 2. Foto comprometida por razões técnicas.  

 

Figura 8.8.4 – Sepultamento 8. Foto da exposição 3 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.8.5 – Sepultamento 8. Foto da exposição 4 e seu respectivo croqui.  
 

Figura 8.8.6 – Sepultamento 8. Foto da exposição 5 e seu respectivo croqui.  
 

                                                                                          
 Figura 8.8.7 – Sepultamento 8. Croqui da exposição 6. Foto comprometida por razões técnicas.  
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Figura 8.8.8 – Sepultamento 8. Foto da exposição 7. Croqui não efetuado.  
 

 
Figura 8.8.9 – Sepultamento 8. Ossos queimados. Na fileira superior, ossos do crânio. Na fileira 
inferior, rádio esquerdo, fêmur direito, úmero, tíbia, patela direita (superior) e patela esquerda 
(inferior). 
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8.9 - Sepultamento 9 

Localização Espacial e Estratigráfica 

 O Sepultamento 9 estava plenamente contido dentro do nível 11 da 

quadra G12. A Figura 8.9.1 mostra os CEQs correspondentes aos níveis que 

serão discutidos a seguir. As cotas de abertura da quadra e desses níveis 

estão na Tabela 8.9.1.  

 Com base nas informações disponíveis no CEQ do nível 11, determina-

se que a cota do topo e a da base desse sepultamento são, respectivamente 

z=-1,156 e z=-1,234. Entretanto, no CEQ do nível 10 pode-se observar que 

exatamente sobre a região em que apareceria o sepultamento no nível 11 foi 

possível discernir uma mancha com um sedimento ligeiramente mais duro do 

que o sedimento do entorno (indicado em azul na Figura 8.9.1). Caso esse 

sedimento tenha feito parte da cova, o que parece ser bastante provável, isso 

significa que o Sepultamento 9 já estava presente no nível 10 e que, portanto, a 

cota do topo de sua cova deve ser um pouco mais alta do que a indicada pelo 

CEQ do nível 11. Ainda assim, já que não há informação a respeito do topo 

dessa mancha de sedimento, as duas cotas supracitadas (z=-1,156 e z=-1,234) 

serão adotadas para o topo e a base da cova. 

 A partir dos CEQs é possível observar que não havia nenhum bloco 

recobrindo esse sepultamento. 

 

 

Tabela 8.9.1. Cotas verticais iniciais (z). 

Quadra Nível NW NE SE SW 

G12 1 -0,406 -0,328 -0,174 -0,218 

G12 10 -0,980 -0,963 -0,889 -0,913 

G12 11 -1,066 -1,039 -0,983 -1,008 

G12 12 -1,263 -1,203 -1,069 -1,106 
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Figura 8.9.1 – Sepultamento 9.  Croqui de escavação de quadra. Em cinza, os blocos de calcário 
acompanhados das suas cotas de topo e base. Em azul, sedimento distinto que foi observado logo 
acima do sepultamento. Em vermelho, região onde foram encontrados os ossos do Sepultamento 9. O 
ponto preto indica amostra de carvão coletada.  

 

Descrição do Enterramento 

 Esse sepultamento é composto por um único indivíduo subadulto no qual 

estavam presentes o crânio, a mandíbula, poucos fragmentos de costelas e 

partes da bacia. O neurocrânio foi encontrado repousando sobre seu lado 

esquerdo, com a face ligeiramente inclinada para baixo e voltada para o norte 

(Figura 8.9.2). O neurocrânio estava completamente preenchido por sedimento 

(Figura 8.9.2). Os demais ossos estavam próximos ao neurocrânio. Os ossos 

da bacia, o temporal e a mandíbula estavam unidos por concreção. Ainda que 

apenas o neurocrânio tenha se preservado integralmente (Figura 8.9.3), os 

ossos do maxilar (Figura 8.9.4a), os da base do crânio (Figura 8.9.4b), e a 

mandíbula (Figura 8.9.4c e Figura 8.9.4d) também estavam presentes. Os 

alvéolos da mandíbula e do maxilar estavam vazios, com exceção dos 

primeiros molares permanentes e de alguns germes de dentes permanentes.  

Modo de enterramento 

 A presença dos ossos do basicrânio, da mandíbula e, especialmente, de 

alguns germes de dentes permanentes sugere que durante o processo de 

exumação decorrente da secundarização os tecidos moles ainda estavam 

presentes em algum grau. Caso ele tivesse sido desenterrado com fins de 

secundarização após a total esqueletização, ossos tão pequenos como as 
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partes não fusionadas do occipital, a mandíbula e os germes dos dentes 

permanentes teriam se perdido, o que não ocorreu. Além disso, dois pequenos 

fragmentos de costela foram recuperados, reforçando a ideia de que esse 

crânio não foi desenterrado.  

 Os ílios esquerdo e direito de um indivíduo subadulto foram encontrados 

próximos ao neurocrânio, possivelmente dentro dele (Figura 8.9.6). O tamanho 

da pélvis e do crânio torna provável que tais ossos e o crânio pertençam a um 

mesmo indivíduo. A ausência dos demais ossos desse indivíduo sugere que a 

preparação do corpo, neste caso a separação da cabeça e a possível 

introdução dos ossos da bacia dentro da mesma, ocorreu em local distinto ao 

do enterramento. Além disso, o crânio como um todo apresenta coloração 

avermelhada e em algumas regiões havia uma fina camada de pó vermelho 

recobrindo o osso, resultado da aplicação de ocre vermelho (Figura 8.9.5). A 

ausência dos dentes de leite pode ser fortuita mas, tendo-se em vista a 

ocorrência de outros casos no sítio em que os dentes foram intencionalmente 

removidos dos alvéolos (ex. Sepultamento 14), tal interpretação será estendida 

ao Sepultamento 9. 

 No diário de campo existe a seguinte indicação sobre possíveis 

associações desse sepultamento: “Em julho de 2002, quando da escavação da 

quadra G13, evidenciamos uma sequência de estruturas semicirculares e 

circulares de blocos de calcário no canto SE da quadra G13, entre as cotas -

0,500 e -0,700 (níveis 3 e 4), que na época não nos fez nenhum sentido, pois 

não encontramos nada associado a estas estruturas. Com a evidenciação da 

conta de colar em maio último próximo a cota -0,900 e o Sepultamento 9 pode 

ser que as estruturas de bloco evidenciadas na Quadra G13 e conta de colares 

da quadra G12 estejam associadas ao Sepultamento 9”. 

 A Figura 8.9.7 apresenta a estrutura formada por 7 diáfises cortadas e 

dentes. Possivelmente, essa é a estrutura de “conta de colar” descrita no diário. 

As diáfises cortadas são virtualmente idênticas àquela encontrada junto ao 

Sepultamento 23. Essa “estrutura” foi coletada sob o número 2253. A 

identificação do osso a que pertenciam a diáfise se revelou uma tarefa bastante 

difícil. Possivelmente, trata-se da ulna de indivíduo adulto, mas essa é uma 

questão que permanece em aberto. Os dentes são compatíveis com um único 

indivíduo com cerca de 5 anos de idade1.  

                                                           
1
 A identificação dos dentes foi auxiliada por Rodrigo Elias.  
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Figura 8.9.2 – Sepultamento 9. Fotos de campo. a) crânio antes de ser completamente exposto; b) vista da parte basal do crânio; c) 
vista da parte superior do crânio; d) crânio logo após ter sido exumado, reparar no preenchimento por sedimento.  
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Figura 8.9.3 – Sepultamento 9. a) Vista frontal; b) lateral esquerda; c) lateral direita; d) superior do 
crânio.  
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Figura 8.9.4 – Sepultamento 9. a) Maxilar, os alvéolos estavam vazios e os dentes correspondentes 
não foram encontrados; b) ossos não fusionados do basicrânio; c) vista superior da mandíbula 
esquerda; d) vista lingual e labial da mandíbula direita. 
 

 
Figura 8.9.5 – Sepultamento 9. Região parietal do crânio. O crânio como um todo apresenta coloração 
avermelhada e em algumas regiões havia uma fina camada de pó vermelho recobrindo o osso. 
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Figura8.9.6 – Sepultamento 9. a) ílio esquerdo; b) ílio direito. 
 

 
Figura 8.9.7 – Sepultamento 9. Essa montagem de diáfises cortadas e dentes foi encontrado no nível 
10 da quadra G12 (PN-2253) e, muito provavelmente, está associado ao Sepultamento 9. A 
identificação dos dentes, feita com o auxílio de Rodrigo Elias de Oliveira, segue nomenclatura 
internacional sendo RM

1
 o primeiro molar superior direito permanente, Rdm

1
 o primeiro molar 

superior direito decíduo, Ldm
1
 o primeiro molar superior esquerdo decíduo, Rdm1 o primeiro molar 

inferior direito decíduo. As setas vermelhas apontam um dente que foi dividido ao meio e cada uma 
das metades estava localizada numa parte distinta da estrutura. Esse dente é um primeiro molar 
permanente, não tendo sido possível uma identificação mais precisa.  
 
 



298 
 

 



299 
 

8.10 - Sepultamento 10 

Localização Espacial e Estratigráfica 

 O Sepultamento 10 foi encontrado na porção centro-oeste da quadra 

I13. A Figura 8.10.1 mostra os CEQs correspondentes aos níveis que serão 

discutidos a seguir. As cotas de abertura da quadra e destes níveis estão 

apresentadas na Tabela 8.10.1. De acordo com os CEQs indícios do 

Sepultamento 10 já estão presentes no nível 2, mas é somente a partir do nível 

3 que ele se estabelece de forma plena. No CEQ do nível 5 o sepultamento já 

não está mais presente. A FES indica que o crânio, a bacia e o pé foram 

encontrados, respectivamente, nas cotas -0,450; -0,387 e -0,400. Esses 

valores estão de acordo com o indicado pelos CEQs. No CES referente à 

ultima exposição há uma cota de -0,523. Como não existe nenhuma indicação 

explícita da cota do fundo da cova na FES esse valor será usado como tal. 

Novamente, o indicado pelo CES está de acordo com o indicado pelo CEQ.  

 Durante as escavações, num primeiro momento, foi assumido que o 

Sepultamento 10 estava associado com uma estrutura de blocos localizada no 

sul da quadra I13. Por isso, as três primeiras exposições do Sepultamento 10 

representam justamente essa estrutura. Entretanto, conforme discutido na 

seção sobre “Estruturas de Blocos”, essa estrutura (EB-6) não está associada 

ao Sepultamento 10. Isso foi percebido ainda em campo de maneira que uma 

“nova” exposição 1 foi criada para o Sepultamento 10, dessa vez sem incluir a 

estrutura dos blocos. Entretanto, apesar dos CESs das três primeiras 

exposições serem majoritariamente dedicado à representação da estrutura de 

blocos que não faz parte do sepultamento, também estão presentes alguns 

ossos que de fato são do Sepultamento 10. Portanto, optou-se por apresentar 

todos os CES referentes ao Sepultamento 10. Com isso as exposições 1, 2 e 3 

serão apresentadas duas vezes. É importante enfatizar que nos CESs 

referentes às três primeiras exposições (Figuras 8.10.3-8.10.5), a estrutura de 

blocos neles retratadas não faz parte do Sepultamento 10 (Figura 8.10.2).   
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Figura 8.10.1 – Sepultamento 10. Croquis de escavação de quadra. Em vermelho, regiões onde 

foram encontrados ossos humanos. Em cinza, blocos de calcário. 
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Figura 8.10.2 – Sepultamento 10. A estrutura de blocos EB-6 (seta preta) foi escavada como parte do 
Sepultamento 10 (seta vermelha) mas, na verdade, não faz parte dele. a) A quadra I13 está no nível e 
a quadra I12 no nível 4. A seta branca aponta o barbante que estabelece o limite das duas quadras, a 
I13 estando acima dele e a I12 abaixo. A estrutura de pedras no centro da quadra é aquela que viria a 
ser escavada como associada ao Sepultamento 10; b) a quadra I13 está no nível 4, a seta vermelha 
indica os ossos que de fato compões o Sepultamento 10 e a seta azul indica a estrutura de blocos que 
foi considerada em campo como associada ao sepultamento 10; c) croquis  de escavação do nível 12 
da quadra I12 (abaixo) e I13 (acima), mostrando como a estrutura de pedra formava um círculo que se 
localizava justamente acima de onde viria a aparecer o Sepultamento 15. A seta branca aponta o a 
linha que estabelece o limite das duas quadras, a I13 estando acima dele e a I12 abaixo.  
 

 

Tabela 8.10.1. Cotas verticais iniciais (z) 

Quadra Nível NW NE SE SW 

I13 1 -0,354 -0,314 -0,268 -0,287 

I13 2 -0,388 -0,324 -0,294 -0,360 

I13 3 -0,498 -0,461 -0,435 -0,473 

I13 4 -0,506 -0,488 -0,435 -0,616 

I13 5 -0,562 -0,579 -0,551 -0,594 

I13 6 -0,720 -0,672 -0,634 -0,676 
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Descrição do Sepultamento 

 O sepultamento 10 é composto pelos ossos de um único indivíduo adulto 

do sexo feminino. As Figuras 8.10.3 a 8.10.17 apresentam as fotos e os CESs 

de cada exposição. A cova tem cerca de 40 centímetros de diâmetro e 

apresenta contorno circular. Entretanto, na exposição 3 esse contorno circular 

é interrompido em sua borda oeste, que assume uma forma côncava. A cova 

estava totalmente preenchida, quase não havendo espaços vazios entre os 

ossos. Apesar dos ossos estarem muito fragmentados todas as principais 

partes do esqueleto foram identificadas. Ossos do crânio, incluindo o maxilar 

(nenhum dente superior foi encontrado), a clavícula e a escápula são as 

principais ausências. Por outro lado, ossos pequenos como carpos, tarsos e 

patelas foram recuperados. Os ossos estavam dispostos de forma caótica não 

havendo qualquer lógica anatômica entre a maioria deles. De maneira geral, é 

possível dizer que na parte superior do conjunto de ossos encontravam-se os 

dois coxais e que abaixo deles estavam as costelas e ossos longos. Na base 

do enterramento estavam as vértebras, o sacro e a mandíbula. Na exposição 6 

é possível observar dois conjuntos formados por quatro e três vértebras, 

respectivamente, que estavam totalmente articuladas. Na base da cova, abaixo 

dos ossos, foram evidenciados alguns blocos e uma concentração de carvão. 

 Os ossos apresentavam marcas de queima que, em sua maioria, 

apresentavam cores escuras indicando que eles não chegaram a ser 

calcinados (Figura 8.10.18). Não foram observadas fissuras transversais 

indicativas de que os ossos estavam verdes durante a ação do fogo. Além 

disso, alguns fragmentos de diáfise de osso longo apresentam sinais de 

queima tanto na sua superfície externa como interna, atestando que o evento 

de quebra/fragmentação precedeu o evento de exposição à fonte de calor. 

Além disso, o tipo de quebra nos ossos longos é característico de ossos 

verdes, estando presente não apenas quebras espiraladas como também uma 

fratura do tipo asa de borboleta na diáfise do fêmur direito.   

 Não foram observados sinais de corte ou aplicação de ocre.  

 Modo do Enterramento 
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 A ausência de lógica anatômica entre os ossos aponta para um 

sepultamento em contexto secundário. Ainda assim, a presença de alguns 

ossos em direta conexão anatômica atestam que, pelo menos em algum grau, 

tecidos moles ainda estavam presentes no momento do enterro. Por outro lado, 

a proximidade entre os ossos indica que os músculos já haviam desaparecido. 

O fato de que tanto a superfície externa como a interna dos ossos apresentam 

marcas de queima indicam que essa ocorreu depois da fragmentação dos 

ossos. Ou seja, que o processo de queima não estava associado ao estágio 

primário, mas sim ao enterro final. A presença de uma concentração de 

carvões no fundo da cova apóia a idéia de que o esqueleto foi exposto ao fogo 

no momento de sua inumação final.   
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Figura 8.10.3 – Sepultamento 10. Foto da exposição 1 e seu respectivo croqui. A estrutura de 
blocos não faz parte do Sepultamento 10, mas os ossos humanos sim. 
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Figura 8.10.4 – Sepultamento 10. Foto da exposição 2 e seu respectivo croqui. A 
estrutura de blocos não faz parte do Sepultamento 10, mas os ossos humanos sim. 
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Figura 8.10.5 – Sepultamento 10. Foto da exposição 3 e seu respectivo croqui. A 
estrutura de blocos não faz parte do Sepultamento 10, mas os ossos humanos sim. 
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Figura 8.10.6 – Sepultamento 10. Foto da exposição 1 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.10.7 – Sepultamento 10. Foto da exposição 2 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.10.8 – Sepultamento 10. Foto da exposição 3 e seu respectivo croqui.  



310 
 

 
Figura 8.10.9 – Sepultamento 10. Foto da exposição 4 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.10.10 – Sepultamento 10. Foto da exposição 5 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.10.11 – Sepultamento 10. Foto da exposição 6 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.10.12 – Sepultamento 10. Foto da exposição 7 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.10.13 – Sepultamento 10. Foto da exposição 8 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.10.14 – Sepultamento 10. Foto da exposição 9 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.10.15 – Sepultamento 10. Foto da exposição 10 e seu respectivo croqui.  
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Figura8.10.16 – Sepultamento 10. Foto da exposição 11 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.10.17 – Sepultamento 10. Vista lateral da exposição 3.  
 

 
Figura 8.10.18 – Sepultamento 10. Ossos longos com marca de queima. Cada osso é mostrado duas 
vezes, em posições diferentes. Da esquerda para a direita: tíbia esquerda, tíbia esquerda, fíbula 
direita e fíbula direita.  
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8.11 - Sepultamento 11 

Localização Espacial e Estratigráfica 

 O Sepultamento 11 foi encontrado na região em que as quadras J10, 

J11, K10 e K11 se encontram. As Figuras 8.11.1 e 8.11.2 mostra os CEQs 

correspondentes aos níveis que serão discutidos a seguir. As cotas de abertura 

da quadra e desses níveis estão apresentadas na Tabela 8.11.1. De acordo 

com os CEQs, o Sepultamento 11 está presente desde o nível 4 até o nível 6. 

Na região em que o sepultamento está presente a cota de abertura do nível 4 é 

-0,123 e a de fechamento do nível 6 é -0,145. Obviamente, um rebaixamento 

na ordem de 2 centímetros é incompatível com a escavação de 3 níveis. Nos 

CESs, não existe nenhuma indicação de cota. Na FES, é informado que o topo 

do crânio e a base da bacia estão, respectivamente, nas cotas -0,120 e -

0,3351. Esses valores serão considerados como o topo e a base do 

Sepultamento 11.  

 Os CEQs indicam que os sepultamentos 3, 4 e 11 co-ocorriam no nível 

4. Entretanto, a Figura 8.11.3 mostra que o Sepultamento 11 estava abaixo dos 

sepultamentos 3 e 4.  

                                                           
1
 Na ficha esses dois valores foram preenchidos no campo “Profundidade do Sepultamento”. Entretanto, 

parece que se trata da cota vertical “z” e não da profundidade.  

Tabela 8.11.1. Cotas verticais iniciais (z) 

Quadra Nível NW NE SE SW 

J10 4 -0,157 -0,223 -0,123 -0,157 
J10 5 -0,149 -0,086 0,044 0,012 

J10 6 -0,164 -0,145 0,008 -0,020 
J10 7 -0,272 -0,278 -0,099 -0,146 

J11 4 -0,251 -0,223 -0,123 -0,157 

J11 5 -0,265 -0,245 Sep 11 -0,171 
J11 6 -0,287 -0,300 -0,145 -0,164 

J11 7 -0,323 -0,305 -0,278 -0,272 

K11 1 -0,030 -0,019 0,160 0,150 

K11 2 -0,040 -0,040 0,160 0,120 

K11 7 -0,305 -0,289 -0,203 -0,278 
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Figura 8.11.1 – Sepultamento 11. Croquis de escavação das quadras J10 e J11. Em vermelho, regiões onde foram encontrados ossos humanos. 
Em cinza, blocos de calcário. 
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Figura 8.11.2 – Sepultamento 11. Croquis de escavação da quadra K11. Em vermelho, regiões onde 
foram encontrados ossos humanos. Em cinza, blocos de calcário.  

 
 

Figura 8.11.3 – Sepultamento 11. Fotos da quadra J10. a) nível 2 em que apenas o topo da estrutura 
de blocos que recobria o Sepultamento 4 pode ser observado (seta preta); b) nível 4, apesar de no 
CEQ os sepultamentos 3, 4 e 11 aparecerem como vizinhos no nível 4, esta foto deixa claro que os 
sepultamentos 3 (seta azul) e 4 (seta preta) estavam completamente acima do Sepultamento 11 (seta 
vermelha).  
 

 

Descrição do Sepultamento  

 O Sepultamento 11 é composto pelos ossos de um único indivíduo 

adulto do sexo masculino. As Figuras 8.11.4 a 8.11.10 apresentam as fotos e 
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os CESs de cada exposição. A cova tinha contorno circular muito bem definido 

com cerca de 40 centímetros de diâmetro e 25 centímetros de espessura. A 

cova estava totalmente preenchida, não havendo espaços vazios entre os 

ossos. Os ossos tocavam o limite da cova em toda sua extensão (Figura 

8.11.11). Praticamente todos os ossos estavam presentes, mas não foi 

possível identificar nenhuma lógica anatômica entre eles. Além disso, ainda 

que os ossos longos pareçam se concentrar na metade sul da cova e as 

vértebras e costelas na metade norte, não foi possível determinar qualquer 

lógica mais clara na distribuição espacial dos ossos (ex. ossos da mão numa 

região, ossos do pé em outra).  

 Apesar de terem sido amplamente remontados em laboratório (Figura 

8.11.12), originalmente os ossos encontravam-se muito fragmentados (Figura 

8.11.13). Parte dessa fragmentação pode ser atribuída à ação pós-deposicional 

da gravidade, como no caso do colapso da calota craniana (vide Figuras 8.11.4 

e 8.11.5). Entretanto, em outros casos, fragmentos de um mesmo osso se 

encontram em posições muito distantes na cova (ex. o úmero direito nas 

exposições 8.11.3 e 8.11.5). Nos ossos longos, a fragmentação ocorre 

preferencialmente na região central da diáfise (vide tíbia esquerda na 

exposição 1; fíbula na exposição 2; clavícula na exposição 3; fêmur e ulna na 

exposição 4; rádio e úmero direito na exposição 5; ulna e fêmur na exposição 

6; fragmentos de ossos longos na exposição 7). Em alguns casos, como o do 

úmero direito da exposição 5 e  o do fêmur e da ulna da exposição 6, o limite 

da cova nitidamente condiciona a fragmentação da diáfise. Em conjunto, isso 

parece indicar que a fragmentação dos ossos foi decorrência do processo de 

enterramento. 

 Modo de Enterramento 

 Para que todos os ossos desse indivíduo coubessem na cova, cujas 

dimensões eram diminutas, foi preciso pressioná-los, forçá-los para dentro 

dela. Nesse processo, alguns ossos foram quebrados, particularmente os 

ossos longos. A favor da ideia de que a cominuição dos ossos foi resultado do 

processo de enterramento em si e que não foi realizada previamente está na 

fato de que mesmo os menores fragmentos foram posteriormente remontados 

em laboratório. Se o processo de fragmentação tivesse precedido o enterro, 

esses fragmentos pequenos com menos de cerca de 3 centímetros de 

comprimento não deveriam ser encontrados dentro da cova. Por fim, o padrão 

da fragmentação é típico de ossos que ainda retinham, pelo menos algum grau, 

colágeno (Figuras 8.11.13 a 8.11.20). 
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Figura 8.11.4 – Sepultamento 11. Foto da exposição 1 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.11.5 – Sepultamento 11. Foto da exposição 2 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.11.6 – Sepultamento 11. Foto da exposição 3 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.11.7 – Sepultamento 11. Foto da exposição 4 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.11.8 – Sepultamento 11. Foto da exposição 5 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.11.9 – Sepultamento 11. Foto da exposição 6 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.11.10 – Sepultamento 11. Foto da exposição 7 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.11.11 – Sepultamento 11. Fotos de campo. a) apesar de indicada como exposição 1, essa foto na verdade é anterior, 
mostrando os primeiros ossos desse sepultamento que foram descobertos; b) e c) vistas em ângulo da primeira exposição; d) nessa 
vista lateral da quarta exposição é possível perceber com clareza como a cova foi completamente preenchida pelos ossos , não 
restando quase nenhum espaço entre esses.  
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Figura 8.11.12 – Sepultamento 11. Crânio em vista frontal, lateral esquerda, superior e inferior.  
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Figura 8.11.13 – Sepultamento 11. Úmero esquerdo.  

 
 

 
Figura 8.11.14 – Sepultamento 11. Rádio direito.  
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Figura 8.11.15 – Sepultamento 11. Rádio esquerdo. a) extremidade distal, vista posterior; b) parte 
proximal do osso em que é possível a fratura na diáfise que apresenta um componente helicoidal e 
seu contorno.  
 
 
 
 

 
Figura 8.11.16 – Sepultamento 11. Ulna esquerda. A diáfise esta bastante fragmentada por um 
conjunto de fraturas oblíquas. Reparar que o ângulo da fratura com a superfície cortical é muito 
baixo, indicando que o osso ainda continha colagem no momento da quebra.  
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 Figura 8.11.17 – Sepultamento 11. Tíbia direita. Vistas anterior, lateral, posterior e medial. O osso 
estava bastante fragmentado, sendo difícil discernir feições possivelmente associadas ao evento do 
enterro e feições geradas posteriormente. Existem 3 fraturas longitudinais que transpassam o osso de 
uma extremidade a outra. Em meio às demais fraturas uma se destaca pois possivelmente caracteriza 
quebra de osso ainda plástico (indicada por setas pretas).  
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Figura 8.11.18 – Sepultamento 11. Tíbia esquerda. Vistas anterior, lateral, posterior e medial. O osso 
estava bastante fragmentado, sendo difícil discernir feições possivelmente associadas ao evento do 
enterro e feições geradas posteriormente. Na face medial e lateral da diáfise é possível observar 
fraturas longitudinais que percorrem o osso de uma extremidade a outra. Na face medial uma fratura 
chama atenção, pois tem feições compatíveis com quebra em osso verde (indicado pelas setas 
vermelhas). Inclusive, essa fratura é muito semelhante a indicada na tíbia direita.  
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Figura 8.11.19 – Sepultamento 11. Fêmur esquerdo. O osso está intensamente fragmentado. a) vistas anterior e lateral; b) vistas 
posterior e medial. Conforme é possível observar nas fotos c) d) e), que apresentam, respectivamente, detalhes das porções proximal, 
central e distal do osso, existe um nítido componente helicoidal nessas fraturas.  
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Figura 8.11.20 – Sepultamento 11. Fêmur direito. a) vistas anterior e posterior; detalhe da região 
central da diáfise na qual se observa uma fratura oblíqua.   
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8.12 - Sepultamento 12 

Localização Espacial e Estratigráfica 

 O Sepultamento 12 foi encontrado na quadra H12. A Figura 8.12.1 

mostra os CEQs correspondentes aos níveis que serão discutidos a seguir.  As 

cotas de abertura da quadra e desses níveis estão na Tabela 8.12.1.  

 O Sepultamento 12 está localizado próximo ao centro da quadra, mas 

ligeiramente deslocado para o quadrante noroeste da mesma. De acordo com 

os CEQs, o Sepultamento 12 aparece unicamente no nível 4, cujas cotas 

máximas e mínimas são, respectivamente, -0,435 e -0,621. Entretanto, no CEQ 

do nível 5 existe um buraco de dimensões análogas às da cova localizado 

justamente abaixo desta. Muito provavelmente trata-se do fundo da própria 

cova e não de um buraco. No CES da primeira exposição, a cota mais elevada 

é de -0,561 e está associada ao topo de uma tíbia. Esse é exatamente o 

mesmo valor indicado na FES para o topo do crânio. A cota do fundo da cova 

está indicada como -0,662 no CES da última exposição. Essas cotas estão de 

acordo com o indicado pelos CEQs e, além disso, mostram que o buraco do 

nível 5 de fato é uma extensão da cova.  

 A estrutura de blocos EB-H12-8 recobria esse sepultamento (ver seção 

8.29 para maiores detalhes).  

Tabela 8.12.1. Cotas verticais iniciais (z). 

Quadra Nível NW NE SE SW 

H12 1 -0,328 -0,287 -0,130 -0,218 

H12 2 -0,351 -0,328 -0,160 -0,194 

H12 3 -0,548 -0,462 -0,424 -0,462 

H12 4 -0,613 -0,503 -0,435 -0,553 

H12 5 -0,621 -0,508 -0,443 -0,554 
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Figura 8.12.1 – Sepultamento 12. Croquis de escavação da quadra H12. Em vermelho, regiões onde 
foram encontrados ossos humanos. Em cinza, blocos de calcário.  
 

Descrição do Sepultamento 

 O Sepultamento 12 é composto por um único indivíduo recém-nascido. 

As Figuras 8.12.2 a 8.12.11 apresentam as fotos e os CESs de cada 

exposição. A cova tem 16 centímetros de diâmetro e cerca de 10 centímetros 

de espessura, apresentando contorno circular bem delimitado. A cova estava 

consideravelmente preenchida, com poucos espaços vazios entre os ossos. 

Esses por sua vez, ocupavam toda a extensão da cova e tocavam as paredes 

dessa em toda sua extensão.  

 Com exceção do crânio, cujo alto grau de fragmentação impediu 

qualquer tentativa de remontagem, a maioria dos demais ossos estava muito 

bem preservada. Praticamente todos os ossos estavam presentes, incluindo os 

ossos auriculares. Determinar a posição original do enterro é tarefa quase 

impossível devido à falta de organização anatômica. Ainda assim, a posição de 

alguns elementos sugere que o indivíduo estava sentado ou de cócoras, com a 

coluna em posição vertical e a região dorsal do tórax pressionada contra a 

porção noroeste da cova. Assim, os ossos da bacia encontravam-se próximos 

ao fundo da cova, as escápulas, próximas ao topo da cova. As vértebras 

concentravam-se na porção noroeste da cova e, assim como os demais ossos, 

estavam desarticuladas, com exceção de duas que, de acordo com a FES, 

estavam articuladas.  
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 Essa concentração das vértebras numa região específica seria o 

esperado após o desmoronamento de um esqueleto axial enterrado em 

posição vertical. Além disso, tanto o fato de as costelas menores estarem 

localizadas acima das costelas maiores como a própria disposição espacial de 

algumas costelas (vide exposições 2 a 6) são compatíveis com um tórax em 

posição vertical. Na FES existe uma observação de que a clavícula foi o último 

osso a ser encontrado, logo abaixo da bacia (os dois ossos estão 

concrecionados)1. Os ossos do crânio encontram-se extremamente 

fragmentados e dispersos por toda a cova, o que é compatível com um enterro 

em posição sentada ou de cócoras e posterior ação da gravidade. 

 Não foram identificadas marcas de corte, queima ou ocre no esqueleto.  

Modo de enterramento 

 A presença de praticamente todos os ossos, incluindo partes tão 

pequenas quanto as falanges de mão e pé, ossos internos do ouvido e coroas 

dentárias, sugere que esse sepultamento nunca foi desenterrado. Por outro 

lado, existe uma completa falta de conexão anatômica entre os ossos, o que 

poderia indicar algum tipo de manipulação perimortem dos remanescentes 

ósseos. Entretanto, pelo menos em parte, a desorganização dos ossos poderia 

ser fruto de processos pós-deposicionais relacionados à decomposição do 

corpo e à ação da gravidade, especialmente se ele foi de fato enterrado numa 

posição em que o esqueleto axial ficasse verticalizado como foi sugerido 

acima. Infelizmente, não parecem existir elementos suficientes para avaliar 

essa questão.   

  

                                                           
1
 Na mesma FES existe uma observação de que a posição dessa clavícula indicaria que este é um enterro 

em contexto secundário. Entretanto, isso não é necessariamente correto.  
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Figura 8.12.2 – Sepultamento 12. Foto da exposição 1 e seu respectivo croqui. 

 

Figura 8.12.3 – Sepultamento 12. Foto da exposição 2 e seu respectivo croqui. 
 

Figura 8.12.4 – Sepultamento 12. Foto da exposição 3 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.12.5 – Sepultamento 12. Foto da exposição 4 e seu respectivo croqui.  
 

Figura 8.12.6 – Sepultamento 12. Foto da exposição 5 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.12.7 – Sepultamento 12. Foto da exposição 6 e seu respectivo croqui.  
 

Figura 8.12.8 – Sepultamento 12. Foto da exposição 7 e seu respectivo croqui.  
 

Figura 8.12.9 – Sepultamento 12. Foto da exposição 8 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.12.10 – Sepultamento 12. Foto da exposição 9 e seu respectivo croqui. 

 

Figura 8.12.11 – Sepultamento 12. Foto da exposição 10 e seu respectivo croqui. 
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8.13 - Sepultamento 13 

Localização Espacial e Estratigráfica 

 De acordo com a FES, o Sepultamento 13 foi encontrado na fácies 7 da 

quadra J09. Entretanto, não há nenhum registro desse sepultamento nos CEQs 

da J09. A partir das fotografias, única fonte disponível para o posicionamento 

desse sepultamento, é possível inferir que ele se encontrava na região oeste 

da quadra. A posição vertical também não foi adequadamente registrada. Na 

FES não há nenhuma referência neste sentido e nos CESs a única cota 

informada está indicada como “abaixo das vértebras” e é de 0,029. É claro que, 

na medida em que se encontra abaixo das vértebras, essa cota não pode ser 

considerada como topo do sepultamento. Essas vértebras têm 3 cm de altura, 

de maneira que a cota de seu topo seria 0,059. Como as referidas vértebras 

estão presentes na primeira exposição, a cota inferida do seu topo será 

utilizada como cota do topo do próprio sepultamento. A cota do fundo do 

sepultamento também não foi registrada e não há nenhuma indicação de 

profundidade da cova na FES. Perante essa ausência de informações, não 

resta outra opção a não ser fazer uma inferência a partir das fotos que sugerem 

que este sepultamento tenha algo em torno de 15 cm de profundidade. A partir 

dessa premissa, isto significa que sua cota de fundo seria -0,091.    

 

Descrição do enterramento 

 As Figuras de 8.13.1 a 8.13.3 apresentam as fotos e os croquis 

referentes à exumação desse sepultamento. O sepultamento é constituído por 

um único indivíduo recém-nascido. Apesar de os ossos estarem desordenados 

dentro da cova, elementos de todas as regiões do esqueleto estavam 

presentes, inclusive os ossos auriculares (Figura 8.13.4). Em sua maioria, os 

ossos estavam inteiros e bem preservados. A principal exceção é o crânio, do 

qual foram recuperados apenas as porções petrosas dos temporais e alguns 

fragmentos do occipital. Apesar do aspecto geral de falta de lógica anatômica 

entre os ossos, diversos ossos permaneceram em conexão. De acordo com a 

FES, esses elementos são: arcos vertebrais com o corpo vertebral; corpo 
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vertebral com outros corpos vertebrais; bacia; falanges; tíbia e fíbula esquerda; 

rádio e ulna (lado indeterminado); fragmentos de crânio; costelas; estribo; 

úmeros; fêmures. Não foram observadas marcas de corte, queima ou ocre nos 

ossos.  

Modo de enterramento 

 A presença de tantos elementos em conexão anatômica e a preseça de 

virtualmente todos os ossos, indicam com bastante segurança que o esqueleto 

nunca foi desenterrado após a decomposição total dos tecidos moles. Resta, 

entretanto, determinar se a ausência de organização anatômica dos ossos é 

resultado de processos naturais/antrópicos não intencionais ou resultado da 

ação intencional dos agentes fúnebres. A ausência de marcas de corte, queima 

ou ocre favorece a primeira interpretação. Entretanto, tendo-se em vista a 

preservação excepcional em que os ossos se encontram, é impossível refutar 

totalmente a hipótese de que a desorganização interna dos ossos seja 

resultado direto da ação intencional humana. Infelizmente, não parece haver 

elementos suficientes para determinar se a desorganização interna dos ossos é 

fruto de processos pós-deposicionais ou não.  

 

Figura 8.13.1 – Sepultamento 13. Foto da exposição 1 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.13.2 – Sepultamento 13. Foto da exposição 2 e seu respectivo croqui.  
 
 

Figura 8.13.3 – Sepultamento 13. Foto da exposição 3 e seu respectivo croqui.  
 

 

 
Figura 8.13.4 – Sepultamento 13. a) Todos os fragmentos de crânio que foram recuperados; b) 
Metacarpos e metatarsos (indiferenciados), os três ossos da fileira inferior são os ossículos 
auriculares; c) acima, ílio com uma falange nele cimentada e, abaixo, quatro corpos vertebrais 
cimentados em conexão anatômica. 
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8.14 - Sepultamento 14 

Localização Espacial e Estratigráfica 

 De acordo com os CEQs o Sepultamento 14 estava localizado na porção 

norte da quadra L08 (Figura 8.14.1). Conforme é possível observar no CEQ do 

nível 1 havia um enorme bloco caído sob o qual estava o Sepultamento 14. No 

nível 6, logo ao sul do sepultamento, uma estrutura foi descrita como uma 

possível fogueira.  

 Ainda de acordo com os CEQs o Sepultamento 14 está presente nos 

níveis 6 e 7 (Figura 8.14.1). A partir das cotas de abertura apresentadas na 

Tabela 8.14.1 é possível inferir que o topo da cova encontrava-se entre as 

cotas 0,287 e 0,417. No croqui do nível 6 existem três indicações de cotas 

diretamente associadas ao topo da cova: 0,124; 0,142 e 0,143. Já no CES a 

cota mais alta diretamente associada aos ossos é de 0,139. A cota do topo do 

Sepultamento 14 será considerada como 0,140. Com relação à base da cova 

as cotas norte de fechamento do nível 7 são de -0,122 e -0,004. No CES as 

cotas mais inferiores estão associadas a alguns ossos do pé e são 0,046; 

0,054 e 0,061. Será considerado o valor de 0,050 como cota de base deste 

sepultamento. Entretanto, isso indica que mesmo estando presente no CEQ do 

nível 7 o Sepultamento 14 encontra-se restrito de forma exclusiva ao nível 6 da 

quadra L08.  

 

 

 

Tabela 8.14.1. Cotas verticais iniciais (z) 

Quadra Nível NW NE SE SW 

L08 1 0,547 0,962 x 1,084 

L08 6 0,287 0,417 0,450 0,359 

L08 7 0,046 0,097 0,166 0,091 

L08 8 -0,122 -0,004 0,030 -0,011 
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Figura 8.14.1 – Sepultamento 14. Croqui de escavação da quadra L08.  
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Descrição do Enterramento 

 O Sepultamento 14 é composto por um crânio de um indivíduo adulto e 

pelos ossos de pelo menos outros três indivíduos sub-adultos. As Figuras 

8.14.2 a 8.14.6 apresentam as fotos e os CESs de cada exposição. A face e 

algumas regiões do basicrânio não estavam presentes, mesmo o crânio 

apresentando excelentes condições de preservação (Figura 8.14.9). Manchas 

avermelhadas, seguramente decorrentes da aplicação de ocre, foram 

identificadas na parte basal e lateral das porções mais anteriores do crânio 

(Figura 8.14.10). Estas manchas são particularmente intensas na superfície 

superior das órbitas e nas fossas temporais. Não foram identificadas marcas de 

queima ou corte no crânio. O eixo nasion-opistocrânio estava orientado no 

sentido NW-SE. A base do crânio estava para baixo e o topo para cima. 

Segundo o diário de cura o crânio estava preenchido por sedimentos. 

 Ao lado do crânio foi colocado um fardo de ossos constituído 

exclusivamente por peças de sub-adultos (Figuras 8.14.7 e 8.14.8). Faziam 

parte do fardo ossos longos, ossos da bacia, escápula, clavícula, costelas e 

ossos de pé e/ou mão1. De acordo com a FES, esse fardo estava colocado por 

cima e ao lado direito do crânio. As extremidades desse fardo estavam 

delimitadas pelas duas pélvis da criança mais velha. As costelas foram 

colocadas por cima dos ossos longos. 

 A partir do tamanho dos ossos foi possível determinar que pelo menos 

três indivíduos sub-adultos estavam representados, com idades aproximadas 

de 38 semanas, 1 ano e 3 anos2. O indivíduo de 38 semanas estava 

representado por um único osso, notadamente o rádio esquerdo. O indivíduo 

com cerca de 1 ano estava representado pelos seguintes ossos: rádio direito, 

úmero esquerdo,extremidade proximal do úmero direito, tíbia esquerda, tíbia 

direita, fíbula direita, fêmur esquerdo, escápula esquerda, ílio esquerdo, púbis 

esquerdo, ísquio direito. O indivíduo com cerca de 3 anos estava representado 

pelos seguintes ossos: rádio esquerdo, ulna esquerda, epífise proximal de 

fêmur esquerdo, escápula direita, escápula esquerda, ílio esquerdo, ílio direito, 

                                                           
1
 Devido ao tamanho diminuto dos ossos não foi possível determinar se eram ossos de pé ou mão 

2
 NOTA DA VERSÃO CORRIGIDA: Na verdade apenas dois individuos sub-adultos estão representados. O 

osso do indivíduo de 38 semanas na verdade era um osso de tatu (identificado por Elver Mayer).  
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mão e pé que foram encontrados pertencem ao indivíduo com cerca de 1 ano 

de idade (Figura 8.14.11).  

 Dentre os ossos longos que faziam parte do fardo, dois consistem em 

epífises cujas diáfises foram removidas, seis consistem em diáfises cujas 

epífises foram removidas e dois são ossos inteiros sem nenhum sinal de 

manipulação (Figura 8.14.12). É importante salientar que o termo epífise esta 

sendo utilizado em sua acepção mais ampla, referindo-se às extremidades dos 

ossos longos. Tecnicamente, essas “epífises” incluem, algumas vezes, a 

metáfise e até mesmo parte da extremidade da própria diáfise. No caso dos 

ossos de indivíduos subadultos, como os que constituem o fardo de ossos 

associados ao Sepultamento 14, o termo epífise refere-se às partes não 

fusionadas dos ossos. Nesse sentido, nenhuma epífise estava presente nesse 

fardo de ossos.  

 Diversas incisões foram observadas nos ossos longos. A epífise 

proximal do fêmur esquerdo do indivíduo de 3 anos foi seccionada 

imediatamente abaixo do pescoço. Na parte medial desse, estava presente um 

conjunto de incisões finas e paralelas entre si orientadas transversalmente ao 

pescoço do fêmur (Figura 8.14.13a). Na parte anterior havia uma depressão na 

superfície cortical, paralela à margem seccionada, que muito provavelmente é 

um chanfro completo associado ao corte do osso (Figura 8.14.15). 

 Já a extremidade proximal do úmero direito do indivíduo de 1 ano não 

apresenta nenhum tipo de incisão ou chanfro. A superfície da margem que 

define o plano em que ocorreu a quebra é irregular. Mesmo assim, não parece 

haver qualquer dúvida de que essa epífise foi intencionalmente removida. Esse 

exemplo é importante pois evidencia de forma óbvia aquilo que em outros 

casos pode ser mais sutil. Notadamente, que o processo de remoção da diáfise 

ou da epífise não precisa, necessariamente, deixar marcas de corte no osso, 

ou que essas marcas podem ser perdidas pela posterior fragmentação da 

margem em que o corte foi realizado.  

 Tanto a tíbia direita como a tíbia esquerda do indivíduo de 1 ano 

apresentavam feições características relacionadas à remoção das suas 

epífises (Figura 8.14.13d - 7.13.12i) . As superfícies seccionadas são planas 
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com bordas retilíneas e existe uma profusão de incisões ao longo da diáfise. 

Em sua maioria, essas não apresentam a morfologia característica das incisões 

descritas em outros ossos da Lapa do Santo. Comparada com as incisões mais 

comuns essas são mais largas, com cerca de 0,6 milímetros de espessura. Na 

diáfise da tíbia direita essas incisões estão presentes tanto nas extremidades 

como na região central e, em sua maioria, são transversais ao eixo do osso. 

Elas ocorrem preferencialmente na face medial da tíbia, estando presentes 

também na face posterior, mas completamente ausentes da face latero-

anterior. Na extremidade proximal, na sua face medial, também foi observada 

um incisão do tipo “tradicional” com 23 milímetros de comprimento, obliqua ao 

eixo do osso. Na diáfise da tíbia esquerda também foram observadas incisões, 

ainda que em número muito menor. Enquanto na diáfise da tíbia direita um 

mínimo de 13 incisões foi observado, na tíbia esquerda apenas 3 incisões 

estavam presentes. Essas 3 incisões também não eram do tipo convencional, 

sendo mais largas e idênticas às descritas para a tíbia direita. Elas estavam 

localizadas na parte medial da diáfise, em sua porção proximal. Nenhum 

chanfro foi observado nessas diáfises. 

 A diáfise do fêmur esquerdo do indivíduo de 1 ano também apresentava 

feições típicas associadas à remoção das epífises. Assim, as superfícies em 

que o osso terminava eram planas com bordas retilíneas e foram identificadas 

incisões ao longo do osso. Ao contrário das tíbias, as incisões presentes na 

diáfise do fêmur apresentavam uma morfologia semelhante às incisões 

comumente observadas nos ossos da lapa do Santo (Figuras 8.14.13b e 

8.14.13c). Dois agrupamentos de incisões, muito próximos, foram observados. 

Um deles, era composto por um mínimo de 10 incisões e estava localizado na 

porção anterior da diáfise, no seu terço proximal. O outro, localizado 

exatamente na mesma altura da diáfise só que em sua face medial, era 

composto por um mínimo de 5 incisões. Em sua maioria essas incisões eram 

obliquas ao eixo do osso.  

 O úmero esquerdo do indivíduo de 1 ano de idade também teve suas 

epífises removidas, ainda que no caso da extremidade distal essa remoção 

tenha sido apenas parcial. Na extremidade proximal, a superfície em que o 

osso termina é plana e apresenta bordas retilíneas, apontando para uma 



356 
 

remoção intencional da epífise. Já na extremidade distal, não existe uma tal 

superfície já que o osso termina no meio da epífise. Portanto, é difícil ter 

certeza se é o caso de um corte intencional ou se o osso foi quebrado por 

processos pós-deposicionais. Na porção antero-medial da diáfise, em sua 

região central, estava presente um agrupamento de 3 incisões obliquas ao eixo 

do osso (Figuras 8.14.14a). Não havia nenhum chanfro nele. 

 Outro osso que apresentava sinais inquestionáveis de manipulação é o 

rádio direito do indivíduo de 1 ano de idade. Entretanto, ao contrário dos 

demais ossos discutidos até este ponto, nesse rádio não há nenhuma incisão, 

mas sim uma depressão na superfície cortical cujo eixo maior era transversal 

ao eixo do osso (Figuras 8.14.14b). Essa depressão, que esta localizada 

próximo à região onde foi realizada a quebra da diáfise, poderia ser um 

chanfro. O fato desse chanfro estar completamente acima (ie. proximal) da 

margem de corte e, ao mesmo tempo, paralelo a ela, indica que ele é o 

resultado de um gesto que “errou” a “linha mestra” segundo a qual a diáfise 

estava sendo seccionada. A superfície na qual a diáfise termina, entretanto, 

não apresenta a morfologia típica com bordas retilíneas que geralmente é 

observada no caso de secção de diáfises. Pelo contrário, ela é irregular e 

apresenta uma série de destacamentos ósseos. Ainda que esse padrão 

poderia ter sido gerado pela fragmentação pós-deposicional desse osso, 

também é possível que essa seja uma feição perimortem (i.e. gerado no osso 

enquanto ele ainda estava verde). Afinal, devido ao seu tamanho (4,45 mm x 

1,60mm), o chanfro descrito acima praticamente engloba toda a espessura da 

diáfise. Possivelmente, a espessura do artefato era grande demais para 

permitir que o osso fosse cortado, levando à sua fragmentação.  

 Do indivíduo de 3 anos a única diáfise que apresenta possíveis sinais da 

remoção da epífise é a da ulna esquerda. Ainda assim, a evidência aqui é 

menos explícita do que nos casos citados acima. Assim, essa ulna esta 

praticamente inteira e a única parte ausente é a extremidade proximal da 

epífise proximal (Figuras 8.14.14d e 8.14.14e). Não há nenhuma incisão. Na 

extremidade proximal, há um possível chanfro caracterizado por uma 

depressão no osso cortical. Essa depressão, por sua vez, esta localizada 

próxima à região do osso que esta quebrada e é paralela à borda dessa 
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quebra. Em conjunto isso fortalece a idéia de que a quebra é, na verdade, um 

plano de secção e que a depressão é, na verdade, um chanfro. Além disso, 

existe um destacamento de osso transversal ao eixo longo do osso cuja origem 

é justamente a superfície na qual o osso estava quebrado, sugerindo se tratar 

de fato de uma superfície de corte.  

 A fíbula direita do indivíduo de 1 ano e o rádio esquerdo do indivíduo de 

3 anos são os únicos ossos longos que faziam parte do fardo de ossos e que 

não apresentavam nenhum sinal que indicasse a remoção das suas epífises ou 

diáfises. Ainda assim, no caso da fíbula direita, foram observadas algumas 

incisões na porção central da diáfise (Figura 8.14.14c).  

 Nos demais ossos que faziam parte do fardo (i.e. ossos não longos) não 

foram observados incisões ou chanfros.   

Modo de enterramento 

 A presença de ossos de quatro indivíduos, a total desarticulação 

anatômica, a disposição dos ossos na cova, a aplicação de ocre vermelho no 

crânio e a remoção de epífises e diáfises deixa claro que se trata de um 

sepultamento secundário. Entretanto, a presença das marcas de corte mostra 

que parte desse ritual, notadamente o processo de remoção dos ossos longos, 

ocorreu num momento em que os tecidos moles, pelo menos os tendões, ainda 

estavam presentes.  
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Figura 8.14.2 – Sepultamento 14. Foto da exposição 1 e seu respectivo croqui. Em vermelho as 
costelas, em azul os ossos da bacia e em verde os ossos de mão ou pé. F = Fêmur e R =Rádio.  

 
 

Figura 8.14.3 – Sepultamento 14. Foto da exposição 2 e seu respectivo croqui. Em vermelho as costelas, em 
azul os ossos da bacia e em verde ossos de mão ou pé. E = Escápula, Fí = Fíbula e F = Fêmur. 
 

 
Figura 8.14.4 – Sepultamento 14. Foto da exposição 3 e seu respectivo croqui. Em vermelho as 
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costelas, em azul os ossos da bacia e em verde os ossos de mão ou pé. E = Escápula, F = Fêmur, Fí = 
Fíbula, R = Rádio, T = Tíbia, U = Úmero. 

Figura 8.14.5 – Sepultamento 14. Foto da exposição 4 e seu respectivo croqui. Em vermelho as 
costelas. E = Escápula, F = Fêmur, Fí = Fíbula, R = Rádio, T = Tíbia, U = Úmero. 

 
Figura 8.14.6 – Sepultamento 14. Foto da exposição 5 e seu respectivo croqui. Em vermelho as 
costelas, em azul os ossos da bacia e em verde os ossos de mão ou pé. E = Escápula. 
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Figura 8.14.7 – Sepultamento 14. Fotos de campo mostrando as etapas consecutivas da exumação dos 
ossos que faziam parte do fardo. 
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Figura 8.14.8 – Sepultamento 14. Fotos de campo. a) vista em planta da quadra L08 nos estágios iniciais da exumação em que só é 
possível observar as costelas do fardo de ossos (seta preta); b) a d) vista de leste para oeste mostrando a disposição do crânio em 
estágios progressivos da exumação, reparar que o neurocrânio estava vazio. 
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Figura 8.14.9 – Sepultamento 14. Vista do crânio em norma frontal, posterior, lateral direita, lateral 
esquerda, superior e inferior. 
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Figura 8.14.10 – Sepultamento 14. Detalhe das manchas avermelhadas encontradas nas porções 
basais e laterais do crânio. À esquerda vista lateral do osso temporal direito e à direita vista inferior 
da órbita direita.  
 

 
Figura 8.14.11 – Sepultamento 14. Ossos da mão e do pé que faziam parte do fardo de ossos.  
 
 

 
Figura 8.14.12 – Sepultamento 14. Ossos longos. Da esquerda para a direita: Fêmur 
esquerdo, tíbia direita, fíbula direita, tíbia esquerda, úmero direito, ulna esquerda e 
rádio direito. Os cinco primeiros apresentam tamanho compatível com um indivíduo 
de cerca de 1 ano de idade e os dois últimos com um indivíduo com cerca de 3 anos 
de idade.  
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Figura 8.14.13 – Sepultamento 14. Fotos das incisões presentes nos ossos longos. Em todas as 
fotos a extremidade distal encontra-se na parte inferior da imagem. a) extremidade proximal do 
fêmur esquerdo; b) e c) vista anterior e lateral do fêmur esquerdo; d) vista medial da tíbia 
esquerda; e) vista medial da parte proximal da tíbia direita; f) vista posterior da parte proximal da 
tíbia direita; g) vista medial da diáfise da tíbia direita; h) vista medial da metáfise proximal da tíbia 
direita; i) vista medial da diáfise da tíbia direita. 
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Figura 8.14.14 – Sepultamento 14. Fotos das incisões presentes nos ossos longos. a) vista 
anteromedial da diáfise do úmero esquerdo; b) vista posterior da diáfise do rádio direito; c) diáfise da 
fíbula direita; d) vista lateral da ulna esquerda, a seta indica a região que existe um desnível do osso 
cortical, possivelmente em decorrência do processo de chanframento; e) vista posterior da ulna 
direita, detalhe para o destacamento superficial do osso cortical (seta preta). 
 
 
 

 
Figura 8.14.15 – Sepultamento 14. Extremidade proximal do fêmur esquerdo (o mesmo da Figura 
8.14.13a). a) vista posterior e anterior, a seta preta indica a região que aparece em detalhe nas figuras 
b) e c); b) e c) detalhe da depressão no osso com duas fontes de iluminação distinta, no intuíto de 
melhor visualizar sua morfologia. Possivelmente, essa depressão pode ser um chanfro.  
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Figura 8.14.15 – Sepultamento 14. Tíbia direita (mesma 8.14.13g). 
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Figura 8.14.15 – Sepultamento 14. Tíbia direita (mesma 8.14.13h). 
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Figura 8.14.15 – Sepultamento 14. Rádio direito (mesma 8.14.14b). 
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8.15 - Sepultamento 15 

Localização Espacial e Estratigráfica 

 O Sepultamento 15 foi encontrado na região central do limite entre as 

quadras I12 e I13. As Figuras 8.15.1 e 8.15.2 mostram os CEQs 

correspondentes aos níveis que serão discutidos a seguir.  As cotas de 

abertura da quadra e destes níveis estão apresentadas na Tabela 8.15.1. De 

acordo com os CEQs ele estava presente desde o nível 2 até o nível 6. Este 

sepultamento estava recoberto pela estrutura de blocos EB-6 cuja cota do topo 

era -0,271 (vide seção 8.29 para maiores detalhes sobre essa estrutura de 

blocos). Portanto, essa estrutura estava praticamente aflorando na superfície 

do sítio, em acordo com o indicado pelos CEQs. A cota mais elevadas 

associada diretamente à ossos humanos é de -0,519  e a mais rebaixada de -

0,715. Estas cotas estão, grosso modo, de acordo com os níveis indicados 

pelos CEQs e serão consideradas as cotas de topo e base do sepultamento. 

Portanto, incluindo a estrutura de blocos, o sepultamento tinha uma espessura 

de cerca de 45 centímetros e, desconsiderando-a, uma espessura de cerca de 

20 centímetros.  

Tabela 8.15.1. Cotas verticais iniciais (z) 

Quadra Nível NW NE SE SW 

I12 1 -0,287 -0,268 -0,103 -0,130 
I12 2 -0,328 -0,295 -0,126 -0,160 

I12 3 -0,449 -0,429 -0,360 -0,409 

I12 4 -0,570 -0,434 -0,360 -0,445 

I12 5 -0,616 -0,490 -0,374 -0,576 

I12 6 -0,676 -0,674 -0,539 -0,599 
I12 7 -0,723 -0,668 -0,543 -0,635 

I13 1 -0,354 -0,314 -0,268 -0,278 

I13 2 -0,388 -0,324 -0,294 -0,360 
I13 3 -0,498 -0,461 -0,435 -0,473 

I13 4 -0,506 -0,488 -0,435 -0,616 

I13 5 -0,562 -0,579 -0,551 -0,594 
I13 6 -0,720 -0,672 -0,634 -0,676 

I13 7 -0,775 -0,684 -0,663 -0,752 
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Figura 8.15.1 – Sepultamento 15. Croquis de escavação da quadra I12. Em vermelho, regiões onde 
foram encontrados ossos humanos. Em cinza, os blocos de calcário.  
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Figura 8.15.1 – Sepultamento 15. Croquis de escavação da quadra I12. Em vermelho, regiões onde 
foram encontrados ossos humanos. Em cinza, blocos de calcário (continuação). 
 

 
Figura 8.15.2 – Sepultamento 15. Croquis de escavação da quadra I13. Em vermelho, regiões onde 
foram encontrados ossos humanos. Em cinza, blocos de calcário. 
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Figura 8.15.2 – Sepultamento 15. Croquis de escavação da quadra I13. Em vermelho, regiões onde 
foram encontrados ossos humanos. Em cinza, blocos de calcário (continuação). 

 

 

Descrição do enterramento 

 O Sepultamento 15 é constituído pelos ossos de um único masculino 

com idade estimada entre 35 e 45 anos. As Figuras 8.15.3 a 8.15.16 

apresentam as fotos e os CESs de cada exposição. A cova circular, com cerca 

de 40 centímetros de diâmetro, estava totalmente preenchida, quase não 

havendo espaços vazios entre os ossos (Figura 8.15.17). Praticamente todos 

os ossos do esqueleto desse indivíduo estavam presentes, inclusive ossos 

menores como carpos, tarsos, falanges, hióide e patela. Apesar da aparente 

falta de lógica anatômica alguns conjuntos expressivos mantiveram-se em 

conexão anatômica.  
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 No fundo da cova, abaixo de todos os outros ossos, foram encontrados 

ossos da mão e um fragmento distal da ulna esquerda. A simples presença de 

ossos de uma mesma região anatômica numa região tão circunscrita já seria 

suficiente para sugerir que esses estivessem articulados no momento da 

inumação. Além disso, pelo menos no caso do trapezóide direito com o 

segundo e o terceiro metacarpo direito e no caso de uma falange distal com 

uma falange intermediária os ossos estão, de fato, em conexão anatômica. 

Imediatamente acima desses ossos da mão, havia alguns fragmentos de 

costela, três ossos de pé (incluindo o 1º cuneiforme esquerdo), a escápula 

esquerda bastante fragmentada e um conjunto composto pelo coxal direito, 

coxal esquerdo o sacro e as últimas três vértebras lombares. Os ossos desse 

conjunto estavam em perfeita conexão anatômica. A terceira vértebra lombar 

parecia estar pressionada contra aquilo que foi a parede da cova, 

apresentando a parte anterior de seu corpo fragmentado.  

 O crânio encontrava-se acima do osso da bacia. Ele estava de lado, 

apoiado sobre o parietal direito, com a face ligeiramente voltada para o fundo 

da cova. O crânio estava inteiro, ainda que um pouco deformado (Figura 

8.15.18). O rádio direito foi encontrado dentro do crânio. Não parece que ele 

tenha sido intencionalmente colocado nessa posição, mas sim que devido ao 

espaço limitado da cova acabou “entrando” no crânio através da face.  

 Os ossos longos estavam localizados em partes distintas da cova. 

Assim, as duas diáfises do fêmur estavam abaixo do crânio, na altura do coxal 

direito na parte sudeste da cova. Próximo ao crânio, sobre sua região temporal 

esquerda, na parte NW da cova, havia um conjunto de ossos longos que 

estavam próximos e paralelos entre si, orientados no sentido SW-NE. As duas 

ulnas e um fragmento distal de rádio esquerdo faziam parte desse conjunto de 

ossos que também incluía costelas. Uma das tíbias estava em posição vertical, 

com a superfície articular voltada para baixo. Ao lado, a metade distal de um 

fêmur também encontrava-se em posição vertical, com a superfície articular 

voltada para baixo. A metade distal do úmero direito também estava 

verticalizada.     
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 Na porção NE da cova estavam concentrados ossos do pé e também a 

porção distal de uma das tíbias. Apesar de nenhum desses ossos estarem 

diretamente em conexão anatômica, a proximidade espacial sugere que no 

momento do enterro estavam articulados. Na parte superior da cova foi 

encontrado um conjunto de duas vértebras, um conjunto de quatro vértebras e 

um conjunto de duas vértebras articuladas. A mandíbula também estava na 

parte superior da cova.  

 Apesar de terem sido quase que completamente remontados em 

laboratório, originalmente os ossos longos encontravam-se muito 

fragmentados. Ainda que em parte essa fragmentação seja pós-deposicional, 

existem fraturas indicativas de quebra em osso fresco, mesmo que em alguns 

casos seja difícil discernir entre elas. A disposição espacial dos ossos também 

sugere que a quebra ocorreu antes do enterramento, já que fragmentos de um 

mesmo osso encontram-se em posições distintas da cova. Muitas vezes, a 

superfície da quebra encontra-se concordante com os limites da cova. Além 

disso, estão presentes diversas fraturas do tipo oblíqua, do tipo asa de 

borboleta e fragmentos sigmoidais (Figuras 8.15.19 a 8.15.27). 

 O úmero esquerdo apresentava 3 fraturas longitudinais de contorno 

curvilíneo que transpassavam a diáfise de uma extremidade à outra (Figura 

8.15.19). Apesar do aspecto geral dessa fratura sugerir fortemente que ela 

tenha sido feita antes da total perda da plasticidade óssea, seu contorno 

longitudinal implica que ela não foi decorrência de uma quebra direta do osso, 

pelo menos não no sentido de diminuir seu comprimento. Alternativamente, 

uma hipótese é que essas fraturas tenham sido geradas pelo sobrepeso da 

estrutura de blocos e sedimentos que recobriam a cova.  

Já o úmero direito apresentava fraturas oblíquas nas duas extremidades, 

de maneira que a região da diáfise estava bem preservada. Na extremidade 

distal a fratura oblíqua secciona o osso em duas partes. Ainda que essa fratura 

seja consideravelmente simples, em sua extremidade distal ela é interrompida 

por uma pequena fratura perpendicular a ela, formando a feição indicada na 

Figura 8.15.20c. Na extremidade proximal do úmero esquerdo esta presente 

uma fratura cujo início é caracteristicamente oblíquo mas que, conforme 
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avança para a epífise, adota contorno longitudinal de maneira que não 

secciona a diáfise (Figura 8.15.20b). 

No rádio direito havia duas fraturas localizadas nas faces lateral e medial 

da região central da diáfise. Cada uma dessas fraturas, por sua vez, era 

composta por duas fraturas oblíquas e simetricamente opostas entre sí (Figura 

8.15.21). Na face anterior as duas fraturas principais estavam conectadas 

através de uma fratura menor, que pro sua vez era composta por duas fraturas 

transversais e uma fratura longitudinal (Figura 8.15.21). O rádio esquerdo 

estava fraturado no terço distal de sua diáfise. Estão presentes três fraturas 

oblíquas, que ao se interceptarem geraram um fragmento caracteristicamente 

espiralado (Figura 8.15.22).  

O fêmur esquerdo estava fraturado em ambas as extremidades da 

diáfise (Figura 8.15.23). Na extremidade proximal uma única fratura oblíqua 

seccionava o osso, partindo da face lateral e terminando na medial. Além 

dessa fratura, estão presentes algumas fraturas escalonadas que devem ter 

sido geradas após o enterramento. Na extremidade distal, o padrão de fratura é 

mais complexo, constituindo um retículo formado por fraturas transversais, 

oblíquas e longitudinais. É possível identificar um aspecto espiralado no 

conjunto de fraturas como um todo e, também, na presença de um fragmento 

espiralado, em particular. 

O fêmur direito também estava fraturado em ambas as extremidades, 

apresentando a diáfise muito bem preservada (Figura 8.22.24). Na extremidade 

proximal a diáfise estava separada da epífise for um conjunto de fraturas que 

levou a formação de dois fragmentos (indicados pelos números 1 e 2 na Figura 

8.15.24b) que são divididos por uma fratura longitudinal. Na extremidade 

proximal, existe um conjunto de fraturas helicoidais que terminam de forma 

abrupta e transversal no limite entre diáfise e epífise (Figura 8.22.24c).  

A tíbia esquerda estava fraturada em ambas as extremidades de sua 

diáfise (Figura 8.15.25). Na extremidade proximal havia uma única fratura 

oblíqua que, conforme se aproximava da epífise, assumia um comportamento 

longitudinal, de maneira que não acarretou na secção do osso em duas partes 

independentes (Figura 8.15.25b). Na extremidade distal o padrão é mais  
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complexo, com pelo menos 3 fraturas oblíquas, uma longitudinal e uma 

transversal. Uma em particular, inicia-se de forma oblíqua e, em seguida, 

assume um contorno longitudinal que termina de forma abrupta, no limite entre 

diáfise e epífise, numa fratura transversal. Esse conjunto de fraturas gerou um 

fragmento que merece destaque, aquele que está indicado pelo número 3 na 

Figura 8.15.25c, já que ele é idêntico a um fragmento identificado na tíbia 

direita. 

O padrão de fraturas presente na tíbia direita é bastante complexo, nem 

sempre sendo possível determinar quais fraturas foram de fato geradas com o 

osso ainda verde (Figura 8.15.26). É possível determinar a presença de duas 

fraturas “principais” de contorno curvilíneo que transcorrem longitudinalmente 

todo o osso, de ponta a ponta. Uma delas encontra-se na face posterior do 

osso e, a outra, na face medial. A princípio, uma vez que essas fraturas não 

seccionam o osso, elas podem ter sido geradas após o enterramento, não 

sendo resultado direto de uma quebra cujo objetivo era fazer os ossos caber na 

cova. Na extremidade distal do osso, entretanto, é possível observar um 

padrão de fratura virtualmente idêntico àquele presente na tíbia esquerda. Ou 

seja, uma fratura que se inicia de forma oblíqua e, em seguida, assume um 

contorno longitudinal que termina de forma abrupta, no limite entre diáfise e 

epífise, numa fratura transversal (indicada pelas setas azuis na Figura 8.15.26). 

Associado à essa fratura é possível observar um fragmento cujos contornos é 

absolutamente idêntico àquele observado na outra tíbia. A presença de feições 

tão similares sugere que os ossos tenham sido submetidos à um mesmo 

processo para serem fraturados.  

 A fíbula direita estava fraturada na porção central de sua diáfise. 

O elemento “principal” é uma fratura oblíqua que separa a diáfise em duas 

metades. Essa fratura, por sua vez, é interceptada por duas fraturas 

transversais que se em encontram em posição simetricamente oposta uma a 

outra. Junto à margem da fratura oblíqua, justamente entre as duas fraturas 

transversais, formou-se um fragmento sigmoidal (seta vermelha na Figura 

8.15.27).  

 Não foram identificados sinais de queima, corte ou aplicação de 

ocre nos ossos do Sepultamento 15.  

 

Modo do Enterramento 

 A ausência de lógica anatômica entre os ossos aponta para um 

sepultamento em contexto secundário. Ainda assim, a presença de alguns 

ossos em direta conexão anatômica atestam que, pelo menos em algum grau, 

tecidos moles ainda estavam presentes no momento do enterro. Por outro lado, 

a proximidade entre os ossos indica que os músculos já haviam desaparecido.
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Figura 8.15.3 – Sepultamento 15. Foto da exposição 3a e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.15.4 – Sepultamento 15. Foto da exposição 2 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.15.5 – Sepultamento 15. Foto da exposição 3a e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.15.6 – Sepultamento 15. Foto da exposição 3b e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.15.7  – Sepultamento 15. Foto da exposição 4a e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.15.8 – Sepultamento 15. Croqui da exposição 4b. Foto comprometida por 
razões técnicas, em seu lugar a foto da exposição 4a foi reproduzida.  
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Figura 8.15.9 – Sepultamento 15. Foto da exposição 5 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.15.10 – Sepultamento 15. Foto da exposição 6 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.15.11 – Sepultamento 15. Foto da exposição 7 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.15.12 – Sepultamento 15. Foto da exposição 8 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.15.13 – Sepultamento 15. Foto da exposição 9 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.15.14 – Sepultamento 15. Foto da exposição 10. Croqui não efetuado. 
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Figura 8.15.15 – Sepultamento 15. Foto da exposição 11 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.15.16 – Sepultamento 15. Foto da exposição 12 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.15.17 – Sepultamento 15. Fotos de campo. a) e b) detalhe para a posição do crânio; c) a 
própria disposição dos ossos indicava os limites da cova; d) detalhe para a posição da “placa” de 
calcário localizada junto ao crânio; e) e f) a cova esta totalmente preenchida não havendo espaço 
vazios entre os ossos; g) alguns ossos longos pareçam estar alinhados numa mesma orientação; h) 
abaixo de todos os ossos foram encontrados ossos de mão em posição anatômica entre si.  
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Figura 8.15.18 – Sepultamento 15. Vista do crânio em norma frontal, posterior, lateral direita, lateral 
esquerda, superior e inferior. 
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Figura 8.15.19 – Sepultamento 15. Úmero esquerdo. a) vistas anterior e lateral; b) vistas posterior e medial. A epífise distal estava separada do úmero, tendo sido 
apoiada em plastilina para a realização das fotos, entretanto, nas posições medial e lateral não foi possível realizar esse procedimento e, por isso, a epífise distal não 
aparece nessas vistas. Esse osso apresentava três fraturas longitudinais de contorno curvilíneo que transpassavam a diáfise de uma extremidade à outra (setas cinzas, 
vermelhas e azuis em “c”, “d” e “e”). A fratura indicada pelas setas cinzas tinha início na face medial da extremidade proximal e terminava na face anterior da 
extremidade distal. A fratura indicada pela seta vermelha tinha início na face lateral da extremidade proximal e terminava na face anterior da extremidade distal, 
juntando-se a fratura indicada pelas setas cinzas. A fratura indicada pelas setas azuis tinha início na face posterior da extremidade distal e terminava na face posterior 
da extremidade distal. Além dessas fratura que transpassam toda a diáfise, na metade proximal desta havia uma outra fratura longitudinal (indicada pelas setas pretas) 
que tem início na face Antero-medial da extremidade proximal e que, no meio da diáfise, se junta a fratura indica pelas setas cinzas.  



394 
 

 

 
Figura 8.15.20 – Sepultamento 15. Úmero direito. O osso estava fraturado nas duas extremidades das epífises. b) Na extremidade proximal havia uma fratura cujo início é caracteristicamente oblíqua mas ao 
invés de seccionar a diáfise ela torna-se longitudinal e prossegue até a epífise proximal (setas cinzas). Na face posterior a conjunção de três fraturas espiraladas gerou um fragmento espiralado (seta vermelha). c) 
Na extremidade distal há uma fratura oblíqua (setas pretas) cujo seu término, junto à epífise, muda de orientação formando a feição mostrada no detalhe.     
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Figura 8.15.21 – Sepultamento 15. Rádio direito. a) vista posterior da região central da 
diáfise; b) vista anterior da região central da diáfise. Havia duas fraturas localizadas nas 
faces lateral e medial da diáfise que eram compostas, cada uma, por duas fraturas 
oblíquas e simetricamente opostas. Entretanto, no caso da que se localizava na face 
medial (seta vermelha) a metade posterior da fratura estava ausente (reparar como não é 
possível observá-la na vista posterior), em seu lugar havia duas fraturas oblíquas (seta 
azul). Na face anterior as duas fraturas principais estavam conectadas através de uma 
fratura menor, composta por duas fraturas transversais e uma fraturas longitudinal 
(indicada pelas setas verdes em “c”). 

 

 
Figura 8.15.22 – Sepultamento 15. Rádio esquerdo. O osso estava fratura no terço distal de 
sua diáfise. Trata-se de uma fratura oblíqua mas que não é única, sendo composta por 
pelo menos duas fraturas independentes (setas pretas). Além dessa fratura, mas como 
parte dela, há um conjunto de fraturas helicoidais que gerou o fragmento espiralado que 
está indicado pela seta vermelha.  
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Figura 8.22.23 – Sepultamento 15. Fêmur esquerdo. a) Vistas anterior, lateral, posterior e medial; b), 
c), Vistas anterior e lateral da extremidade proximal. Uma única fratura oblíqua seccionava o osso, 
partindo da face lateral e terminando na medial. Além dessa fratura, estão presentes algumas fraturas 
escalonadas que devem ter sido geradas após o enterramento (seta preta); d), e), f) vistas anterior, 
lateral e medial. O padrão de fratura é mais complexo, com um retículo formado por fraturas 
transversais, oblíquas e longitudinais. É possível identificar um aspecto espiralado no conjunto como 
um todo e também na presença de um fragmento espiralado, em particular. 
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Figura 8.22.24 – Sepultamento 15. Fêmur direito. a) vistas anterior, lateral, posterior e medial. b) vistas posterior, medial, anterior e lateral da extremidade proximal. A 
diáfise e a epífise estão separadas por dois fragmentos que estão divididos por uma fratura longitudinal; c) vistas posterior, medial, anterior e lateral da extremidade 
distal. O conjunto de fraturas que está presente na extremidade distal apresenta um nítido componente helicoidal, que se expressa nitidamente nesses dois 
fragmentos.  
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Figura 8.15.25 – Sepultamento 15. Tíbia esquerda. a) vistas anterior, lateral, posterior e medial; b) vistas lateral, posterior e medial da extremidade proximal. A fratura 
oblíqua assume um comportamento longitudinal conforme aproximasse da diáfise, de maneira que não acarreta na secção do osso; c) vistas postero-lateral, antero-
lateral, anterior e medial da extremidade distal. Diversas fraturas oblíquas se interceptam formando diversos fragmentos, dentre esses o de número 3 merece destaque 
por ser idêntico ao observado na tíbia direita. 
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Figura 8.15.26 – Sepultamento 15. Tíbia direita. A) vistas anterior, lateral, posterior e medial; b) vista lateral do terço proximal da diáfise; c) vista postero-lateral do 
terço central da diáfise; d) vista posterior do terço distal da diáfise; e), f), g) vista medial dos terços proximal, central e distal da diáfise; h) vista lateral do terço distal da 
diáfise. O padrão de fratura é bastante complexo, nem sempre sendo possível determinar quais fraturas foram de fato geradas com o osso ainda verde. Existem, 
entretanto, duas fraturas principais de contorno curvilíneo que transcorrem longitudinalmente todo o osso, de ponta a ponta. Uma delas, indicada pelas setas pretas, 
encontra-se na face posterior do osso, e a outra, indicada pelas setas vermelhas, na face medial. Na face lateral da extremidade distal há uma fratura que se inicia de 
forma oblíqua e, em seguida, assume um contorno longitudinal que termina de forma abrupta numa fratura transversal (setas azuis). Não há, portanto, nenhuma 
fratura em particular que seccione a diáfise em duas partes independentes.  
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Figura 8.22.27 – Sepultamento 15. Fíbula direita. De cima para baixo vistas medial, posterior, lateral e anterior. A extremidade 
distal do osso encontra-se à direita. As setas pretas indicam a fratura oblíqua responsável pela separação da diáfise em duas 
partes. As setas azuis e verdes indicam as fraturas transversais que estão presentes em posições simetricamente opostas, uma 
em cada uma das metades da diáfise. A seta vermelha indica o fragmento com forma sigmoidal, formado justamente no meio 
do percurso da fratura oblíqua.   
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8.16 - Sepultamento 16 

Não existe nenhum sepultamento com essa numeração. A razão para isso 

encontra-se descrita neste mesmo capítulo, na seção “Estrutura de Blocos” 

(8.29).  
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8.17 - Sepultamento 17 

Localização Espacial e Estratigráfica 

 O Sepultamento 17 foi encontrado na quadra L11. A Figura 8.17.1 

mostra os CEQs correspondentes aos níveis que serão discutidos a seguir.  As 

cotas de abertura da quadra e desses níveis constam na Tabela 8.17.1.  

 O Sepultamento 17 está localizado no extremo norte da quadra L11. Não 

havia nenhuma pedra recobrindo-o, com exceção do grande bloco caído que 

obviamente não estava associado ao sepultamento (vide o CEQ do nível 1 

mostrado na Figura 8.17.1 para a posição deste enorme bloco que foi 

posteriormente retirado para a escavação dos sepultamentos 14 e 17).  

 Nos CESs, a cota mais elevada é aquela que está associada ao topo do 

crânio e que é de -0,141. Essa cota está de acordo com as cotas referentes ao 

nível 9 em que o sepultamento foi encontrado e, portanto, parece confiável 

para ser utilizada como cota do topo do sepultamento. A cota mais inferior 

informada pelos CESs também estava associada a ossos do crânio e é de -

0,251. A cota indicada na FES para um carvão coletado abaixo do crânio (i.e. 

no fundo da cova; amostra A769) é de -0,253 e, portanto, concordante com 

aquela. Será considerada a cota do carvão como fundo da cova.  

 Esse sepultamento encontra-se imediatamente abaixo do Sepultamento 

14, cuja cota da base é de -0,140. 

 

 

Tabela 8.17.1. Cotas verticais iniciais (z). 

Quadra Nível NW NE SE SW 

L08 1 0,547 0,962 n/d 1,084 

L08 9 -0,203 -0,150 -0,099 -0,109 

L08 10 -0,295 -0,255 -0,209 -0,212 
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Figura 8.17.1 – Sepultamento 17. Croqui de escavação da quadra L08.  

 

Descrição do enterramento 

 O Sepultamento 17 é composto por um crânio adulto preenchido com 

ossos cortados de um indivíduo também adulto e por um conjunto de ossos de 

uma criança que foram colocados ao lado do crânio. As Figuras 8.17.2 a 8.17.4 

apresentam as fotos e os CESs de cada exposição 

 O crânio estava quase completo, mas as regiões temporais e basais, 

bastante fragmentadas. Entre os ossos que foram encontrados dentro do 

crânio foi possível distinguir aqueles que faziam parte do próprio crânio e ossos 

de outras regiões anatômicas (Figuras 8.17.5 a 8.17.7). Na primeira categoria 

estão fragmentos do temporal, do parietal, da face, do maxilar e da mandíbula. 

De acordo com a descrição de campo, não há duvidas de que a presença 

desses ossos dentro do crânio é fruto da ação intencional dos agentes 

fúnebres. A posição do parietal, por exemplo, em que a face endocraniana está 

voltada para fora do crânio, não é compatível com um simples evento de 

quebra do mesmo. 

 Tanto o maxilar como a mandíbula não apresentavam nenhum dos 

dentes, com exceção das raízes do primeiro e do segundo molar inferior direito, 

que permaneceram no alvéolo (Figuras 8.17. 8 e 8.17.9). Na medida em que 

todos os alvéolos estão preservados, não se trata de perda natural dos dentes. 

Além disso, como nenhum dos dentes foi encontrado junto ao sepultamento ou 

próximo a ele, sua ausência não pode ser atribuída a processos pós-
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deposicionais. Portanto, ou os dentes foram intencionalmente extraídos ou eles 

caíram durante um suposto período em que o crânio teria sido manuseado. 

Ainda que não existam disponíveis elementos suficientes para determinar com 

certeza qual hipótese está correta, a altíssima preservação dos alvéolos e a 

existência de casos etnográficos como o dos Munduruku (veja discussão no 

capítulo 8) me fazem sugerir que a primeira hipótese é a mais provável. 

 As regiões basais do crânio, representadas por fragmentos e pela 

margem alveolar externa do maxilar, e a mandíbula apresentavam regiões 

escurecidas indicativas de queima (Figuras 8.17.8 a 8.17.10). No caso da 

mandíbula e do maxilar, apenas a parte exterior da margem alveolar foi 

queimada, particularmente a região compreendida entre os dois primeiros pré-

molares. Além disso, nem o palato nem o interior dos alvéolos estavam 

queimados. Tal configuração indica que o evento de queima ocorreu enquanto 

esse indivíduo ainda tinha os dentes, impedindo que a queima afetasse a parte 

interna dos alvéolos. Mais do que isso, a distribuição espacial das áreas 

afetadas pelo calor sugere que os tecidos moles ainda estavam presentes no 

momento da queima. Afinal, num crânio com os tecidos moles (não apenas os 

tendões, mas os músculos e a pele também), a única abertura através da qual 

os dentes e os ossos ficariam diretamente expostos a uma fonte de calor é a 

da boca. Assim, é de se esperar que, no caso de um crânio em que os tecidos 

moles estejam presentes, as partes mais diretamente expostas ao calor (i.e. a 

parte anterior do maxilar e mandíbula) sejam aquelas que apresentem a maior 

intensidade de queima, como observado no caso do Sepultamento 17.  

 Dentro do crânio também foram encontrados uma epífise distal de úmero 

esquerdo, uma epífise proximal de ulna esquerda, uma clavícula esquerda e 

uma direita, ossos da mão, escápula esquerda e fragmentos de ossos longos. 

A partir de seus tamanhos e da ausência de epífises não fusionadas, é possível 

afirmar que todos os ossos eram de indivíduo adulto. Uma vez que o rádio e a 

ulna se articulam perfeitamente não resta dúvida de que pertenciam ao mesmo 

indivíduo. Com relação aos demais ossos, ainda que seja impossível ter 

certeza absoluta, será assumido que também pertenciam ao mesmo indivíduo. 

Os ossos longos em particular apresentavam clara evidência de manipulação 

na forma de marcas de corte e queima.  
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 Tanto a epífise distal de úmero (Figura 8.17.11) como a de ulna (Figura 

8.17.12) foram nitidamente cortadas e removidas da diáfise. No úmero é 

possível discernir dois tipos distintos de marcas associadas a esse processo de 

corte e remoção da diáfise. Um desses tipos pode ser observado na Figura 

8.17.11b, que mostra um conjunto de incisões subparalelas muito finas 

localizadas na parte lateral da superfície anterior do úmero. Interpreta-se que 

essas marcas estão associadas às etapas inicias do processo de amputação 

em que a retirada dos músculos e de tecidos moles era o principal objetivo. Já 

as Figuras 8.17.11f e 8.17.11g apresentam um tipo completamente distinto de 

“incisão”, que serão aqui chamados de “chanfros”, que são muito mais largos 

do que as marcas anteriores. A orientação desses chanfros coincide 

perfeitamente com a borda gerada no osso pelo processo de separação da 

diáfise. Além disso, os chanfros estão próximos à borda cortada do osso. No 

caso da ulna, é possível observar quatro chanfros em sequência e paralelos 

entre si (Figura 8.17.12). Esse tipo de marca deve ser resultado das etapas 

finais de amputação, cujo objetivo era o corte do osso propriamente dito 

através de chanfraduras. Por fim, tanto a borda do úmero como da ulna, que 

foram geradas pelo processo de remoção da diáfise, apresentam uma 

morfologia característica em que a cortical do osso fica inclinada em relação ao 

plano transversal da diáfise, gerando um perfil bizelado (Figura 8.17.13). Ao 

que me parece, uma feição desse tipo não poderia, em absoluto, ter sido 

gerada em osso seco ou fossilizado, já que esses não apresentariam a 

plasticidade necessária pare serem cortados dessa maneira. Também foram 

observadas incisões que podem ter sido geradas por instrumentos cortantes no 

zigomático direito (Figura 8.17.14). 

 A Figura 8.17.15-a mostra os ossos de mão que estavam colocados 

dentro do crânio. Com exceção de uma única falange, na qual é possível 

observar duas incisões paralelas, não existem marcas indicativas de corte nas 

falanges. Por outro lado, dois dos quatro metacarpos que foram encontrados 

apresentavam uma quebra na região intermediária de suas diáfises com 

feições que não parecem ser resultado de uma quebra natural de osso 

fossilizado (Figuras 8.17.15-b e 8.17.15-c). A forma de bisel do osso cortical, o 

destacamento oblíquo da superfície óssea e a presença de uma incisão muito 
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parecida com as descritas acima para o úmero e a ulna, sugerem fortemente 

que esses ossos também foram cortados. Analogamente, as duas clavículas 

também apresentam um tipo similar de quebra nas regiões intermediárias de 

sua diáfise em a superfície da fratura é extremamente oblíqua em relação ao 

eixo longo do osso (Figura 8.17.16). Por outro lado, não foi identificada 

nenhuma incisão indicativa de corte. Junto essas duas características sugerem 

fortemente que essas clavículas foram quebradas, enquanto o osso ainda 

estava verde, sem o auxílio de um instrumento de corte. 

 Ainda dentro do crânio foram recuperados cerca de 20 fragmentos de 

osso que apresentavam marcas de corte e queima (Figura 8.17.17). Estes 

fragmentos tinham tamanho reduzido (não mais do que 5 centímetro de 

comprimento) de maneira que nem todos puderam ser identificados. 

Entretanto, de maneira geral são fragmentos da diáfise de ossos longos que 

foram cortados no sentido transversal. O melhor exemplo é um fragmento de 

tíbia (indicado pela seta verde na Figura 8.17.17) que apresenta tanto as 

marcas de cortes largas como a borda em forma de bisel descritas acima para 

as epífises de úmero e de ulna.   

 Próximo ao crânio, mas fora dele, havia um fardo de ossos formado 

pelos dois fêmures, dois úmeros, o coxal esquerdo e a escápula direita de um 

indivíduo subadulto (Figuras 8.17.18 e 8.17.19). Os ossos longos foram 

dispostos paralelamente uns aos outros, formando uma espécie de feixe. 

Esses ossos estavam praticamente inteiros, mas no caso dos quatro ossos 

longos, as extremidades estavam ausentes (Figura 8.17.20). É difícil julgar se 

essa ausência é decorrente de ação intencional ou não. Em primeiro lugar, não 

foi observada nenhuma marca de corte macroscópica associada aos ossos 

deste indivíduo subadulto. Entretanto, as extremidades dos ossos longos 

terminam de forma demasiada abrupta (numa superfície quase plana e 

transversal ao eixo maior do osso) para terem sido geradas como efeito 

colateral do enterramento1 ou de desgaste pós-deposicional. Por outro lado, 

em indivíduos subadultos a diáfise termina numa superfície plana e 

cartilaginosa, o que poderia explicar o padrão observado. Ainda assim, no caso 

                                                           
1
 Ou seja, o osso pode ter sido quebrado durante o enterramento sem que esta fosse a intenção dos 

agentes.  
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da extremidade proximal dos dois fêmures, a borda localiza-se exatamente no 

início do pescoço do fêmur, que não é um centro de crescimento ósseo. Além 

disso, no Sepultamento 14, localizado a menos de 10 centímetros acima do 

Sepultamento 17, foi encontrado um pescoço de fêmur com sua respectiva 

cabeça com nítidas marcas de amputação.  

 Quando se observam as bordas próximas às extremidades desses 

ossos longos, verifica-se que existem pequenas marcas que parecem ter sido 

feitas com o osso ainda verde devido à sua textura fibrosa. Não se trata de 

incisões, mas sim de “lascamentos” do osso superficial. Ainda que essas 

marcas possam ter sido geradas pelo atrito dos ossos devido ao processo de 

enterramento em si, também é possível que elas sejam resultado do processo 

de remoção dos membros do tronco. Por fim, ainda que não tenham sido 

reconhecidas marcas de corte nos ossos do indivíduo subadulto do 

Sepultamento 17, no Sepultamento 14 elas foram amplamente documentadas, 

mostrando que os membros dos indivíduos subadultos eram de fato removidos 

do corpo através do corte dos tecidos moles. Uma vez que o Sepultamento 14 

apresenta importantes semelhanças com o Sepultamento 17, parece razoável 

supor que em ambos os casos a remoção dos membros foi feita por 

procedimentos similares.  

 



409 
 

 

Figura 8.17.2 – Sepultamento 17. Foto da exposição 0 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.17.3 – Sepultamento 17. Foto da exposição 1 e seu respectivo croqui. Em vermelho, os ossos 
do indivíduo adulto e, em preto, os do indivíduo subadulto.  
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Figura 8.17.4 – Sepultamento 17. Foto da exposição 2 e seu respectivo croqui. Em 
vermelho, os ossos do indivíduo adulto e, em preto, os do indivíduo subadulto.  



412 
 

 

Figura 8.17.5 – Sepultamento 17. Fotos de campo. a) vista em ângulo permite observar a posição 
relativa do feixe de ossos em relação ao crânio; b) detalhe dos ossos que estavam dentro do crânio; c) 
detalhe da mandíbula, cujos alvéolos estavam vazios, e dos ossos da mão.  
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Figura 8.17.6 – Sepultamento 17. Vista do crânio em norma frontal, posterior, lateral direita, lateral 
esquerda, superior e inferior. 

 



414 
 

 

Figura 8.17.7 – Sepultamento 17. Foto do crânio em laboratório antes do início da cura. A calota 
estava preenchida por ossos do próprio crânio, epífises de ossos longos amputados, escápula e ossos 
de mão. 

 

 

Figura 8.17.8– Sepultamento 17. a) Maxilar visto em norma basal; b) maxilar visto em norma frontal; 
c) maxilar visto em norma lateral direita. Reparar como as margens dos alvéolos encontram-se 
queimadas e na ausência de dentes.  
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Figura 8.17.9 – Sepultamento 17. Mandíbula em vista lateral esquerda, anterior e lateral direita. 
Reparar como as margens dos alvéolos encontram-se queimadas e na ausência de dentes.  

 

 

Figura 8.17.10 – Sepultamento 17. Osso temporal e osso zigomático apresentam partes queimadas.  

 

 

Figura 8.17.E1 – Sepultamento 17. Escápula esquerda em vista posterior e anterior.   
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Figura 8.17.11 – Sepultamento 17. Extremidade distal do úmero esquerdo. Em todas as 
fotos a extremidade distal encontra-se na parte inferior da imagem. a) vista anterior e 
posterior; b) detalhe para as incisões presentes na face anterior do osso; c) incisão na parte 
medial do osso; d) incisão (indica pela seta preta) na parte lateral da troclea (indicada pela 
seta branca); e) incisões muito finas na porção anterior do epicôndilo medial; f) e g) vista 
posterior e anterior, respectivamente, com ênfase para os chanfros e a superfície biselada 
em que ocorreu a remoção do osso.  
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Figura 8.17.E2 – Sepultamento 17. Microscopia eletrônica de varredura das incisões da 
extremidade distal do úmero esquerdo (vide Figura 8.17.11b). 
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Figura 8.17.12 – Sepultamento 17. Extremidade proximal da ulna esquerda. Vista lateral, posterior, 
medial e anterior. No detalhe, os chanfros presentes na região anterior da diáfise.  

 

Figura 8.17.13 – Sepultamento 17. a) Úmero esquerdo, reparar no formato de bisel da parte 
amputada; b) a extremidade proximal da ulna esquerda e a extremidade distal do úmero esquerdo 
articulavam-se perfeitamente. 

 

Figura 8.17.14 – Sepultamento 17. Zigomático direito. Incisões semelhantes às observadas nos ossos 
indubitavelmente cortados.  
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Figura 8.17.E3 – Sepultamento 17. Zigomático direito. 
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Figura 8.17.E3 – Sepultamento 17. Zigomático direito (continuação). 
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Figura 8.17.15 – Sepultamento 17. a) Ossos da mão que foram encontrados dentro do crânio, no 
detalhe vista palmar de uma falange em que podem ser observadas duas incisões; b e c) metacarpos 
que tinham suas diáfises quebradas; nos detalhes abaixo da linha tracejada é possível observar a 
forma biselada do osso cortical, o destacamento oblíquo da superfície do osso e a presença de 
chanfros similares àqueles descritos no úmero e na ulna (indicado pela seta preta nos detalhes ).   

 

 

Figura 8.17.16 – Sepultamento 17. a) Clavícula direita; b) clavícula esquerda. Nos detalhes, a superfície 
onde a diáfise estava quebrada.  
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Figura 8.17.17 – Fragmentos de ossos do indivíduo adulto do Sepultamento 17. Esses ossos foram encontrados dentro do 
crânio. a) vista geral dos fragmentos que, com exceção do nº5 (possivelmente escápula), são de ossos longos. Muitos deles 
apresentam marcas de corte e sinais de queima. Nos detalhes, o número ao lado da letra indica o fragmento representado. b), 
c), d), e) alguns fragmentos são seções das diáfises e apresentam uma de suas extremidades com morfologia tipicamente 
biseladas (reta vermelha) e a outra como um plano perpendicular (reta verde) ao eixo do osso. A reta azul indica o contorno da 
superfície natural do osso; f), g) as setas verdes indicam os chanfros e a seta vermelha uma fratura gerada pela exposição ao 
fogo; h) abaixo da linha tracejada região do osso inalterada, acima, região corrugad; i) reparar no chanfro.  
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Figura 8.17.18 – Sepultamento 17. Vista anterior (a) e posterior (b) do fardo de ossos que é 
composto exclusivamente por peças ósseas de um único indivíduo subadulto. Estava ao lado do 
crânio do indivíduo adulto.  

 

Figura 8.17.19 – Sepultamento 17. Ossos da bacia e do ombro do indivíduo subadulto do 
Sepultamento 17. a) ílio esquerdo; b) ísquio esquerdo; c) escápula esquerda; d) escápula direito.  
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Figura 8.17.20 – Sepultamento 17. Ossos longos do indivíduo subadulto do Sepultamento XVII. a), b), c), d) vistas 
anterior, lateral, posterior e medial do úmero esquerdo, do úmero direito, do fêmur esquerdo e do fêmur direito, 
respectivamente. Reparar como as extremidades proximais dos úmeros e as duas extremidades dos fêmures 
terminam de forma abrupta num plano perpendicular à diáfise (ou eixo do pescoço do fêmur no caso das 
extremidades proximais desses). No caso do fêmur esquerdo, há uma quebra feita após a exumação que 
interrompe essa superfície (seta vermelha), descaracterizando-a (inclusive, quanto a foto da Figura 8.17.18 foi 
tirada esse porção ainda não tinha sido fragmentada); e), f), g) detalhe das superfícies em que os ossos terminam; 
h) as extremidades distais do úmero, apesar de “incompletas”, não apresentam o mesmo tipo de superfície 
perpendicular; i), j) por outro lado, pelo menos no caso do úmero esquerdo, é possível observar regiões próximas 
à extremidade onde há um descamamento do osso cortical com textura fibrosa.  
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8.18 - Sepultamento 18 

Localização Espacial e Estratigráfica 

 O Sepultamento 18 foi encontrado entre os limites das quadras L10 e 

L11. Entretanto, não há nos CEQs de nenhuma delas qualquer indicação 

explícita da presença desse sepultamento (Figura 8.18.1). Segundo a FES, ele 

estava localizado no nível 8. De fato, no CEQ da L11 existe indicação de um 

conjunto de ossos longos na parte sul da quadra no nível 8 (orientados em 

sentido N-S). Comparando-se o CEQ com o único CES disponível (Figura 

8.18.2) fica claro que o conjunto de ossos longos são, de fato, aqueles 

identificados como Sepultamento 18.  

 A cota mais elevada associada a esse sepultamento refere-se à posição 

dos ossos longos e é de -0,360 (vide FES). Não há nenhuma cota 

explicitamente indicada como base do sepultamento, mas no CES há uma cota 

de -0,450 próxima ao conjunto de ossos longos e será considerada como base 

do Sepultamento 18. Conforme pode ser verificado na Tabela 8.18.1, essas 

cotas para o topo e base estão dentro dos limites estipulados para o nível 8 da 

quadra L11 e, portanto, estão de acordo com a afirmação da FES de que o 

Sepultamento 18 se encontra no nível 8.    

 

 

 

 

 

 

Tabela 8.18.1. Cotas verticais iniciais (z) 

Quadra Nível NW NE SE SW 

L10 9 -406 -383 -280 -279 

L10 10 -486 -525 -399 -368 

L11 8 -357 -350 -300 -250 

L11 9 -491 -457 -383 -406 

L11 10 -598 -545 -486 -525 
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Figura 8.18.1 – Sepultamento 18. Croquis de escavação de quadra. Em vermelho, regiões onde foram 
encontrados ossos humanos. Em cinza, blocos de calcário. Em azul, regiões onde foram identificadas 
manchas brancas. Em preto, buracos.    
 

 

Descrição do Sepultamento 

 O Sepultamento 18 é constituído por ossos não articulados de pelo 

menos um adulto e uma criança (Figuras 8.18.2 a 8.18.6). Os ossos não 

estavam dentro de uma cova, ou pelo menos, os limites dessa não foram 

reconhecidos. O indivíduo adulto está representado pelos dois úmeros, pelo 

rádio direito e por um fragmento de diáfise de osso longo que, possivelmente, é 

um fêmur (Figura 8.18.6). Há também um único incisivo central de um indivíduo 

adulto, embora seja impossível determinar se ele é do mesmo indivíduo 

representado pelos os ossos longos (ou se de fato faz parte desse 
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sepultamento). Já a criança está representada por uma mandíbula muito bem 

preservada, por dois ossos temporais e por um occipital quase inteiro (Figuras 

8.18.4 e 8.18.5).  

 Os ossos longos estavam dispostos num feixe, paralelos entre si. O eixo 

do feixe encontrava-se, grosso modo, orientado no sentido norte-sul. Esse feixe 

de ossos longos encontrava-se diretamente sobre a mandíbula da criança. 

Essa última estava em posição vertical, com a parte anterior para baixo e os 

côndilos para cima. Formava, assim, uma espécie de arco sobre o qual o feixe 

de ossos longos estava encaixado (vide CES na Figura 8.18.2). De acordo com 

o diário do sítio, esses ossos estavam cimentados uns aos outros quando 

foram encontrados. 

 Os ossos do crânio e o dente encontravam-se cerca de 20 centímetros 

distantes do conjunto formado pelos ossos longos e pela mandíbula. Inclusive, 

na FES há a ressalva de que, apesar de os ossos do crânio e o dente terem 

sido escavados como Sepultamento 18, não há nenhuma evidência inconteste 

registrada em campo que garanta que eles pertenciam de fato a esse 

sepultamento. 

 Ainda que seja impossível ter certeza, sugere-se que o dente é um 

elemento intrusivo, mas os ossos do crânio não. A favor de considerar os ossos 

do crânio como pertencentes ao Sepultamento 18 está o fato de eles 

pertencerem a um indivíduo subadulto, assim como o fato da mandíbula estar 

associada ao feixe de ossos.  Por outro lado, o incisivo parece ser de fato 

intrusivo, no sentido de que seria oriundo de um dos sepultamentos presentes 

no entorno. Afinal, nessa região do sítio foram encontrados diversos 

sepultamentos, dentro os quais um que apresentava uma concentração de 78 

dentes em menos de 100 cm2 (ver a descrição do Sepultamento 23). Outra 

possível fonte é o Sepultamento 21, já que apenas um dos quatro incisivos 

centrais foi recuperado. Além disso, todos os ossos adultos que foram 

encontrados constituindo o feixe eram ossos longos, tornando pouco provável 

que um único incisivo tivesse feito parte desse ritual funerário.  

 Os ossos que constituem o feixe foram manipulados de diversas 

maneiras. Os ossos longos apresentam suas epífises cortadas. Ou seja, 
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apenas as diáfises estavam presentes, ainda que no caso da extremidade 

distal de ambos os úmeros, o corte tenha sido feito numa posição que ainda 

preservou uma porção mínima da epífise (Figura 8.18.6). Os dois úmeros 

apresentam um padrão biselado na superfície em que ocorreu a remoção da 

epífise. Nas extremidades distais, onde a espessura do osso cortical é maior, a 

superfície resultante é caracteristicamente biselada, resultando do processo de 

chanframento pelo qual o osso foi cortado. Nas extremidades proximais, onde o 

osso cortical é muito fino, esse aspecto chanfrado não pôde ser observado. 

Tampouco existem incisões na superfície proximal dos úmeros. Além dos dois 

úmeros e do rádio, havia um fragmento de diáfise, possivelmente de um fêmur. 

Esse fragmento atesta que, quando enterrados, esses ossos já não possuíam 

mais tecido mole. A ausência de marcas de corte na mandíbula aponta na 

mesma direção, sugerindo que ela foi individualizada depois da total 

decomposição dos tecidos moles que a uniam ao crânio.  

 A mandíbula também foi manipulada. Em cada processo coronoide há 

um pequeno orifício de formato circular com cerca de 3 milímetros de diâmetro 

(Figura 8.18.5). Parece pouco provável que esses orifícios tenham tido outra 

função que não a de passar algum tipo de cordão através deles. Existem três 

razões que sustentam essa interpretação. Em primeiro lugar, a posição desses 

orifícios é absolutamente simétrica, diminuindo as chances de que tenham sido 

produzidos por agentes naturais pós-deposicionais. Em segundo lugar, a borda 

desses orifícios é arredondada. Em terceiro lugar, o contexto arqueológico 

favorece essa interpretação, pois essa mandíbula estava associada a um 

conjunto de ossos que nitidamente foi manipulado (i.e. extração de epífises). 

Sugere-se que essa mandíbula funcionou como uma “fivela” que manteve 

juntos os ossos longos na disposição de feixe. Assim, através desses dois 

orifícios passava alguma espécie de cordão que fechava a parte “aberta” da 

mandíbula, fazendo com que os ossos longos permanecessem juntos.  

 Por fim, a mandíbula não tinha nenhum dente em seus alvéolos e 

tampouco foram encontrados dentes compatíveis nas proximidades. Ainda que 

seja impossível determinar se esses dentes foram intencionalmente arrancados 

ou se caíram durante o manuseio da mandíbula, a primeira opção parece 

bastante provável. Afinal, a prática de extração de dentes pós-morte é bem 



429 
 

documentada no sítio (vide Sepultamento 17). Inclusive, entre os 78 dentes do 

Sepultamento 23, 38 eram decíduos1. 

Modo de enterramento 

 As características desse sepultamento indicam, sem dúvida, não se 

tratar de um enterro primário. Entretanto, o termo secundário talvez não seja o 

mais adequado. Talvez, o próprio termo “sepultamento” seja inadequado para 

caracterizar esse conjunto de ossos. O alto grau e o tipo de manipulação 

sugerem uma “comoditização” desses ossos que vai além daquela que 

caracteriza um ritual secundário. Ou seja, parece que esses ossos eram 

objetos ou artefatos que foram curados durante um considerável período de 

tempo antes de serem soterrados. Nesse sentido, esse conjunto seria melhor 

caracterizado como uma oferenda do que como um sepultamento propriamente 

dito.  

                                                           
1
 Foi verificado em laboratório e nenhum dos dentes decíduos do Sepultamento 23 é oriundo da 

mandíbula do Sepultamento 18.  
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Figura 8.18.2 – Sepultamento 18. Foto da única exposição e seu respectivo croqui. As cotas associadas 
aos blocos são referentes aos seus topos.  
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Figura 8.18.3 – Sepultamento 18. a) detalhe do fardo de ossos longos que estava encaixado na 
mandíbula; b) e c) detalhe da mandíbula após a retirada dos ossos longos. É possível observar o 
orifício presente no processo coronoide esquerdo (seta preta).  
 

Figura 8.18.4 – Sepultamento 18. Ossos do crânio recuperados próximo ao fardo de ossos e da 
mandíbula. Apesar do tom avermelhado, não é possível determinar com certeza se houve aplicação 
de ocre ou não. 

 



432 
 

 
Figura 8.18.5 – Sepultamento 18. Mandíbula de criança de cerca de 6 anos com 
presença de orifícios nos processos coronoides direito e esquerdo (respectivamente 
foto inferior esquerda e inferior direita). Reparar também que todos os dentes decíduos 
estão ausentes.  

 

 
Figura 8.18.6 – Sepultamento 18. a) da esquerda para a direita: úmero esquerdo, úmero 
direito, rádio direito e fragmento de diáfise de osso longo (possivelmente um fêmur). 
Esses quatro ossos constituíam o feixe que estava “encaixado” na mandíbula; b) 
detalhe das extremidades distais dos úmeros que foram cortados. De cima para baixo, o 
úmero esquerdo em vista lateral, o úmero direito em vista anterior e o mesmo úmero 
direito em vista posterior. 
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8.19 - Sepultamento 19 

Localização Espacial e Estratigráfica 

 O Sepultamento 19 foi encontrado na quadra J12. A Figura 8.19.1 

mostra o CEQ correspondente ao nível 2 dessa quadra.  As cotas de abertura 

da quadra e destes níveis estão na Tabela 8.19.1. O Sepultamento 19 está 

localizado no extremo sudeste da quadra L11. De acordo com o CEQ e com a 

FES este sepultamento foi encontrado no nível 2, o que significa que ele estaria 

entre as cotas -0,038 e -0,283. O topo da estrutura de blocos EB-1, que 

recobria esse sepultamento, estava na cota de -0,084 e o osso mais elevado 

na cota de -0,158. Já o fundo da cova estava na cota de -0,229. Portanto, as 

diferentes fontes documentais indicam que o Sepultamento 19 estava contido 

no nível 2. A espessura do sepultamento em si, sem considerar a estrutura de 

blocos é de cerca de 7 centímetros e a espessura da estrutura de cerca de 8 

centímetros (vide seção 7.28 sobre as Estruturas de Blocos).  

 

 

Figura 8.19.1 – Sepultamento 19. Croquis de escavação de quadra. Em vermelho, regiões onde foram 

encontrados ossos humanos. Em cinza, blocos de calcário.  

Tabela 8.19.1. Cotas verticais iniciais (z) 

Quadra Nível NW NE SE SW 

J12 1 -0,239 -0,216 -0,038 -0,080 

J12 2 -0,258 -0,283 -0,060 -0,095 

J12 3 -0,281 -0,262 -0,105 -0,125 
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Descrição do Enterramento 

 O Sepultamento 19 é constituído pelos ossos de um único indivíduo sub-

adulto com cerca de 6 anos de idade. As Figuras 8.19.2 a 8.19.14 apresentam 

as fotos e os CESs de cada exposição. Todas as principais partes do esqueleto 

estavam representadas, ainda que a escápula esquerda, as patelas e alguns 

ossos da mão e do pé não tenham sido recuperados. Apesar das partes 

maiores do esqueleto não estarem dispostas de acordo com qualquer lógica 

anatômica, algumas porções localizadas mantiveram-se em conexão. O crânio, 

que estava bastante fragmentado, encontrava-se na porção norte da cova por 

cima dos demais ossos. As vértebras estavam concentradas na região oeste 

da mesma. Ambos os lados da bacia estavam com a mesma face voltada para 

cima. Os ossos longos foram encontrados na metade SE da cova. Com 

exceção dos rádios e de uma das fíbulas, os ossos longos estavam todos 

orientados no sentido SW-NE. Os fêmures e os úmeros estavam 

completamente paralelos entre si. As tíbias, os rádios e a ulna esquerda 

ocupavam porções mais superiores da cova, enquanto que a ulna direita, os 

fêmures e os úmeros estavam próximos ao fundo da cova, sendo que os 

úmeros estavam colocados diretamente sobre os fêmures. De acordo com a 

FES os seguintes elementos estavam articulados: ossos da mão, ossos do pé 

(ver metacarpos/metatarsos na exposição 5 para um exemplo) e algumas 

vértebras. As epífises que foram recuperadas não estavam em sua posição 

anatômica.  

 Na porção norte da cova foi identificado um buraco. A presença de um 

metacarpo/metatarso dentro desse buraco, que pode ser nitidamente 

observado no CES da última exposição, deixa claro que o animal que o buraco 

gerou algum nível de perturbação da cova. 

 Foram identificadas possíveis marcas de corte no rádio esquerdo, na 

ulna esquerda e no parietal esquerdo (Figuras 8.19.15a e 8.19.15b). No rádio 

esquerdo há uma única incisão composta por um canal simples que está muito 

bem delimitada. Com 4,83 milímetros de extensão, estava localizada na parte 

lateral/posterior da extremidade proximal da epífise, transversal ao eixo do 

osso. Já na ulna direita, as incisões se confundem com uma quebra de osso 
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verde do tipo destacamento que estava localizada na parte posterior da epífise 

proximal (Figura 8.19.15c). A relação entre as incisões e a quebra do osso 

deixa poucas dúvidas que os dois eventos estivessem interligados.  

 No parietal esquerdo foi identificado um conjunto de cinco incisões de 

canal simples que paralelas entre si e em relação à sutura sagital (Figura 

8.19.15d). Apesar das incisões estarem muito bem delimitadas é difícil ter 

certeza se são de fato marcas de corte. Enquanto a localização das marcas 

descritas acima poderia ser entendida como geradas na tentativa de separar o 

ante-braço do braço, é difícil imaginar com que fins as marcas presentes no 

parietal esquerdo teriam sido feitas. O grau de paralelismo entre elas, e a 

dispersão delas pelo crânio não parecem compatíveis com um hipotético 

processo de descarnamento. Além disso, os ossos do crânio estavam em 

contato direto com os blocos que recobriam o sepultamento. É possível que 

essas incisões tenham sido geradas por esses blocos. Portanto, até que uma 

posição definitiva seja obtida através da observação dessa feição no 

microscópio eletrônico, ela não será considerada como marca de corte neste 

trabalho.  

 Não foram observados sinais de aplicação de ocre ou de sinais de 

queima. Com exceção das duas clavículas, que apresentavam fratura 

espiralada, e da ulna descrita acima, os ossos longos estavam inteiros e não 

apresentavam fraturas indicativas de quebra de osso verde. 

Modo de Enterramento  

 É muito difícil determinar se a desorganização dos ossos deste 

sepultamento foi gerada no momento do enterramento ou se é fruto de 

processos pós-deposicionais. Existem algumas evidências a favor da hipótese 

de que esse indivíduo foi enterrado totalmente articulado. Assim, apesar da 

desorganização anatômica, existem conjuntos de ossos específicos, incluindo 

ossos de mão e pé, que permaneceram articulados. Uma vez que ossos de 

mão e pé estão entre os primeiros na sequência de decomposição do corpo 

humano (Duday, 2009), isso parece favorecer a idéia que no momento do 

enterro o corpo estava altamente articulado. Nesse caso a desorganização 

espacial observada entre os ossos seria fruto de processos pós-deposicionais, 

particularmente a ação conjunta e sequêncial da decomposição dos tecidos 

moles e da força da gravidade. A pergunta então é se essa ação conjunta seria 
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capaz de gerar o padrão observado. A disposição de alguns dos ossos na cova 

parece indicar que sim. As vértebras, por exemplo, estavam todas 

concentradas numa região circunscrita da cova, o que seria compatível com 

uma posição original em que o esqueleto axial estava em posição verticalizada 

e, posteriormente, colapsou. De acordo com a FES as duas pélvis 

apresentavam o mesmo lado voltado para cima, o que seria compatível com tal 

proposta. Além disso, o fato do crânio ser o elemento mais alto, dos ossos da 

perna os elementos mais baixos e da posição das vértebras denotarem certo 

grau de curvatura da coluna, poderiam indicar que o corpo foi enterrado em 

posição sentada, mas ligeiramente inclinada. Os dois fêmures estavam um ao 

lado do outro, e totalmente paralelos entre si. O mesmo é válido para os 

úmeros e, em menor grau, para as tíbias (vide exposição 12 e 13). Por fim, as 

próprias dimensões da cova tornam impossível que um corpo fosse depositado 

em decúbito, fortalecendo a idéia de que se o esqueleto estivesse articulado, a 

posição mais provável para o corpo seria aquela na qual o esqueleto axial 

estivesse verticalizado.  

 Por outro lado, existe uma sub-representação de ossos menores como 

as epífises dos ossos longos, as patelas e ossos de mão e pé. Essa sub-

representação poderia sugerir um evento de desenterramento no qual os ossos 

menores teriam sido perdidos. Entretanto, ela poderia, também, ser resultado 

da ação bioturbadora associada ao buraco presente na porção norte da cova.  

 Outro ponto que dificulta a idéia de que o indivíduo foi enterrado 

totalmente articulado é a presença de incisões muito bem demarcadas tanto no 

rádio como na ulna. No CES da exposição 6 é possível observar a posição 

espacial desses dois ossos. Apesar de não haver nenhuma indicação explicita 

de que se encontrem em conexão anatômica, é possível observar que suas 

epífises proximais encontram-se muito próximas uma da outra, quase naquilo 

que seria a posição anatômica. Mais ainda, essa duas epífises proximais estão 

logo acima de onde viria a ser exposta a epífise distal do úmero direito. Ainda 

que seja impossível ter certeza, isso sugere fortemente que esses ossos 

estavam em posição anatômica, ou próximo a ela. Se fosse este o caso, as 

incisões descritas para o rádio direito e a ulna direita não teriam levado à 

separação do braço do antebraço. Neste sentido, mesmo tendo sido geradas 

em ossos verdes e num momento próximo ao do enterro, elas não invalidam a 

idéia de que esse corpo foi enterrado inteiro e articulado.  

 Ainda que reconhecendo o caráter não definitivo do argumento, assume-

se que esse indivíduo foi enterrado em contexto secundário e que, portanto, a 

desorganização dos ossos é, mormente, resultado do processo de 

enterramento.  
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Figura 8.19.2 – Sepultamento 19. Croqui da exposição 1. Foto comprometida por razões técnicas.  
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Figura 8.19.3 – Sepultamento 19. Foto da exposição 2 e seu respectivo 
croqui. Em vermelho, ossos humanos. Em cinza, blocos de calcário. Em 
azul, artefatos líticos.  
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Figura 8.19.4 – Sepultamento 19. Foto da exposição 2 e seu respectivo croqui. Em 
vermelho, ossos humanos. Em cinza, blocos de calcário. Em azul, artefatos líticos. 
Em preto, carvões. 
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Figura 8.19.5 – Sepultamento 19. Foto da exposição 4 e seu respectivo croqui. Em 
cinza, blocos de calcário. Em azul, artefatos líticos. 
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Figura 8.19.6 – Sepultamento 19. Foto da exposição 5 e seu respectivo croqui. A 
seta branca indica o rádio que apresentava uma incisão. 
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Figura 8.19.7 – Sepultamento 19. Foto da exposição 6 e seu 
respectivo croqui. A seta branca indica o rádio e a seta preta a ulna 
em que foram identificada incisões. O círculo vermelho mostra 
como as epífises proximais desses dois ossos estavam muito 
próximas, quase que em posição anatômica.  
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Figura 8.19.8 – Sepultamento 19. Foto da exposição 7 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.19.9 – Sepultamento 19. Foto da exposição 8 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.19.10 – Sepultamento 19. Foto da exposição 9 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.19.11 – Sepultamento 19. Foto da exposição 10 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.19.12 – Sepultamento 19. Foto da exposição 11 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.19.13 – Sepultamento 19. Foto da exposição 12 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.19.14 – Sepultamento 19. Foto da exposição 13 e seu respectivo croqui.
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Figura 8.19.15 – Sepultamento 19. Fotos dos ossos que apresentavam incisões. a) vista lateral/posterior da epífise proximal do rádio direito; b) vista posterior da epífise 
proximal da ulna direita; c) vistas mediais das duas ulnas (reparar que as extremidades proximais são interrompidas exatamente na mesma região da epífise), o desenho 
no canto direito inferior foi copiado de Scheuer e Black (2000); d) parietal esquerdo em que é possível observar o conjunto de incisões paralelas entre si.  
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Figura 8.19.E1– Sepultamento 19. Microscopia eletrônica de varredura das incisões localizadas na 
parte posterior da extremidade proximal do rádio esquerdo.  
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 Figura 8.19.E2– Sepultamento 19. Microscopia eletrônica de varredura das incisões localizadas na 
parte posterior da extremidade proximal da ulna direita.  
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Figura 8.19.E2– Sepultamento 19. Microscopia eletrônica de varredura das incisões localizadas no 
parietal esquerdo.   
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8.20 - Sepultamento 20 

Localização Espacial e Estratigráfica 

 O Sepultamento 20 estava localizado na quadra L11. Nem no CEQ nem 

no CES consta sua exata localização na quadra. Como alternativa, a posição 

do sepultamento foi determinada a partir das fotos disponíveis. Apesar de não 

ser a abordagem ideal, a locação feita desse modo parece confiável. O CEQ da 

Figura 8.20.1 mostra a localização inferida desse sepultamento a partir da foto 

da Figura 8.20.3. Já a posição vertical pode ser inferida a partir da FES que 

indica que o crânio estava entre as cotas -0,548 e -0,632; a bacia, entre as 

cotas -0,625 e -0,631; e o pé, entre as cotas -0,586 e -0,615. A cota do topo do 

crânio será considerada como a do topo do sepultamento. Também havia uma 

indicação de cota para a base do sepultamento (-0,665). Portanto, de acordo 

com as cotas de abertura e fechamento da quadra L11, o Sepultamento 20 

estava localizado integralmente dentro do nível 10.     

 
Figura 8.20.1 – Sepultamento 20. Croqui de escavação do 
nível 10 da quadra L11. A posição do Sepultamento 20 foi 
inferida a partir da observação das fotografias de campo.  

 

 O Sepultamento 20 estava numa região rica em sepultamentos. A norte 

estavam os Sepultamentos 26 e 27 e a sul, o Sepultamento 21. A observação 

do CEQ e das fotos sugere que a cova do Sepultamento 21 interceptou uma 

pequena porção da região sul da cova do Sepultamento 20. Não foi possível 

identificar nenhuma estrutura de blocos sobre esse sepultamento.   
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Descrição do Enterramento 

 O Sepultamento 20 é constituído por um único indivíduo subadulto 

articulado e quase completo (Figuras 8.20.2 a 8.20.3). O corpo foi enterrado em 

decúbito lateral esquerdo, em posição fetal. A coluna estava muito flexionada e 

os joelhos tocavam o frontal. As pernas estavam hiperfletidas. O ângulo 

formado pelo braço e antebraço esquerdos era próximo a 90º e as mãos 

estavam junto à face. Os ossos do braço direito e as vértebras lombares 

estavam ausentes.  

 Como o esqueleto estava em decúbito lateral esquerdo, seria de se 

esperar que justamente os ossos do braço direito estariam localizados na parte 

superior da cova. Entretanto, conforme dito anteriormente, a cova do 

Sepultamento 21 interceptou a do Sepultamento 20, o que muito 

provavelmente levou à perda dos ossos do braço direito e da região lombar 

desse último.  

 A cimentação gerada pelas concreções carbonáticas preservou alguns 

ossos em suas exatas conexões anatômicas. As vértebras cervicais e torácicas 

(C2 até T4) com suas respectivas costelas são um exemplo disto (Figura 

8.20.4). O mesmo ocorreu com os ossos longos aos quais as epífises não 

fusionadas permaneceram fixadas (Figura 8.204). Estes exemplos confirmam 

que, nessa região do sítio, a cimentação ocorria com os ossos ainda em sua 

posição anatômica original.  

 Apesar de articulado e com quase todos os ossos presentes o grau de 

fragmentação desse esqueleto era alto, especialmente no que se refere ao 

crânio. As bordas dos ossos fragmentados estavam muito desgastadas, de 

maneira que, mesmo estando presentes ossos de todas as regiões do crânio, 

não foi possível efetuar sua plena remontagem em laboratório (Figura 8.20.4).  

  Não foi possível observar qualquer sinal de queima, ocre ou marca de 

corte.  

Modo de enterramento  Trata-se de um enterro primário sem nenhum tipo de 

manipulação peri mortem do corpo.  
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Figura 8.20.2 – Sepultamento 20. Croqui de escavação de sepultamento. Exposição 1. Em vermelho, os 
ossos do crânio. Em azul, ossos longos dos membros inferiores. Em verde, ossos longos dos membros 
superiores. Em laranja, ossos da bacia. Em roxo, as vértebras. Em amarelo, ossos da mão. 
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Figura 8.20.3 – Sepultamento 20. Fotos de campo. a), b) vista geral da quadra a partir da qual foi possível determinar a localização do Sepultamento 20 (indicado pela 
seta vermelha); c,d) detalhe dos blocos de calcário que estavam por cima do esqueleto. Reparar como os ossos longos parecem ter sido fragmentados pela ação do 
bloco (seta preta); e) esqueleto após a remoção parcial dos blocos, os ossos longos dos membros inferiores ainda podem ser observados; f) esqueleto após a remoção 
total dos blocos.  
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Figura 8.20.4 – Sepultamento 20. a) crânio em vista lateral esquerda; b) vértebras e costelas 
cimentadas em sua posição anatômica; c) tíbias e fíbulas mostrando como os ossos foram cimentados 
em sua posição anatômica. 
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8.21 - Sepultamento 21 

Localização Espacial e Estratigráfica 

 O Sepultamento 21 foi encontrado nas quadras L10 e L11. A foto 

apresentada na Figura 8.21.1 mostra a posição dele em relação aos demais 

sepultamentos encontrados no mesmo nível dessas quadras. A Figura 8.21.2 

apresenta os CEQs correspondentes aos níveis que serão discutidos a seguir.  

As cotas de abertura da quadra e desses níveis estão na Tabela 8.21.1.  

 De acordo com os CEQs, o Sepultamento 21 estava presente nos níveis 

8 a 12. A FES indica que o topo desse sepultamento estava na cota de -0,533 

e a base na cota de -0,762, o que está de acordo com os CEQs. Esses valores 

serão utilizados como cotas de topo e base desse sepultamento.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8.21.1. Cotas verticais iniciais (z) 

Quadra Nível NW NE SE SW 

L10 1 0,160 0,169 0,310 0,250 

L10 8 -0,250 -0,300 -0,205 -0,206 

L10 9 -0,406 -0,383 -0,280 -0,279 

L10 10 -0,486 -0,525 -0,399 -0,368 

L10 11 -0,636 -0,629 -0,548 -0,571 

L11 1 -0,019 -0,073 0,169 0,160 

L11 8 -0,357 -0,350 -0,300 -0,250 

L11 9 -0,491 -0,457 -0,383 -0,406 

L11 10 -0,598 -0,545 -0,486 -0,525 

L11 11 -0,703 -0,639 -0,584 -0,624 
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Figura 8.21.1 – Sepultamento 21. Vista em planta dos sepultamentos presentes nas quadras 
L11 e L10 no mesmo nível que o Sepultamento 21.  

 

Descrição do Sepultamento 

 O Sepultamento 21 é composto por um único indivíduo adulto do sexo 

masculino. As Figuras 8.21.3 a 8.21.8 apresentam as fotos e os CESs de cada 

exposição. Todos os ossos estavam presentes e em plena conexão anatômica, 

com exceção dos ossos da perna e do pé. A cova tinha forma circular com 

cerca de 55 centímetros de diâmetro. O corpo encontrava-se numa posição 

intermediária entre sentado e decúbito lateral esquerdo, com a espinha dorsal 

intensamente arqueada para se conformar aos limites da cova. Sobre a cova, 

em contato direto com o esqueleto, havia cinco blocos de calcário. Desses, os 

dois maiores (ver Figura 8.21.9) estavam colocados diretamente sobre os 

ossos, muito provavelmente exercendo o papel de pesos para garantir que o 

cadáver se mantivesse dentro da cova. 
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Figura 8.21.2 – Sepultamento 21. Croquis de escavação de quadra. Em vermelho, regiões onde foram encontrados ossos humanos. Em cinza, blocos de calcário. Em azul, 
regiões com sedimento diferenciado. Em preto, buracos. A letra T indica a cota do topo e a letra B, a cota da base dos blocos.    
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 O crânio, cujo interior estava vazio, tinha a face totalmente voltada para 

baixo, posição que foi estabelecida com o auxílio de um bloco colocado 

diretamente sobre a nuca (Figura 8.21.9a). O peso do bloco levou à 

fragmentação do neurocrânio. Ainda que não seja possível ter certeza, não 

parece que este tenha sido um processo perimortem, mas sim que ocorreu 

após o enterramento. A mandíbula estava em oclusão com o crânio. Sob o 

crânio, encontravam-se as duas mãos, de maneira que o braço e o antebraço 

estavam fletidos. Os fêmures também estavam totalmente fletidos, com os 

joelhos próximos ao crânio e seu eixo longo verticalizado.  

 As tíbias, as fíbulas e os ossos dos pés não estavam em conexão 

anatômica com o resto do esqueleto. Eles estavam todos juntos, concentrados 

no canto sudeste da cova (ver elipse na Figura 8.21.3). Portanto, esses ossos 

estavam próximos à bacia e entre os dois fêmures (abaixo do fêmur direito e 

acima do fêmur esquerdo). As diáfises da tíbia e da fíbula foram removidas, de 

maneira que apenas as suas extremidades proximais e distais foram 

encontradas (Figuras 8.21.10 a 8.21.16). Apesar de esses ossos possuírem 

parte da diáfise e da metáfise, a título de simplificação eles serão chamados de 

“epífises”. O processo pelo qual as diáfises foram separadas das epífises 

imprimiu nessas últimas marcas de corte inconfundíveis, quer seja através da 

presença de diferentes tipos de incisões na superfície do osso, como na 

morfologia da própria superfície gerada pelo processo de secção. A seguir, 

essas feições serão descritas em detalhes. 

 Na epífise proximal da tíbia esquerda, estavam presentes dois chanfros 

com 7 e 9 milímetros de comprimento (Figura 8.21.17). O fato de esses 

chanfros estarem completamente acima (ie. proximal) da margem de corte e, 

ao mesmo tempo, paralelos a ela indica que eles resultaram de gestos que 

“erraram” a “linha mestra” segundo a qual a diáfise estava sendo seccionada. 

Essa linha mestra, por sua vez, está muito bem caracterizada por uma margem 

retilínea constituída por chanfros incompletos. Isto é, chanfros que só tiveram 

uma de suas margens preservada, pois a outra fazia parte da margem da 

própria superfície seccionada. Além dos chanfros, foi identificado um conjunto 

de incisões muito finas posicionadas de forma oblíqua ao eixo longo do osso. 

Essas incisões não são do mesmo tipo daquelas comumente descritas nos 



465 
 

ossos do sítio. Elas são particularmente finas, tendo o aspecto de um leve risco 

no osso. A morfologia do canal, conforme aferida pela MEV, também é distinta, 

apresentando uma forma de “V” muito aberto. Além disso, essas incisões 

superfinas estão exatamente na mesma região em que os dois chanfros 

descritos acima estão localizados, de maneira que os dois tipos de incisões se 

sobrepõem, permitindo observar que os chanfros interceptam as incisões finas 

(ou seja, foram feitos posteriormente). 

 Na epífise distal da tíbia direita também é possível observar que a 

margem da superfície seccionada apresenta uma morfologia chanfrada. 

Entretanto, nenhum chanfro completo foi observado. O mesmo é válido para a 

epífise distal da fíbula direita. Entretanto, em ambos os ossos o mesmo padrão 

é observado, no qual apenas a margem medial, no caso da tíbia, e a margem 

lateral, no caso da fíbula, apresentam a dita morfologia chanfrada (Figura 

8.21.18 e 8.21.19). Nas outras margens, a superfície do osso cortical encontra-

se completamente preservada. A ausência da feição chanfrada, 

caracteristicamente associada ao processo de corte, na superfície lateral da 

tíbia e na superfície medial da fíbula, indica que essas regiões não foram 

“atingidas” pelo instrumento cortante. Ou seja, apenas as superfícies 

diretamente acessíveis (i.e. em contato mais direto com o exterior) foram 

cortadas, enquanto as superfícies mais envoltas em tecidos moles e protegidas 

por outros ossos não o foram. Na extremidade distal da perna, próximo à 

região onde a tíbia se articula com a fíbula, esses dois ossos ficam muito 

próximos um ao outro, tornando difícil o acesso a essa região. Obviamente, 

isso só seria possível caso esses ossos estivessem recobertos por tecidos 

moles e, portanto, o padrão observado é mais uma evidência de que, no 

momento da remoção da diáfise, esses ainda estavam presentes. Além disso, 

no caso da margem lateral da epífise proximal da tíbia direita, existia uma 

fratura do tipo “galho verde”, reforçando o fato de que o osso ainda estava 

verde. Ou seja, inicialmente os ossos eram cortados nas partes em que eles 

estavam expostos ao exterior. Em seguida, quando a presença de tecidos 

moles impedia que o processo de corte prosseguisse, o osso era tensionado 

até quebrar, separando assim a epífise da diáfise. 
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 Na epífise proximal da tíbia direita, a margem da superfície de corte é 

tipicamente chanfrada e retilínea. Assim como ocorreu no caso da tíbia 

esquerda, também existem chanfros completos e chanfros incompletos. Os 

chanfros incompletos são eles próprios parte constituinte da margem da 

superfície em que o osso foi cortado (indicados pelas setas vermelhas na 

Figuras 8.21.19). Os chanfros completos tinham cerca de meio milímetro de 

extensão e, invariavelmente, eram paralelos à margem da superfície de corte. 

Mais uma vez, parecem ser resultado de gestos que não conseguiram que o 

instrumento utilizado acertasse a “linha mestra” pela qual o osso estava sendo 

seccionado. Os chanfros concentram-se na parte medial e posterior da epífise, 

estando ausente da parte lateral. Esse padrão, provavelmente, é consequência 

de que, no momento do corte, a parede lateral da tíbia estava inacessível 

devido à presença da fíbula em sua posição anatômica. Além dos chanfros, 

nessa epífise estava presente uma única incisão com cerca de 3 centímetros 

de comprimento em posição oblíqua ao eixo maior do osso (Figura 8.21.19). Ao 

contrário das incisões descritas acima, essa é bastante característica no que se 

refere à sua espessura e morfologia.  

 Na epífise distal da tíbia direita, a margem da superfície seccionada 

também, se apresentava chanfrada, mas nenhum chanfro completo foi 

identificado fora dela. Por outro lado, foi observada uma depressão com 13 

milímetros de extensão. Ainda que seja impossível descartar a possibilidade de 

se tratar de uma feição pós-deposicional, parece razoável supor que ela tenha 

sido gerada pelo mesmo tipo de impacto que gerou todos os chanfros 

completos descritos até aqui. Entretanto, como o osso cortical era 

extremamente fino na região onde se encontra essa depressão, o impacto 

acabou gerando essa feição, que é maior do que um chanfro “normal”, mas que 

apresenta uma morfologia similar. Além disso, no interior da depressão é 

possível observar que a superfície do fino osso cortical está preservada, o que 

seria compatível com um impacto no osso verde.  

 De forma análoga ao que foi descrito para a epífise distal da tíbia 

esquerda, a morfologia chanfrada restringe-se à parte medial da epífise. Na 

porção lateral, a superfície do osso cortical está totalmente preservada e existe 

um pequeno fragmento de osso (indicado pela seta azul na Figura 8.21.19d). O 
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fato de a superfície seccionada da epífise distal da fíbula direita não ter se 

preservado torna impossível fazer uma análise tão rigorosa quanto à realizada 

para o membro esquerdo. Entretanto, justamente devido a esse precedente, 

parece razoável assumir que também no caso da epífise distal da tíbia direita a 

restrição da ação do instrumento de corte à região medial decorra da presença 

da fíbula no momento em que a diáfise foi removida da epífise.  

 Apesar de não estarem em conexão anatômica com o resto do 

esqueleto, diversos ossos do pé e as epífises distais da tíbia e da fíbula 

encontravam-se, grosso modo, articulados ou, pelo menos, apresentavam 

alguma lógica anatômica. Mais especificamente, os seguintes conjuntos de 

ossos estavam em total conexão anatômica (i.e. não apenas próximos, mas de 

fato articulados): a epífise distal da tíbia com a epífise distal da fíbula, os 

metatarsos do pé direito, os metatarsos do pé esquerdo, o navicular e os 

cuneiformes. Por outro lado, a posição relativa dos dois pés (incluindo aí as 

epífises distais da tíbia e da fíbula) não era anatomicamente coerente entre si. 

Até onde foi possível inferir pelas fotografias, o pé direito, que estava por baixo 

do pé esquerdo, tinha a sola voltada para cima, estava orientado paralelamente 

ao fêmur direito, com os dedos na direção do joelho e o calcanhar em direção à 

bacia. O pé esquerdo, por outro lado, estava orientado perpendicularmente ao 

pé direito, com a sola voltada para baixo.  

 

Modo de Enterramento  

 O alto grau de articulação desse sepultamento não deixa dúvida de que 

o cadáver foi enterrado uma única vez e que a posição em que foi encontrado 

deve ser muito próxima à posição original do enterro. Menos clara é a 

sequência de eventos que levou à remoção das diáfises das fíbulas e das 

tíbias.  

 A primeira questão a ser respondida é se a remoção ocorreu logo após o 

falecimento desse indivíduo ou não. Essa questão é importante pois, caso a 

remoção tenha sido feita à época da morte, ela caracteriza um ritual “primário” 

com ênfase na manipulação do corpo. Por outro lado, caso a remoção tenha 
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ocorrido muito tempo após o falecimento, ela passa a caracterizar uma 

secundarização. Diversos elementos atestam que essa remoção ocorreu 

próximo ao momento do falecimento. Em primeiro lugar, o alto grau de 

articulação dos elementos envolvidos (incluindo articulações lábeis) indica a 

presença de tecidos moles no momento da remoção. Ainda que a 

decomposição dos tecidos moles possa levar meses, o altíssimo grau de 

articulação parece mais compatível com um período postmortem curto. Em 

segundo lugar, muitos desses ossos encontravam-se abaixo do fêmur direito. 

Esse, por sua vez, está perfeitamente articulado na pélvis. Ora, se tivesse 

havido um evento em que a cova foi reaberta para a remoção das diáfises, 

seria impossível não deslocar o fêmur de sua posição original. Mesmo 

ignorando-se a posição dos ossos do pé, o alto grau de articulação do resto do 

esqueleto parece incompatível com algum processo de secundarização. Ao 

que parece, a simples movimentação inerente ao processo de remoção das 

diáfises teria de gerar algum tipo de distúrbio na posição dos demais ossos do 

esqueleto, especialmente quando se tem em conta que os tecidos moles 

estavam plenamente presentes no momento da remoção. Portanto, daqui em 

diante será assumido que a remoção foi feita à época do falecimento e que, 

uma vez enterrado, a cova não foi mais perturbada. 

 Outra questão a ser respondida é se a remoção foi restrita ao osso ou se 

ela levou ao desmembramento completo da perna e/ou do pé. Em outras 

palavras, se os tecidos moles nas regiões onde as diáfises foram removidas, 

notadamente as extremidades proximais e distais das pernas, foram também 

removidas ou não. Ou seja, é possível que apenas a diáfise do osso tivesse 

sido removida, tendo os músculos, os tendões e a pele permanecido, 

garantindo assim a conexão entre as partes. Com relação à extremidade 

proximal da perna, as evidências são contraditórias. Caso os tecidos moles não 

tivessem sido cortados e, portanto, a perna tivesse se mantido conectada à 

coxa através deles, seria de se esperar que as epífises proximais das tíbias 

estivessem em conexão anatômica com as epífises distais do fêmur ou, pelo 

menos, próximas a elas. Entretanto, ambas as epífises proximais da tíbia estão 

juntas aos ossos do pé, fora da posição esperada (i.e. anatômica). Por outro 

lado, caso a remoção da diáfise tivesse sido acompanhada do 
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desmembramento da coxa e das pernas, teria de ser observada uma profusão 

de marcas de corte na região distal do fêmur, particularmente nos côndilos, e 

nas porções laterais e mediais das epífises proximais da tíbia. Entretanto, nem 

sequer uma única marca de corte foi observada nessas regiões. Além disso, as 

patelas estavam em conexão anatômica. Parece muito difícil imaginar um 

quadro em que se proceda à separação da perna da coxa mantendo-se as 

patelas articuladas.  

 Apesar da posição das epífises proximais da tíbia e da fíbula atestar 

contra, adoto a hipótese segundo a qual a coxa e a perna não foram 

desmembradas. Ou seja, a secção foi restrita ao osso, de maneira que os 

tecidos moles remanescentes garantiram a conexão entre as partes. Sob essa 

ótica, a posição incompatível das epífises proximais das tíbias e das fíbulas 

seria fruto de movimentações pós-deposicionais devido à ação conjunta da 

decomposição dos tecidos e da gravidade. Segundo essa lógica, no momento 

do enterro as epífises proximais estavam devidamente articuladas com os 

fêmures. Posteriormente, após a decomposição dos tecidos moles, as epífises 

“caíram”. Isso é mais plausível do que pode inicialmente parecer quando se 

leva em consideração que as coxas (i.e. os fêmures) estavam numa posição 

verticalizada. Portanto, o joelho encontra-se numa das posições mais altas 

dentro da cova e, portanto, mais sujeita à ação da gravidade. Devido à 

ausência da diáfise, após a decomposição dos tecidos moles as epífises 

caíram no fundo da cova, onde já se encontravam as partes distais da perna e 

os pés.  

 De forma análoga, é importante determinar se o conjunto formado pelos 

ossos do pé e pelas epífises distais das tíbias e das fíbulas, que estavam 

indubitavelmente articulados entre si, foi desmembrado da perna ou não. 

Novamente, o corte das porções distais das diáfises das tíbias e das fíbulas 

não implica necessariamente desmembramento, já que a presença de tecidos 

moles poderia garantir a conexão entre as partes. Mais do que isso, a presença 

dos tecidos moles geraria um constrangimento anatômico, ainda que menos 

rigoroso do que no caso de um esqueleto completo, para o posicionamento do 

conjunto de ossos em questão dentro da cova. Tendo-se em vista a posição 

desse esqueleto em decúbito lateral e as diminutas dimensões da cova, uma 
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posição anatômica possível para as pernas seria hiperfletida, com os pés 

juntos à bacia. Ora, os ossos do pé estão justamente próximos à bacia e, 

portanto, sua posição é compatível com aquilo que seria uma posição 

anatômica muito provável caso as diáfises não tivessem sido removidas. A 

sugestão é que a posição dos ossos do pé próximos à bacia não é fruto do 

acaso, mas sim que ela foi condicionada pela presença dos tecidos moles que 

ainda ligavam os ossos do pé ao resto do corpo. Ou seja, a opinião adotada 

neste trabalho é que, da mesma forma que ocorreu na relação entre perna e 

coxa, não houve desmembramento do pé e da perna. Apesar da diáfise ter sido 

seccionada, os tecidos moles mantiveram a conexão entre as partes.  

 Ainda assim, para a relação entre pé e perna, é preciso que se 

reconheça que o argumento é circunstancial. Afinal, a posição dos ossos do pé, 

que segundo a ótica exposta acima foi determinada pela permanência dos 

músculos e tendões, poderia perfeitamente ter sido estabelecida num quadro 

de total separação (i.e. desmembramento) do pé e da perna. Neste caso, o fato 

de os pés estarem na posição que seria esperada do ponto de vista anatômico 

(assumindo-se membros inferiores hiperfletidos) seria fruto da ação, intencional 

ou não, dos agentes responsáveis pelo enterro. Ou seja, com os pés 

totalmente separados em mãos, eles poderiam tê-los colocado em qualquer 

lugar da cova (ex. sob a cabeça, sobre a cabeça, embaixo do tórax, por cima 

do tórax etc.). Entretanto, é difícil imaginar que, depois de terem cortado ambos 

os pés, os responsáveis pelo enterro se prestariam a colocá-los exatamente na 

posição em que seria esperada do ponto de vista anatômico. Além disso, os 

pés estavam localizados entre os dois fêmures: parece pouco provável que, ao 

colocar os pés na cova, eles fossem levantar as pernas do falecido para 

colocar os pés entre as suas coxas.  
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Figura 8.21.3 – Sepultamento 21. Foto da exposição 1 e seu respectivo croqui. Em cinza, os blocos que 
recobriam a cova. A elipse preta indica a região da cova onde foram encontrados os ossos da tíbia, da 
fíbula e do pé. 

 

 
Figura 8.21.4 – Sepultamento 21. Foto da exposição 2. Croqui não efetuado.  
 

 
Figura 8.21.5 – Sepultamento 21. Foto da exposição 3 e seu respectivo croqui. 
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Figura 8.21.6 – Sepultamento 21. Foto da exposição 4 e seu respectivo croqui. 
 

  
Figura 8.21.7 – Sepultamento 21. Croquis das exposições 5 e 6. Fotos comprometidas por razões 
técnicas. 
 

                                                                                                 
Figura 8.21.8 – Sepultamento 21. Croqui da exposição 7. Foto comprometida por razões técnicas.  
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Figura 8.21.9 – Sepultamento 21. Fotos de campo. a) reparar nos blocos de calcário que foram 
colocados sobre o corpo. Sob o bloco maior, junto ao fêmur, é possível observar a epífise proximal 
amputada da tíbia direita (seta preta). Ao lado, na extremidade direita da cova, estão os ossos do pé e 
tornozelo; b) detalhe da parte superior do crânio, sobre cuja nuca foi colocado um bloco; c) detalhe do 
fêmur esquerdo e a respectiva patela (o peso do bloco levou à fragmentação da parte distal); d) 
detalhe da articulação da escápula e úmero direito.   
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Figura 8.21.10 – Sepultamento 21. Detalhe da região onde foram encontrados os ossos do pé e as epífises amputadas. A sequência de “a” até “f” mostra 
exposições consecutivas. A identificação dos ossos foi feita a partir das próprias fotografias.  
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Figura 8.21.11 – Sepultamento 21. Epífise proximal da tíbia direita que foi cortada. Da esquerda para a 
direita, vista anterior, medial, posterior e lateral. 
 

 Figura 8.21.12 – Sepultamento 21. Epífise distal da tíbia direita que foi cortada. Da esquerda para a 
direita, vista anterior, medial, posterior e lateral. 
 

 
Figura 8.21.13 – Sepultamento 21. Epífise proximal da tíbia esquerda que foi cortada. Da esquerda 
para a direita, vista anterior, medial, posterior e lateral. 
 

 Figura 8.21.14 – Sepultamento 21. Epífise distal da tíbia esquerda que foi cortada. Da esquerda para a 
direita, vista anterior, lateral, posterior e medial. 
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Figura 8.21.15 – Sepultamento 21. Epífises da fíbula direita. Apesar de ter sido cortada, a superfície 
em que o corte ocorreu não foi preservada. Da esquerda para a direita, vista anterior da epífise 
proximal, vista posterior da epífise proximal, vista medial da epífise distal, vista lateral da epífise 
distal. 
 
 

 
Figura 8.21.16 – Sepultamento 21. Epífises da fíbula esquerda que foi cortada. Da esquerda para a 
direita, vista anterior da epífise proximal, vista posterior da epífise proximal, vista medial da epífise 
distal, vista lateral da epífise distal. 
 
 

 
Figura 8.21.17 – Sepultamento 21. Parte posterior da epífise proximal da tíbia esquerda. Detalhe para 
os dois tipos de incisões presentes no osso. Na imagem da direita, as incisões estão indicadas pelas 
linhas pretas e pelas áreas vermelhas. As setas pretas indicam os dois chanfros que são “completos”, 
ou seja, possuem as duas margens. As setas vermelhas indicam os chanfros “incompletos”, ou seja, 
aqueles cuja uma das margens faz parte da margem da própria superfície gerada pelo seccionamento 
da diáfise.  
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Figura 8.21.E1 – Sepultamento 21. MEV da extremidade proximal da tíbia esquerda.  
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Figura 8.21.E1 – Sepultamento 21. MEV da extremidade proximal da tíbia esquerda (continuação).  
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Figura 8.21.E1 – Sepultamento 21. MEV da extremidade proximal da tíbia esquerda (continuação).  
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Figura 8.21.18 – Sepultamento 21. Extremidades distais da tíbia e da fíbula esquerdas. No centro, vista anterior da tíbia e da fíbula articuladas. a) e b) vistas medial e 
lateral, respectivamente, da superfície cortical na margem da região em que a tíbia esquerda foi cortada; c) e d) vistas medial e lateral, respectivamente, da superfície 
cortical na margem da região em que a tíbia esquerda foi cortada. Reparar que em “a)” e em “d)”, a superfície cortical apresenta chanfros e é caracteristicamente 
biselada e escalonada. Em “b)” e em “c)” as superfícies são lisas e, no caso de b), ainda é possível observar uma fratura que possivelmente é do tipo “greenstick”.  
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Figura 8.21.19 – Sepultamento 21. Tíbia direita. a) incisão na parte posterior da metáfise proximal; b) 
e c) margem medial e posterior, respectivamente, da superfície cortada da epífise proximal, reparar 
que alguns chanfros se encontram totalmente fora da margem de corte (seta preta), enquanto outros 
fazem parte dela (seta vermelha); d) margem lateral da superfície cortada na epífise distal, reparar na 
depressão indicada pela seta preta e no osso fragmentado indicado pela seta azul; e) detalhe da 
depressão indicada na foto anterior, reparar que na parte interna é possível observar a superfície do 
osso cortical preservada; f) margem medial da superfície cortada da epífise distal, reparar nos 
chanfros que constituem essa margem (indicados pelas setas vermelhas) e na ausência de regiões 
fragmentadas.  
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Figura 8.21.E2 – Sepultamento 21. MEV da extremidade proximal da tíbia direita. a),b),c),d) 
detalhe da superfície biselada.  
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Figura 8.21.20 – Sepultamento 21. Vista do crânio em norma frontal, posterior, lateral direita, lateral 
esquerda, superior e inferior. 
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8.22 - Sepultamento 22 

Localização Espacial e Estratigráfica 

 O Sepultamento 22 foi encontrado no canto nordeste da quadra J12. A 

Figura 8.22.1 mostra os CEQ correspondentes aos níveis que serão discutidos 

a seguir.  As cotas de abertura da quadra e destes níveis são apresentadas na 

Tabela 8.22.1. Os CEQ indicam que o Sepultamento 22 esta presente entre os 

níveis 2 e 4. De acordo com a FES o crânio estava na cota -0,239, ou seja 

cerca de 2 centímetros abaixo da superfície. A cota mais profunda associada 

ao sepultamento aparece no CEQ da última exposição e é de -0,521. Portanto, 

o sepultamento tem cerca de 30 centímetros de espessura. Além disso, essas 

cotas serão consideradas como topo e base do sepultamento e estão de 

acordo com o indicado pelos CEQs.    

  

 

 
 
 
Descrição do Sepultamento 
 

 O Sepultamento 22 é constituído pelos ossos de um único indivíduo 

adulto. As Figuras 8.22.2 a 8.22.17 apresentam as fotos e os CESs de cada 

exposição. A cova circular, com cerca de 40 centímetros de diâmetro, estava 

totalmente preenchida, quase não havendo espaços vazios entre os ossos. 

Apesar de fragmentados, praticamtente todos os ossos do esqueleto foram 

recuperados. Os ossos não estavam em conexão anatômica e tampouco foi 

possível identificar qualquer lógica anatômica em sua disposição. 

Tabela 8.22.1. Cotas verticais iniciais (z) 

Quadra Nível NW NE SE SW 

J12 1 -0,239 -0,216 -0,038 -0,080 

J12 2 -0,258 -0,283 -0,060 -0,095 

J12 3 -0,281 -0,262 -0,105 -0,125 

J12 4 -0,466 -0,427 -0,341 -0,326 

J12 5 -0,551 -0,615 -0,510 -0,425 
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Figura 8.22.1 – Sepultamento 22. Croquis de escavação da quadra J12. Em vermelho, regiões onde foram encontrados ossos humanos. Em cinza, blocos de calcário.  
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 No fundo da cova foram encontrados os dois fêmures, as duas tíbias e 

uma fíbula. Esses ossos estavam todos paralelos e orientados no sentido 

norte-sul. Logo acima desses ossos longos estava a calota craniana. A 

extremidade distal do fêmur esquerdo parece ter atravessado o crânio na 

região onde estaria localizado o parietal esquerdo. Esse por sua vez está 

desarticulado, longe do crânio e de ponta cabeça em relação à calota craniana 

(vide exposição 14). Os ossos da mão, do pé, as costelas e alguns ossos da 

fácies estavam nas partes superiores da cova. Logo abaixo estavam as 

vértebras e os ossos da bacia.  

  Os ossos longos foram quebrados na região central de suas diáfises, 

possivelmente para caberem na pequena cova. Apesar das diferenças é 

possível estabelecer algumas feições associadas ao fraturamento que estão 

presentes em todos os ossos longos desse sepultamento. Notadamente a 

presença de fragmentos sigmoidais e de fraturas do tipo “asa de borboleta”.  As 

fraturas do tipo asa de borboleta às vezes se expressam de forma mais 

característica como no caso da tíbia direita, do úmero esquerdo, do úmero 

direito, do fêmur esquerdo, da fíbula direita e da fíbula esquerda, e às vezes de 

forma menos característica, como nos demais ossos.  

 No fêmur direito a fratura ocorreu na parte central da diáfise (Figura 

8.22.20). O tipo da fratura é francamente cominuída mas mesmo assim é 

possível discernir um fragmento localizado na porção antero-lateral da diáfise 

cujas margens são oblíquas ao eixo do osso. Apesar de não apresentar uma 

morfologia característica, é possível que esse fragmento tenha sido gerado 

pelo mesmo tipo de combinação de tensões responsáveis pela formação de 

fragmentos do tipo asa de borboleta. O fêmur esquerdo também estava 

fraturado na porção central da diáfise, onde foi possível observar um grande 

fragmento do tipo asa de borboleta na sua face anterior. No ápice desse 

fragmento havia uma fratura transversal com bordas serrilhadas que 

completava a fratura da diáfise. Além dessa fratura do tipo asa de borboleta, 

também havia uma fratura oblíqua localizada na parte proximal do osso que se 

juntava a essa última. 

 A tíbia esquerda foi fraturada na região central de sua diáfise (Figura 

8.22.21). Trata-se de um dos poucos casos de uma fratura do tipo asa de 

borboleta simples, sem outros tipos de fraturas associadas a ela. Essa fratura 
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estava localizada na face posterior do osso. No ápice da fratura “asa de 

borboleta” existem dois orifícios, um em cada lado da diáfise. Esses orifícios 

estavam alinhados, ou seja localizavam-se exatamente na mesma altura da 

diáfise. Um deles, o localizado na face medial, é maior com dimensão de 38mm 

por 13mm. O outro, localizado na face lateral, é menor com dimensões de 

15mm por 9mm. A partir do orifício maior “irradiavam” 5 fraturas. Duas delas 

correspondiam a fratura do tipo asa de  borboleta e uma à fratura transversal 

no ápice da fratura do tipo asa de borboleta. As outras duas, entretanto, são 

longitudinais ao osso e não chegaram a levar a separação de partes ósseas. 

Além disso, na extremidade proximal do orifício maior localizado na face 

medial, há um fragmento de osso com cerca de 3 centímetros que não foi 

totalmente “descolado do osso”. Em conjunto, apesar de não ser possível ter 

certeza, isso parece indicar que esses orifícios foram gerados por algum tipo 

de impacto. Notadamente, o impacto teria se dado na face medial e se 

“propagado” para a parte diametralmente oposta (i,e, face lateral). Isso 

explicaria porque o orifício na parte medial é maior e porque só associado a ele 

que foram geradas as fraturas longitudinais.  

 Na tíbia direita a diáfise também foi quebrada em sua região central 

(Figura 8.22.22). O padrão da fratura é peculiar pois consiste naquilo que 

poderia ser considerado como uma fratura do tipo asa de borboleta incompleta. 

Assim, na parte posterior do osso a fratura apresenta o contorno típico de uma 

fratura desse tipo. Entretanto, na sua face medial, onde seria esperado que a 

fratura terminasse com a morfologia simétrica aquela observada na face 

posterior, ela não termina. Pelo contrário, a fratura oblíqua que “deveria” existir 

para completar o contorno da fratura tipo asa de borboleta torna-se uma fratura 

transversal na parte medial da diáfise, fazendo com que a fratura asa de 

borboleta não “termine”.  

 Na fíbula esquerda a diáfise também foi fraturada em sua porção central. 

Na face anterior da diáfise havia duas fraturas do tipo asa de borboleta 

adjacentes uma a outra. Na face medial, o fraturamento levou a cominuição do 

osso. Dentre os fragmentos gerados pela cominuição havia um do tipo 

sigmoidal. A fíbula direita apresenta um padrão de fraturamento muito similar, 

com fratura do tipo borboleta na face anterior da diáfise e fraturamento com 

cominuição na face medial. Entretanto, ao contrário da fíbula esquerda na qual 
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duas fraturas do tipo asa de borboleta estavam presentes, no caso da fíbula 

direita apenas uma única fratura desse tipo, ainda que maior, foi observada. 

Também havia um fragmento sigmoidal na face cominuida da fíbula direita.  

 No rádio esquerdo a quebra ocorreu na porção central da diáfise (Figura 

8.22.23). O tipo da fratura não se encaixa facilmente nas categorias 

disponíveis, ainda que a presença de um fragmento sigmoidal na face lateral 

esteja bem caracterizada. Já o rádio direito (Figura 8.22.24) apresenta um 

padrão de fratura bastante simples no qual a separação do osso se deve a uma 

fratura espiralada presente no terço distal da diáfise. Na face anterior havia um 

fragmento sigmoidal.  

 Tanto a ulna direita como a ulna esquerda tiveram suas diáfises 

quebradas em sua região central. Em ambos os casos o fraturamento levou a 

cominuição da diáfise, com a geração de fragmentos sigmoidais. 

 O úmero esquerdo apresenta um dos casos de fraturas do tipo asa de 

borboleta mais puros já que nenhum outro tipo de fratura foi observado nesse 

osso (Figura 8.22.25). Esse fragmento se encontra na face pôstero-medial da 

diáfise e em seu ápice, há uma fratura transversal finalizando a ruptura do 

osso. De forma similar ao que foi descrito para a tíbia esquerda, nos ápices 

dessa fratura do tipo asa de borboleta estavam presentes orifícios. Um deles, 

localizado na face lateral da diáfise, era maior (15,5mm x 6,3 mm) e o outro, 

localizado na face medial da diáfise, menor (4,84mm x 4,53mm). Entretanto, ao 

contrário do que foi descrito para a tíbia esquerda, no úmero não foram 

observadas as fraturas longitudinais irradiando dos orifícios. 

 Não foram observados sinais de queima ou corte nos ossos do 

Sepultamento 22.  
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Figura 8.22.2 – Sepultamento 22. Foto da exposição 1 e seu respectivo croqui. Em cinza, blocos. 
Em, azul lasca. Apenas nesta exposição os ossos humanos estão na cor vermelha para facilitar 
sua identificação.  
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Figura 8.22.3 – Sepultamento 22. Foto da exposição 2 e seu respectivo croqui. Em cinza blocos 
de pedra. Em preto, carvões. Em azul, lasca. 
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Figura 8.22.4 – Sepultamento 22. Foto da exposição 3 e seu respectivo croqui. Em cinza, blocos 
de pedra. Em preto, carvão. Em azul, lasca. 
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Figura 8.22.5 – Sepultamento 22.  Foto da exposição 4 e seu respectivo croqui. Em cinza, blocos de 
pedra. Em preto, carvão. Em azul, lasca. 
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Figura 8.22.6 – Sepultamento 22. Foto da exposição 5 e seu respectivo croqui. Em cinza, blocos de 
pedra. 
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Figura 8.22.7 – Sepultamento 22. Foto da exposição 6 e seu respectivo croqui. Em cinza, blocos de 
pedra.  
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Figura 8.22.8 – Sepultamento 22. Foto da exposição 7 e seu respectivo croqui. Em cinza, blocos de 
pedra. 
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Figura 8.22.9 – Sepultamento 22. Croqui da exposição 8. Foto comprometida por razões técnicas. 
Em cinza blocos de pedra. 

 

 
Figura 8.22.10 – Sepultamento 22. Croqui da exposição 9. Foto comprometida por razões técnicas. 
Em cinza blocos de pedra. 
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Figura 8.22.11 – Sepultamento 22. Croqui da exposição 10. Foto comprometida 
por razões técnicas. Em cinza blocos de pedra 

 

 
Figura 8.22.12 – Sepultamento 22. Croqui da exposição 11. Foto comprometida 
por razões técnicas. Em cinza blocos de pedra. 
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Figura 8.22.13 – Sepultamento 22. Croqui da exposição 12. 
Foto comprometida por razões técnicas. Em cinza blocos de 
pedra. 
 

 

 
Figura 8.22.14 – Sepultamento 22. Croqui da exposição 13. Foto 
comprometida por razões técnicas. Em cinza blocos de pedra. 
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Figura 8.22.15 – Sepultamento 22. Foto da exposição 14 e seu respectivo croqui.  Em cinza, blocos de pedra. Reparar na posição do parietal indicada pela seta.  
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Figura 8.22.16 – Sepultamento 22. Foto da exposição 15 e seu respectivo croqui.  Em cinza, blocos de pedra. 
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Figura 8.22.17 – Sepultamento 22. Foto da exposição 16 e seu respectivo croqui. Em cinza blocos de pedra. 
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Figura 8.22.18 – Sepultamento 22. Fotos de campo. a) e b) fotos em ângulo da exposição 7, mostrando como nessa altura do sepultamento os ossos estavam espalhados; c) foto da 
exposição 14 mostrando como a extremidade distal do fêmur (seta branca) esquerdo atravessou o crânio; d) e e) fotos em ângulo da exposição 15 mostrando como os ossos longos 
estavam em posição horizontal; g) e h) fotos em ângulo da exposição 16 em que é possível observar que o local onde os ossos longos estão quebrados coincide com os limites da cova (seta 
branca); i) foto após a exumação do Sepultamento 22, reparar como a estrutura de blocos EB-4, que originalmente imaginou-se fazer parte deste sepultamento, permaneceu praticamente 
inescavada (seta branca). 
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Figura 8.22.19 – Sepultamento 22. Crânio e mandíbula. Crânio nas vistas frontal, lateral direita, lateral 
esquerda, superior, inferior.  
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Figura 8.22.20 – Sepultamento 22. Fêmur direito. a) Vistas anterior, lateral, posterior e medial; b) detalhe da região central da 
diáfise onde estava localizada a fratura do tipo cominuída. A imagem superior corresponde a face medial e a imagem inferior a 
face posterior, as demais compondo uma transição gradativa. Os fragmentos que compunham a fratura foram numerados para 
facilitar a sua visualização. Reparar como, no geral, os fragmentos são delimitados por fraturas transversais e longitudinais, 
especialmente na face medial.  
 

 
Figura 8.22.21 – Sepultamento 22. Tíbia esquerda. a) Vistas anterior, lateral e posterior; b) detalhe da face medial na qual é 
possível observar o orifício (seta preta) presente no ápice da fratura tipo asa de borboleta (indicada pela seta amarela). Das 
cinco fraturas que podem ser observadas, três estão diretamente relacionadas com a fratura do tipo asa de borboleta (setas 
azuis), mas duas fraturas longitudinais não estão (seta vermelha). A seta verde indica o fragmento de osso que não foi 
totalmente destacado; c) detalhe da face lateral na qual é possível observar o orifício menor e as fraturas do tipo asa de 
borboleta; d) detalhe da extremidade distal da fratura do tipo asa de borboleta, mostrando que o ângulo da superfície 
fraturada em relação à superfície cortical é bastante agudo.  
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Figura 8.22.22 – Sepultamento 22. Tíbia direita. a) Vistas anterior, lateral, posterior e medial; b) detalhe da face posterior na 
qual se delineia uma fratura do tipo asa de borboleta muito bem caracterizada incluindo as duas fraturas oblíquas (setas pretas) 
e uma fratura transversal (seta vermelha); c) vista do lado oposto da diáfise (anterior) no qual seria “esperado” a parte 
complementar da dita fratura do tipo asa de borboleta. Entretanto, enquanto, parte proximal da fratura ao invés dessa ser 
oblíqua conforme seria “esperado” ela é transversal (seta azul), de maneira que a fratura do tipo asa de borboleta não é 
completada; d) detalhe para a morfologia serrilhada da borda da fratura transversal que se prolonga a partir da fratura obliqua 
que constitui a asa de borboleta incompleta (seta vermelha); e) detalhe da face lateral da diáfise. 
 

 
Figura 8.22.23 – Sepultamento 22. Rádio esquerdo. a) Vistas anterior, lateral, posterior e medial; b) detalhe da face posterior na qual é possível 
observar o fraturamento da diáfise que resultou em três fragmentos principais. Desses, dois são as próprias diáfises que se prolongam até suas 
extremidades (setas vermelhas). O terceiro, por outro lado, é um fragmento alongado que se destaca longitudinalmente em relação ao eixo do 
osso (seta azul). Essa composição lembra uma fratura do tipo borboleta já que é composta por uma fratura transversal (seta preta) e duas fraturas 
que são quase oblíquas (seta verde). No detalhe à esquerda o orifício de forma triangular de cujo ápice origina-se a fratura transversal e à direita 
detelha para as fraturas incompletas que irradiavam da extremidaed distal do fragmento alongado. c) e d) vistas latero-posterior e ântero-lateral, 
mostrando que o fragmento alongado é composto por pelo menos quatro fragmentos distintos (numerados de 1 a 4), dentre os quais um é do 
tipo sigmoidal (nº4). Além disso, é possível observar uma fratura transversal (seta branca) que faz parte desse fragmento alongado mas que esta 
alinhada com a outra fratura transversal presente no lado oposto da diáfise (seta preta); e) vista anterior da diáfise, mostrando em detalhe a 
fratura transversal (seta preta, mesma indica em “b)”).  
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Figura 8.22.24 – Sepultamento 22. Rádio direito. A diáfise encontra-se fraturada em seu terço distal. O padrão é bastante 
simples, sendo constituído por uma única fratura oblíqua, ainda que seja possível observar um fragmento do tipo sigmoidal.  
 

 
Figura 8.22.25 – Sepultamento 22. Úmero esquerdo. a) Vistas anterior, lateral, posterior e medial; b) e c) vista postêro-lateral e 
ântero-medial, respectivamente, da região central da diáfise que foi fraturada. Detalhe para as duas fraturas oblíquas (setas 
pretas) e para a fratura transversal (seta vermelha) que junto compõe uma típica fratura tipo asa de borboleta. A seta azul 
indica os dois orifícios presentes nos ápices da fratura tipo asa de borboleta. O orifício presente na face postêro-lateral é maior 
do que o orifício presente na face ântero-medial. 
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8.23 - Sepultamento 23 

Localização Espacial e Estratigráfica 

 Na FES está indicado que o Sepultamento 23 está localizado na quadra 

L11. Entretanto, nos CEQs da quadra L11 desses níveis não há nenhuma 

representação do Sepultamento 23. Ainda assim, as fotografias de campo 

permitiram identificar com bastante precisão a localização desse sepultamento, 

que de fato se encontra na quadra L11 (Figura 8.23.1).  

 Também de acordo com a FES, ainda que os primeiros indícios do 

Sepultamento 23 tenham aparecido no nível 9, ele estava principalmente 

associado ao nível 10. A Tabela 8.23.1 apresenta as cotas de abertura da 

quadra L11 e as cotas de abertura dos níveis em que o Sepultamento 23 

estava. De acordo com a FES, o topo do crânio estava na cota -0,504 e o fundo 

da cova, na cota -0,598, conforme o posicionamento desse sepultamento no 

nível 10. Esses valores serão adotados como cota de topo e base desse 

sepultamento.  

 
Figura 8.23.1 – Sepultamento 23. Croqui de escavação da quadra L11, nível 10. A posição do 
Sepultamento 23 não estava indicada no original, mas foi adicionada a partir da observação das 
fotografias de campo. O mesmo é válido para o Sepultamento 27.  
 

Tabela 8.23.1. Cotas verticais iniciais (z) 

Quadra Nível NW NE SE SW 

L11 1 -0,019 0,073 0,169 0,160 

L11 9 -0,491 -0,457 -0,383 -0,406 

L11 10 -0,598 -0,545 -0,486 -0,525 

L11 11 -0,703 -0,639 -0,584 0,624 
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Descrição do Sepultamento 
  
 As Figuras de 8.23.2 a 8.23.6 apresentam os CESs. A cova do 

Sepultamento 21 intercepta a do Sepultamento 23, indicando que este foi 

realizado antes. Uma vez que o Sepultamento 23 é composto por ossos soltos 

sem conexão anatômica (veja descrição adiante), a possibilidade de que ele 

tenha sido perturbado pela escavação do Sepultamento 21 é grande (Figura 

8.23.7). Entretanto, conforme se pretende advogar a seguir, apesar dessa 

potencial perturbação, o Sepultamento 23 encontra-se praticamente inteiro com 

todas as suas partes constituintes. 

 O Sepultamento 23 era composto por uma calota craniana incompleta, 

na qual estavam presentes o occipital e o parietal esquerdo. Junto dela foram 

encontrados um rádio direito, uma extremidade proximal de ulna, um fragmento 

de diáfise com cerca de 3 centímetros que foi nitidamente cortado em suas 

duas extremidades, fragmentos de costela, fragmentos de vértebras e 78 

dentes. Todos os ossos encontravam-se dentro da calota craniana. Essa, por 

sua vez, apresenta tonalidades avermelhadas indicativas da aplicação de ocre 

vermelho (Figura 8.23.8).  

 Entre os ossos longos, o único que apresentava sinais nítidos de 

manipulação é o supracitado fragmento de diáfise (Figura 8.23.9). Esse osso é 

particularmente importante porque ele é absolutamente idêntico aos sete 

fragmentos de diáfise que constituíam o “artefato” (PN-2253) que foi 

encontrado muito próximo ao Sepultamento 9. O tamanho diminuto desse osso 

torna difícil sua identificação. Em campo ele foi descrito como úmero de 

indivíduo sub-adulto. Posteriormente, em laboratório aventou-se a possibilidade 

ser uma tíbia de indivíduo sub-adulto. Atualmente, entretanto, a interpretação 

vigente é que essa seria uma diáfise de ulna de indivíduo adulto.  

 A identificação dos dentes foi feita auxiliada por Rodrigo Elias (Tabela 

8.23.2). Ao todo estavam presentes 78 dentes, sendo 48 permanentes e 30 

decíduos. A partir de critérios como quantidade de dentes presentes, simetria, 

tamanho e grau de desgaste, foi possível determinar que os dentes 

permanentes representavam dois indivíduos adultos (Figura 8.23.10). Os 

dentes permanentes foram os únicos elementos ósseos adultos presentes no 

Sepultamento 23. Já os dentes decíduos parecem representar um mínimo de 
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três indivíduos devido à presença de cinco incisivos centrais superiores (Figura 

8.23.10). Assim, pelo menos cinco indivíduos estão representados no 

sepultamento. 

 
 
 

Tabela 8.23.2. Dentes encontrados no sepultamento 23* 

Dente Quantidade Dente Quantidade Dente Quantidade Dente Quantidade 

RM3 1 RM3 1 Rdm2 1 Rdm2 2 

RM2 2 RM2 2 Rdm1 2 Rdm1 1 

RM1 2 RM1 2 Rdc1 2 Rdc1 0 

RP4 2 RP4 2 Rdi2 3 Rdi2 2 

RP3 2 RP3 2 Rdi1 3 Rdi1 1 

RC1 2 RC1 1 Ldi1 2 Ldi1 1 

RI2 1 RI2 1 Ldi2 1 Ldi2 1 

RI1 2 RI1 0 Ldc1 2 Ldc1 1 

LI1 2 LI1 1 Ldm1 2 Ldm1 2 

LI2 1 LI2 1 Ldm2 0 Ldm2 1 

LC1 2 LC1 2 
    LP3 2 LP3 2 
    LP4 1 LP4 2 
    LM1 2 LM1 2 
    LM2 2 LM2 2 
    LM3 2 LM3 1 
    *Além dos dentes identificados na tabela foram encontrados 2 dentes permanentes que não são molares e uma coroa de 

um molar. A identificação precisa desses dentes não foi possível devido ao seu estado de preservação. Assim, ao todo 
estavam presentes 48 dentes permanentes e 30 dentes decíduos, totalizando 78 dentes. 
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Figura 8.23.2 – Sepultamento 23. Croqui da exposição 2. Foto comprometida por 
razões técnicas. Em letras maiúsculas, dentes permanentes e, em letras 
minúsculas, dentes decíduos.  

 

 
Figura 8.23.3 – Sepultamento 23. Croqui da exposição 3. Foto comprometida por 
razões técnicas. Em letras maiúsculas, dentes permanentes e, em letras 
minúsculas, dentes decíduos.  
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Figura 8.23.4 – Sepultamento 23. Croqui da exposição 4. Foto comprometida por 
razões técnicas. Em letras maiúsculas, dentes permanentes e, em letras 
minúsculas, dentes decíduos.  

 

 
Figura 8.23.5 – Sepultamento 23. Croqui da exposição 5. Foto comprometida por 
razões técnicas. O círculo vermelho delimita uma área em que foi encontrado um 
sedimento avermelhado sobre o crânio. Em letras maiúsculas, dentes 
permanentes e, em letras minúsculas, dentes decíduos. Asteriscos indicam dentes 
que podem ser tanto permanentes como decíduos. 
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Figura 8.23.6 – Sepultamento 23. Croqui da exposição 6. Foto comprometida por razões técnicas. Em 
letras maiúsculas, dentes permanentes e, em letras minúsculas, dentes decíduos.  

 

 
Figura 8.23.7 – Sepultamento 23. a) vista em planta mostrando que os limites da cova do 
Sepultamento 21 e da cova do Sepultamento 23 nitidamente se interceptam; b) detalhe do 
Sepultamento 23.  
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Figura 8.23.E1 – Sepultamento 23. a) vértebras; b) costelas. 

 

 
Figura 8.23.8 – Sepultamento 23. a) Crânio, vista superior. Dentro do retângulo osso do basicrânio; b) 
detalhe de superfície recoberta por pó vermelho; c) superfície avermelhada. 
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Figura 8.23.9 – Sepultamento 23. Ossos longos. a) rádio direito; b) rádio esquerdo; c) ulna direita; d) 
fragmentos de osso longo coletado sob o número 42 na exposição 3; e) fragmento de osso longo 
coletado sob o número 10 na exposição 1; f) vista anterior e posterior do osso longo coletado sob o 
número 32 e que apresenta nítidas marcas de corte; g) detalhe destas marcas de corte.  
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Figura 8.23.10 – Sepultamento 23. a) dois primeiros molares superiores esquerdos: o grau de desgaste 
é bem diferente em cada um dos dois indivíduos adultos presentes. b) a presença de cinco incisivos 
centrais superiores decíduos indica que pelo menos três subadultos estavam presentes. 
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Figura 8.23.E1 – Sepultamento 23. MEV da suposta “ulna” (vide Figura 8.23.9g).  
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Figura 8.23.E1 – Sepultamento 23. MEV da suposta “ulna” (vide Figura 8.23.9g)(continuação).  
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8.24 - Sepultamento 24 

Localização Espacial e Estratigráfica 

 O Sepultamento 24 foi encontrado no canto nordeste da quadra J12.  A 

Figura 8.24.1 mostra os CEQs correspondentes aos níveis que serão 

discutidos a seguir.  As cotas de abertura da quadra e destes níveis são 

apresentadas na Tabela 8.24.1.  

 Nos CEQs não existe uma indicação formal da posição deste 

sepultamento. Ainda assim, parece não haver qualquer dúvida que o conjunto 

de blocos presente no cato NE dos CEQs da quadra J12 seja a estrutura de 

blocos EB-4, que recobria o Sepultamento 24. Conforme discutido na seção 

7.28 o topo dessa estrutura de blocos encontrava-se na cota de -0,208 e a 

base na cota de -0,524. De acordo com a FES o primeiro osso encontrado 

estava na cota de -0,561 e de acordo com o CES da última exposição o fundo 

da cova estava na cota -0,630. Portanto, a espessura do pacote com ossos era 

de não mais do que 7 centímetros. De maneira geral, essas cotas estão de 

acordo com as apresentadas na tabela 1. Ou seja, a estrutura EB-4 e o 

Sepultamento 24, em conjunto, estavam presentes desde o nível 1 até o início 

do nível 6.  

   

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 8.24.1. Cotas verticais iniciais (z) 

Quadra Nível NW NE SE SW 

J12 1 -0,239 -0,216 -0,038 -0,080 

J12 2 -0,258 -0,283 -0,060 -0,095 

J12 3 n/d n/d n/d -0,290 

J12 4 -0,466 -0,427 -0,341 -0,326 

J12 5 -0,551 -0,615 -0,510 -0,425 
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Figura 8.24.1 – Sepultamento 24. Croquis de escavação da quadra J12. Em vermelho, regiões onde foram encontrados ossos humanos. Em cinza, blocos de calcário. O 
sepultamento está localizado no canto nordeste da quadra. Entretanto essa é uma informação que foi adicionada a posteriori pois no croqui original não havia nenhum 
indicação nesse sentido.  
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Descrição do Sepultamento 
  
 Este sepultamento é composto por ossos pequenos, como falanges e 

dentes, e fragmentos de ossos maiores, como clavícula e ulna. A Tabela 8.24.2 

indica os dentes que foram encontrados. Esses ossos estavam abaixo da 

estrutura EB-4 e, apesar de se encontrarem circunscritos ao perímetro 

delimitado por essa última, não foi possível identificar de maneira segura os 

limites da cova. As Figuras 8.24.3 a 8.24.5 mostram as fotos e CES 

correspondentes. Na primeira exposição foram encontrados 13 ossos 

representados por dentes e fragmentos de falanges. Na 2ª exposição havia 25 

ossos dentro os quais fragmentos indeterminados, fragmentos de costela, 

fragmentos de vértebras, dentes, falanges de mão e de pé, carpos e clavícula. 

Na 3ª exposição foram encontrados dentes, falanges e ossos do pulso. Na 4ª e 

última exposição, apenas dentes e fragmentos não identificados foram 

recuperados. Todos os ossos são de um indivíduo adulto. Os dentes parecem 

ser de um único indivíduo.  

 Não parece existir nenhuma organização espacial dos ossos. Não foram 

identificados sinais de queima, corte ou aplicação de ocre.  

Tabela 8.24.2. Dentes encontrados no sepultamento 24* 

Dente Quantidade Dente Quantidade Dente Quantidade Dente Quantidade 

RM3 0 RM3 0 Rdm2 0 Rdm2 0 

RM2 1 RM2 1 Rdm1 0 Rdm1 0 

RM1 0 RM1 1 Rdc1 0 Rdc1 0 

RP4 1 RP4 1 Rdi2 0 Rdi2 0 

RP3 1 RP3 1 Rdi1 0 Rdi1 0 

RC1 1 RC1 0 Ldi1 0 Ldi1 0 

RI2 1 RI2 0 Ldi2 0 Ldi2 0 

RI1 1 RI1 1 Ldc1 0 Ldc1 0 

LI1 1 LI1 1 Ldm1 0 Ldm1 0 

LI2 0 LI2 0 Ldm2 0 Ldm2 0 

LC1 1 LC1 1 
    LP3 1 LP3 1 
    LP4 1 LP4 1 
    LM1 0 LM1 0 
    LM2 0 LM2 1 
    LM3 1 LM3 0 
    *Além dos dentes identificados na tabela foi encontrado 1 incisivo inferior. A identificação precisa desse dente não foi 

possível devido ao seu estado de preservação. 
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Modo de Enterramento 

  

 A presença de um número pequeno de ossos e o fato desses terem 

dimensões diminutas coloca em dúvida se de fato se trata de um sepultamento. 

Ainda em campo foi aventada a possibilidade de que este conjunto de ossos 

sob a estrutura EB-4 seria, na verdade, o produto de um esvaziamento de 

cova. A lógica atrás dessa interpretação é que num processo de esvaziamento 

de cova os ossos menores teriam uma maior probabilidade de “ficarem para 

trás”. Entretanto, mesmo reconhecendo a validade geral desse pressuposto, 

ele não parece ser válido no caso dos dentes. Afinal, mesmo que um ou outro 

dente pudesse cair do alvéolo durante um hipotético evento de esvaziamento 

de cova, não seria esperado que todos eles caíssem. Mesmo assim, essa 

continua sendo a explicação mais cabível. Ainda que a seleção anatômica 

observada pudesse ter sido gerada intencionalmente como parte dos ritos 

funerários, a inexistência de qualquer caso similar no sítio torna isso pouco 

provável. Afinal, em todos os casos em que foram identificados ossos abaixo 

dessas estruturas de blocos eles incluíam um indivíduo completo e não 

fragmentos esparsos e dentes. 

 Por outro lado, assumindo-se tratar de um esvaziamento de cova, a 

estrutura de blocos EB-4 que estava sobre os ossos, deixaria de estar 

formalmente associada a um sepultamento. Dentre todas as estruturas de 

blocos da Lapa do Santo, essa é a que apresenta o maior número de blocos, 

chegando a conter duas vezes mais blocos do que qualquer outra estrutura. 

Assim, caso a cova tenha de fato sido esvaziada, os blocos foram recolocados 

dentro dela.  

 
Figura 8.24.2 – Sepultamento 24. Foto da exposição 1 e seu respectivo croqui. Em cinza, blocos de 
pedra e, em vermelho, ossos humanos.  
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Figura 8.24.3 – Sepultamento 24. Croqui da exposição 2. Foto comprometida por 
razões técnicas. Em azul, lasca. Em laranja, concreção. Em amarelo, carvões e cinzas. 
                                                                                                                                           

 
Figura 8.24.4 – Sepultamento 24. Croqui da exposição 3. Foto comprometida por 
razões técnicas. Em azul, lascas. Em laranja, concreção. 
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Figura 8.24.5 – Sepultamento 24. Foto da exposição 4 e seu respectivo croqui. Em laranja, concreção. 
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8.25 - Sepultamento 25 

Localização espacial e estratigráfica 

 O Sepultamento 25 estava localizado na parte sul quadra K11. A Figura 

8.25.1 mostra os CEQs correspondentes aos níveis que serão discutidos a 

seguir.  As cotas de abertura da quadra e destes níveis constam na Tabela 

8.25.1.  

 De acordo com os CEQs este sepultamento estava integralmente 

contido no nível 13, o que é confirmado na FES. A cota mais elevada 

associada a esse nível é de -0,823 e a menos elevada -1,004. Assim, as cotas 

dos ossos indicadas nos CES que vão de -0,838 até -0,913 estão de acordo 

com a presença deste sepultamento no nível 13. Uma vez que não foi 

identificado o contorno da cova essas cotas máximas e mínimas obtidas nos 

ossos serão utilizadas como os valores de topo e base do sepultamento.  

 

 

Figura 8.25.1 – Sepultamento 25. Croquis de escavação da quadra K11. Em vermelho regiões 
onde foram encontrados ossos humanos. Em cinza blocos de calcário. 

Tabela 8.25.1. Cotas verticais iniciais (z) 

Quadra Nível NW NE SE SW 

K11 1 -0,030 -0,019 0,160 0,150 

K11 13 -0,908 -0,863 -0,823 -0,862 

K11 14 -1,004 -0,962 n/d -0,969 
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Descrição do Enterramento 

 O sepultamento 25 é constituído por ossos de um indivíduo recém-

nascido e de um indivíduo adulto. Entretanto, não existe nenhuma razão para 

que os ossos dos dois indivíduos tenham feito parte de um mesmo 

enterramento. Eles foram coletados como “Sepultamento 25” por estarem 

próximos numa região em que não havia nenhuma delimitação nítida de cova. 

Os ossos do indivíduo adulto que foram recuperados são: 1º metatarso 

esquerdo, hamato e uma falange distal de mão. As Figuras 8.25.2 e 8.25.3 

mostram os CESs. Conforme é possível observar no CES da exposição 1 

esses ossos foram encontrados cerca de 20 centímetros de distância da 

concentração de ossos do indivíduo sub-adulto1. Ainda que seja impossível ter 

certeza, sugiro que seria mais adequado que os ossos do indivíduo adulto 

fossem classificados como “ossos isolados”, uma vez que não fariam parte do 

Sepultamento 25, que seria constituído exclusivamente pelos ossos do 

indivíduo sub-adulto.  

 Do indivíduo sub-adulto estavam presentes apenas ossos do crânio 

(Figura 8.25.4a e 8.25.4b), as duas clavículas (Figura 8.25.4c), as duas 

escápulas, o fêmur direito, alguns corpos de vértebra, alguns fragmentos de 

costelas, uma falange distal e um dente incisivo. O crânio estava “achatado” 

sobre seu plano sagital. A falange estava cimentada ao osso do crânio. Além 

disso, havia dois conjuntos de ossos concrecionados. Um deles era composto 

pela escápula esquerda, quatro corpos vertebrais e quatro costelas (Figura 

8.25.4e e 8.25.4f). O outro era formado pela escápula direita, corpos vertebrais 

e costelas (Figura 8.25.5). É importante notar que os corpos vertebrais estavam 

em conexão anatômica. Assim como no caso do crânio, a disposição dos ossos 

desse último conjunto concrecionado indica que ele foi achatado, já que as 

costelas dos dois lados do esqueleto estavam em contato tanto em ambas 

suas extremidades. 

 

                                                           
1
 Na verdade, nos CESs o único osso do indivíduo adulto que está indica é uma falange. Assumi que os 

outros dois ossos do indivíduo adulto foram encontrados próximos a essa falange. Inclusive, pela forma 
e pelo tamanho dessa falange desenhada no CES da exposição 1 é muito provável que se trate do 
primeiro metatarso e não da falange.  
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Modo de Enterramento 

 O grau de perturbação torna muito difícil determinar a natureza exata 

desse sepultamento. Ainda assim, a presença de elementos em nítida conexão 

anatômica indicam que no momento do enterro esse esqueleto ainda possuía 

tecidos moles. Inclusive, o achatamento dos ossos do crânio e das costelas em 

relação ao plano sagital sugere esse indivíduo foi enterrado originalmentem em 

decúbito lateral. Obviamente, um evento posterior ao enterro primário gerou a 

ausência das partes anatômicas que foi observada. Hipoteticamente, esse 

evento posterior poderia ser tanto a ação intencional dos agentes funerários 

(i.e. secundarização) ou perturbações pós-deposiconais decorrentes de 

processos naturais ou da própria ação humana não intencional (ex. 

esvaziamento ou interceptação de cova). Não existem elementos para 

determinar qual hipótese é correta.  

 
 

 
Figura 8.25.2 – Sepultamento 25. Croqui da exposição 1. Foto comprometida por razões técnicas.
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Figura 8.25.3 – Sepultamento 25. Da esquerda para direita os croquis das exposições 2, 3 e 4, respectivamente. Fotos comprometidas por razões técnicas. 
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Figura 8.25.4 – Sepultamento 25. Principais ossos do indivíduo subadulto. a) ossos do lado oposto do 
crânio que devido ao achatamento acabaram cimentados juntos, reparar na falange cimentada 
próxima a borda do osso (indicada pela seta preta); b) temporal esquerdo; c) clavícula esquerda; d) 
fêmur direito; e) e f) vista em ângulos opostos do conjunto composto por costelas, corpos de vértebra 
e escápula esquerda.    

 

 
Figura 8.25.5 – Sepultamento 25. Conjunto de ossos concrecionados incluindo escápula direita, corpos 
vertebrais e costelas. Reparar que as essas últimas encontram-se “dobradas” sobre um mesmo plano.  
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8.26 - Sepultamento 26 

Localização Espacial e Estratigráfica 

 O Sepultamento 26 foi encontrado na quadra L11 e a Figura 8.26.1 

mostra os CEQs correspondentes aos níveis que serão discutidos a seguir.  As 

cotas de abertura da quadra e desses níveis estão na Tabela 8.26.1.  

 A cova do Sepultamento 26 foi delimitada pela primeira vez no nível 9. No 

CEQ do nível 10 existem três indicações para o topo da cova -0,587; -0,592; -

0,601. Já no CES da exposição 1, as cotas do topo das pedras diretamente 

associadas à cova são de -0,531 e -0,554. Além disso, na FES há uma 

indicação para “topo da cova” com cota de -0,607. Tendo-se em vista a 

associação explícita dos blocos com a cova, parece mais adequado usar essas 

cotas indicadas no CES da exposição 1 como topo do sepultamento, e não 

aquelas mais rebaixadas indicadas pelo CEQ do nível 10 ou pela FES. Assim, 

convencionou-se que a cota vertical do topo do Sepultamento 26 é -0,531. A 

cova do Sepultamento 26 persiste até o nível 13 que está entre as cotas de 

aproximadamente -0,800 e -0,900. Grosso modo, essa informação está de 

acordo com a FES, que indica a cota da base da cova em -0,830, que será a 

cota considerada.  

 Os primeiros ossos humanos da quadra L11 apareceram no nível 8 e não 

estavam indicados no croqui como pertencentes a um sepultamento em 

particular. Ainda assim, é possível inferir que alguns desses ossos, aqueles 

localizados na porção sul da quadra, pertencem aos Sepultamentos 18 e 21. A 

noroeste, também foram encontrados ossos humanos, mas até o presente 

momento eles não foram atribuídos a qualquer sepultamento. Ainda assim, pela 

sua posição na quadra, parece certo que eles não eram do Sepultamento 26. 

Todos esses ossos estavam entre as cotas -0,363 e -0,391.  

 Os primeiros blocos de calcário da quadra L11 aparecem no nível 7. São 

cinco blocos que apresentam vários tamanhos, desde pequenos (<10 

centímetros) até um bloco maior com cerca de 30 centímetros de comprimento 

(vide CEQ do nível 7). Apesar de apresentarem tamanhos bastante distintos, os 

topos de todos esses blocos estavam alinhados num plano sub-horizontal, de 
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maneira que o topo do bloco mais alto estava apenas 2,6 centímetros acima do 

bloco mais baixo. Não é possível determinar com certeza se todos esses blocos 

estavam ou não associados aos sepultamentos presentes nessa quadra. 

Entretanto, no caso do bloco maior, isto é bastante provável (indicado pela seta 

vermelha na Figura 1). Ele estava colocado diretamente em cima de um bloco de 

grandes proporções que foi evidenciado no nível 9 (indicado pela seta verde na 

Figura 8.26.1). Esse bloco, por sua vez, estava localizado dentro dos limites da 

cova do Sepultamento 26 (Figura 8.26.2) e em cima de blocos menores que 

estavam em contato direto com o crânio. Portanto, assumiu-se que ambos os 

blocos foram intencionalmente colocados ali em razão do Sepultamento 26. O 

histograma da Figura 8.26.3 mostra que os blocos da quadra não estão 

verticalmente dispersos de forma aleatória. Considerando tanto a cota do topo 

como a da base dos blocos, é possível identificar três níveis distintos. Essa 

configuração também apoia a ideia de que esses blocos foram intencionalmente 

colocados onde se encontravam. Por fim, é importante notar que abaixo desses 

três níveis de blocos, que correspondem, grosso modo, ao nível superior do 

Sepultamento 26, nenhum outro bloco foi encontrado na quadra L11.  

 Logo abaixo do grande bloco indicado pela seta verde na Figura 8.26.1, já 

completamente dentro da cova do Sepultamento 26, foram evidenciados quatro 

blocos de calcário cuja posição estava nitidamente restringida pelas paredes 

laterais da cova (Figura 8.26.4). Portanto, esses quatro blocos foram 

depositados propositalmente junto ao Sepultamento 26. Desses quatro blocos, o 

mais baixo encontrava-se imediatamente em cima do crânio do sepultamento, 

chegando mesmo a encostar nele1.  

                                                           
1
 O autor da presente dissertação foi o responsável pela exumação desse sepultamento. Após a retirada 

do bloco que se encontrava imediatamente acima do crânio procedeu, como de praxe, à determinação de 
sua cota de base. Entretanto, naquele momento, o crânio ainda não tinha sido identificado e, 
consequentemente, o prisma foi apoiado diretamente sobre a calota craniana (que estava camuflada por 
uma fina camada de sedimento, logo abaixo do bloco). O resultado foi que o peso do prisma quebrou o 
osso, gerando um orifício com cerca de 5 centímetros de diâmetro no osso frontal esquerdo (indicado 
pela seta na Figura 8.26.5a).  
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Figura 8.26.1 – Sepultamento 26. Croquis de escavação de quadra. Em vermelho, regiões onde foram encontrados ossos humanos. Em cinza, blocos de 
calcário. Em preto, buracos. A seta verde e a seta vermelha indicam os blocos discutidos no texto (a letra “T” indica cota do topo e a letra “B”, a cota da 
base).  
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Figura 8.26.2 – Sepultamento 26. Foto em que é possível discernir o limite da cova. O bloco grande é 
aquele indicado pela seta verde na Figura 8.26.1.  

 

 

 

 

Tabela 8.26.1. Cotas verticais iniciais (z) 

Quadra Nível NW NE SE SW 

L11 1 -0,019 0,073 0,169 0,160 

L11 7 -0,289 -0,223 -0,169 -0,203 

L11 8 -0,357 -0,350 0,300 0,250121 

L11 9 -0,491 -0,457 -0,383 -0,406 

L11 10 -0,598 -0,545 -0,486 -0,525 

L11 11 -0,703 -0,639 -0,584 0,624 

L11 14 -0,962 -0,938 -0,854 -0,876 
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Figura 8.26.3 – Sepultamento 26. Histograma mostrando a posição vertical dos blocos encontrados na 
quadra L11. É possível discernir três níveis distintos e discretos em que os blocos ocorrem.  

 

 

                         

 

Figura 8.26.4 – Sepultamento 26. Croqui de escavação de sepultamento referente à exposição 1a (à 
esquerda) e à exposição 1b (à direita). Reparar no contorno da cova. Em cinza, os blocos de calcário 
que estavam imediatamente por cima do sepultamento. Os asteriscos indicam os pontos em que as 
cotas de topo e base dos blocos foram medidas. O quadrado preto tem lados de 1 centímetro.   
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Descrição do Enterramento 

 O Sepultamento 26 é constituído pelos remanescentes esqueletais de 

um único indivíduo adulto, do sexo masculino. Os ossos encontravam-se 

articulados e em posição anatômica. Estavam presentes o crânio, a mandíbula, 

as seis primeiras vértebras cervicais, todos os ossos da mão direita, quase a 

totalidade dos ossos da mão esquerda e a extremidade distal do rádio 

esquerdo. Esses elementos estavam dispostos da seguinte maneira. O crânio e 

a mandíbula estavam perfeitamente articulados com os maxilares ocluídos 

(boca fechada) (Figuras 8.26.5 a 8.26.7). As seis vértebras cervicais estavam 

articuladas entre si e com a base do crânio. A coluna cervical estava dobrada 

para frente, em direção à boca do indivíduo. Isto reflete o fato de o crânio estar 

com a face inclinada para cima e apoiado sobre seu pescoço e nuca. Esse 

conjunto plenamente articulado representa uma cabeça que foi amputada.  

 Também estavam presentes duas mãos amputadas. Ambas foram 

colocadas sobre a região frontal (anterior), com as palmas voltadas para o 

crânio. A mão direita estava sobre o lado esquerdo do crânio, com os dedos 

voltados para cima (sobre o parietal) e o pulso para baixo (sobre a órbita). A 

mão esquerda encontrava-se em posição oposta, colocada sobre o lado direito 

do crânio, com o pulso sobre a região parietal e os dedos sobre a face. Com 

exceção do primeiro metacarpo e de uma falange da mão esquerda, todos os 

ossos das duas mãos foram recuperados. Alguns ossos da mão direita 

estavam cimentados aos ossos do crânio e o quarto e o quinto metacarpo da 

mão direita também estavam cimentados em posição anatômica. 

 Além dos ossos das mãos, foi identificada a extremidade distal do rádio 

direito (Figuras 8.26.8 e 8.26.9. Esse osso foi nitidamente seccionado. A 

secção transversal resultante desse processo é consideravelmente plana e 

perpendicular ao eixo longo do osso. A borda gerada pela amputação é 

picoteada, apresentando um adelgaçamento do osso cortical. Na face lateral há 

uma incisão de 3 milímetros de comprimento e 1 milímetro de largura, cuja 

orientação é concordante com o plano de amputação do membro, que se 

encontra próximo dessa incisão (Figura 8.26.8). Isso parece indicar que essa 

incisão é antes resultado de um gesto mal calculado cujo objetivo era cortar o 
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osso e não de um eventual processo de descarnamento. Ou seja, trata-se de 

um chanfro.   

 Em relação à decapitação, as únicas possíveis marcas de corte 

identificadas foram duas pequenas incisões paralelas entre si e localizadas 

lado a lado na porção superior do processo transverso direito da sexta vértebra 

cervical (Figura 8.26.10) e no ramo da mandíbula (Figura 8.26.11) . Ambas as 

incisões apresentam 8 milímetros de comprimento, sendo uma ligeiramente 

mais profunda que a outra. Considerando-se o contexto de amputação, parece 

razoável assumir que essas incisões sejam de fato marcas de corte.  

 Ainda assim, caso a amputação tivesse sido feita exclusivamente 

através de instrumentos cortantes, esperaríamos uma profusão de marcas de 

corte bem definidas e profundas nas vértebras cervicais, particularmente 

naquelas próximas ao ponto de seccionamento. Entretanto, isto não foi 

observado. Alternativamente, sugere-se que instrumentos de corte agudo 

tenham sido utilizados majoritariamente para a remoção dos músculos e 

tendões do pescoço com o objetivo de expor a parte esqueletal desse último. 

Uma vez que a “espinha” foi exposta, a separação da cabeça propriamente dita 

não teria sido feita com o uso de instrumentos cortantes, mas sim por torção 

(rotação) em torno do eixo do pescoço. Esse processo de rotação é 

perfeitamente capaz de romper a medula e os tecidos moles, levando à 

separação da cabeça.  

 A posição do atlas em relação ao áxis oferece suporte a essa hipótese. 

Assim como ocorreu com tantos outros ossos desse indivíduo e de outros 

sepultamentos, o atlas e o áxis foram encontrados não apenas juntos, mas 

cimentados por concreção carbonática na posição original em que foram 

enterrados.  Entretanto, apesar de juntos, eles não se encontravam em 

conexão anatômica normal, estando o atlas rotacionado 42º para a esquerda 

em relação ao áxis (Figura 8.26.12). Além disso, o atlas apresentava duas 

fraturas que levaram à separação de seu arco neural (Figura 8.26.13). Ainda 

que essa quebra possa ser de origem pós-deposicional, o ângulo da fratura e a 

sua textura fibrosa sugerem fortemente que o osso ainda estava fresco no 

momento da quebra (Figura 8.26.14). Segundo a interpretação aqui proposta, 
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tanto a posição em que se encontra o atlas em relação ao áxis como as 

fraturas que levaram à separação do arco neural são consequência do 

processo de torção da cabeça com o objetivo de separar a mesma do corpo.  

 Ainda que tenha caráter anedótico, a experiência etnoarqueológica de 

que o autor desta dissertação participou, em julho de 2009, no Quênia, traz 

algumas informações relevantes sobre essa questão. O objetivo do 

experimento era decapitar um bode morto utilizando instrumentos de pedra 

como lascas ou “choppers” olduvaienses. Na primeira etapa do processo, o uso 

de lascas como instrumento de corte agudo foi muito eficaz, permitindo a 

rápida exposição da espinha cervical do animal através do corte e remoção de 

músculos e tendões (Figura 8.26.16). Entretanto, completada essa etapa, era 

preciso proceder à remoção da cabeça propriamente dita (decapitação). O uso 

das lascas revelou-se muito inadequado, pois o tecido mole restante 

responsável pela conexão da cabeça ao corpo encontrava-se principalmente 

entre as vértebras, posição de difícil acesso para as pequenas lascas. Duas 

propostas foram feitas para contornar o impasse. Um grupo de pessoas sugeriu 

que se utilizassem os choppers olduvaienses para “esmigalhar” algumas 

vértebras, liberando assim a cabeça do animal. Um outro grupo sugeriu que a 

cabeça deveria ser rotacionada em torno do eixo do pescoço até “estourar” o 

tecido mole restante e, em seguida, retirada.  

 A segunda alternativa foi escolhida. O autor deste trabalho foi o 

responsável por executar a tarefa enquanto um colega segurava fortemente o 

corpo do bode. Após rotacionar a cabeça em mais de 180 graus, houve um 

estalo muito forte e a enorme resistência que se fazia até então ao movimento 

de rotação cessou. Provavelmente, o estalo correspondeu à quebra de algum 

osso do pescoço do bode, possivelmente o atlas. Após esse estalo inicial, a 

remoção da cabeça foi apenas questão de mais algumas voltas até que o 

tecido mole se soltasse das vértebras. Infelizmente, à época, não foi feita uma 

análise dos ossos do pescoço do bode decapitado para verificar se o atlas de 

fato se rompeu. Ainda assim, apesar do caráter não científico da experiência, 

ela possui valor heurístico para a discussão sobre a remoção da cabeça do 

Sepultamento 26.      
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Figura 8.26.5 - Sepultamento 26. Detalhes da localização do corte a) vista lateral da cova, a seta vermelha indica o orifício gerado 
no calvário após o autor da presente dissertação apoiar o prisma, inadvertidamente, sobre o crânio; b) vista basal mostrando a 
última vértebra cervical (C6) que estava presente; c) visão frontal mostrando a posição das vértebras cervicais; d) vértebras 
cervicais (C3-C6) logo após a exumação.  
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Figura 8.26.6 – Sepultamento 26. Fotografias do processo de exumação. a) detalhe do formato da 
cova; b) detalhe para a posição dos ossos da mão plenamente articulados sobre a face; c) o 
neurocrânio estava vazio, sem sedimento; d) detalhe para a oclusão da mandíbula com o maxilar.    
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Figura 8.26.7 – Sepultamento 26. Vista do crânio em norma frontal, posterior, lateral direita, lateral 
esquerda, superior e inferior. 
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Figura 8.26.8 - Sepultamento 26. Extremidade distal do rádio direito do 
Sepultamento 26. Reparar na incisão indicada pela seta vermelha, cuja 
orientação é concordante com o plano de amputação localizado na 
extremidade proximal do osso.  

 
Figura 8.26.9 – Sepultamento 26. Extremidade distal do rádio direito. Indicada na cor 
verde parte do osso que foi deprimido em relação à superfície cortical. Esta feição 
parece ser peri mortem e decorrente do processo de amputação da mão.  
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Figura 8.26.10 – Sepultamento 26. Sexta vértebra cervical. Reparar nas duas 
incisões no processo transverso direito. Na figura da esquerda, o mesmo 
processo em visão aumentada após a cobertura carbonática ter sido removida 
através de tratamento com ácido acético a 4%.   

 

 
Figura 8.26.11 - Sepultamento 26. Mandíbula. a) na fileira de cima, vista lateral esquerda, 
anterior e lateral direita, na fileira inferior, vista superior, posterior e em ângulo; b) 
incisões na margem posterior do ramus esquerdo; c) e d) incisões na margem posterior do 
ramus direito; e) incisões na margem inferior do ramus direito.  
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Figura 8.26.E1 – Sepultamento 26. Microscopia eletrônica de varredura das incisões na C6.  
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Figura 8.26.E2 – Sepultamento 26. MEV das incisões na mandíbula (parte posterior do ramus).  
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Figura 8.26.E3 – Sepultamento 26. MEV das incisões na mandíbula.  
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Figura 8.26.E3 – Sepultamento 26. MEV das incisões na mandíbula (continuação).  



550 
 

 
Figura 8.26.12 – Sepultamento 26. Vista superior do atlas e do áxis. Os 
ossos foram mantidos juntos por concreção carbonática. Optou-se no 
processo de cura por não separá-los. Reparar que o atlas está 42 graus 
rotacionado para a esquerda em relação à sua posição anatômica 
normal.  
 

 
Figura 8.26.13 – Sepultamento 26. Vista superior do atlas e do áxis. A parte ventral do arco do 
atlas está destacada em rosa. Essa parte foi encontrada separada do resto do atlas em campo e 
posteriormente remontada em laboratório.  
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Figura 8.26.14 – Sepultamento 26. Vista inferior (distal) do áxis e do atlas. O detalhe mostra o 
local onde o arco do atlas quebrou. A textura fibrosa das extremidades do osso e a inclinação 
da quebra sugerem que o osso estava verde quando ocorreu a fratura.  

 
 

 
Figura 8.26.15 – Sepultamento 26. Vista superior e inferior das vértebras cervicais encontradas 
articuladas junto ao crânio.  
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Figura 8.26.16 – De camisa azul, o autor procede à decapitação de um bode. Repare como, após a 
utilização das lascas como instrumento de corte, a espinha cervical do animal ficou exposta. 
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8.27 - Sepultamento 27 

Localização Espacial e Estratigráfica  

 O Sepultamento 27 estava localizado no canto nordeste da quadra L11, 

incluindo as quadras adjacentes a ela (i.e. L12, M11 e M12). Entretanto, como 

essas quadras adjacentes não foram escavadas, optou-se por “invadir” 

ligeiramente seus perfis para proceder à exumação. A Figura 1 mostra os CEQs 

correspondentes aos níveis que serão discutidos a seguir e na Tabela x as cotas 

correspondentes são apresentadas. 

 Este sepultamento não aparece em nenhum CEQ. O crânio era o 

elemento do esqueleto que estava localizado mais acima na cova e, segundo a 

FES, a cota de seu topo era -0,962. Não foi possível encontrar no registro de 

campo nenhuma cota indicativa do fundo da cova. A cota mais inferior é de -

1,099 e esta associada, ao que parece, à base do crânio. Essa cota será 

considerada como fundo da cova, caracterizando esse sepultamento como um 

dos mais profundos do sítio (Figura 2). A princípio, a cota de -0,962 deveria ser 

utilizada como indicativa do topo desse sepultamento. Entretanto, ele apresenta 

uma peculiaridade que será exposta a seguir que faz com que não seja esse o 

caso. 

 Apesar do Sepultamento 27 em si não aparecer em nenhum dos CEQ, 

desde o nível 10 até o nível 13 existe uma fácies (F14), que apresenta um 

contorno circular muito bem delimitado, que se localiza no extremo nordeste da 

quadra L11. Apesar de não haver nenhuma indicação nesse sentido na 

documentação de campo, sugiro que essa fácies seja na verdade a cova do 

Sepultamento 27. Essa posição é baseada não apenas na documentação, mas 

também na experiência do próprio autor em campo. Durante as escavações do 

Sepultamento 26, que se encontra adjacente ao Sepultamento 27, já era 

possível perceber uma “possível” cova no extremo nordeste da quadra.  

 Assumindo-se que essa interpretação esteja correta, essa cova passa a 

ser caracterizada como extremamente profunda. Ainda que não seja possível 

determinar a cota do topo da fácies 14 (i.e. da cova do Sepultamento 27) com 

precisão, o valor de -0,500 parece uma aproximação razoável. Com isso, a cova 

teria cerca de 60 centímetros de profundidade. Uma maneira de verificar se essa 
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interpretação esta correta é através da datação direta do Sepultamento 27. Caso 

o topo de sua cova esteja, de fato, presente desde o nível 10, seria esperado 

que ele apresentasse idade compatível com a dos sepultamentos encontrados 

no mesmo nível.  

 

 
Figura 8.27.1 – Sepultamento 27. Croquis de escavação da quadra L11. Em 
vermelho, regiões onde foram encontrados ossos humanos. Em cinza, blocos de 
calcário. Reparar na fácies 14, localizada no canto nordeste da quadra, com 
contorno circular muito bem definido. De acordo com a interpretação aqui 
proposta essa fácies é a cova do Sepultamento 27, presente portanto desde, pelo 
menos, o nível 10.  

Tabela 8.27.1. Cotas verticais iniciais (z) 

Quadra Nível NW NE SE SW 

L11 1 -0,019 -0,073 0,169 0,160 

L11 9 -0,491 -0,457 -0,383 -0,406 

L11 10 -0,598 -0,545 -0,486 -0,525 

L11 11 -0,703 -0,639 -0,584 -0,624 

L11 12 -0,751 -0,740 -0,703 -0,728 

L11 13 -0,844 -0,825 -0,781 -0,830 

L11 14 -0,962 -0,938 -0,854 -0,876 
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Figura 8.27.2 – Sepultamento 27. Fotos de campo mostrando a posição do sepultamento em relação aos 
perfis. a) vista do perfil leste; b) vista do perfil norte. A seta preta aponta o crânio.  
 

Descrição do Enterramento 

 O Sepultamento 27 é constituído pelos ossos de um único indivíduo sub-

adulto com idade estimada de 5 anos. A cova apresentava contorno circular bem 

definido, com cerca de 35 centímetros de diâmetro. Conforme discutido acima, 

possivelmente, essa cova era particularmente profunda. Absolutamente todos os 

ossos estavam presentes. A maioria estava em direta conexão e aqueles que 

não estavam encontravam-se próximos da posição anatômica. Tanto o 

esqueleto axial como os membros inferiores estavam fletidos. Os joelhos 

tocavam o crânio. O braço direito estava por baixo das pernas, abraçando-as e o 

braço esquerdo estava estendido, por baixo da face. Os ossos do pé e da mão 

encontravam-se próximos entre sí, mas não estavam em conexão anatômica 

direta. O crânio, ainda que estivesse localizado onde seria esperado, não estava 

em posição anatômica. O fato da face estar voltada para cima é incompatível 

com a orientação da coluna cervical e deve ser resultado da ação da gravidade 

após a decomposição dos tecidos moles. A mandíbula estava corretamente 

conectada ao crânio e em posição de boca completamente aberta.  
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 Não foram observados sinais de queima, aplicação de ocre, marca de 

corte ou fraturas típicas de ossos verdes nos ossos deste sepultamento.  

Modo de Enterramento 

 O grau de articulação entre os ossos deixa clara a natureza primária 

deste sepultamento. A flexão dos membros e do esqueleto axial é resultado do 

espaço apertado da cova. Todos os casos em que os ossos não estão em direta 

conexão anatômica podem ser explicados pela ação conjunta da gravidade e da 

decomposição. A posição do crânio e o fato da boca estar aberta são os 

resultados mais claros desse processo. Isso indica que havia espaços vazios 

dentro da cova, permitindo a movimentação dessas partes. Ou seja, a cova não 

foi totalmente preenchida por sedimentos imediatamente após o enterro. Por 

outro lado, esse vazio não perdurou por muito tempo, já que a maioria dos ossos 

foi preservada em sua posição original. O fato de que as partes do esqueleto 

que não estão em direta conexão anatômica são justamente aquelas que são 

mantidas juntas pelas articulações que decompõe mais rapidamente oferece 

apoio para a idéia de que houve um período após o enterro em que a cova 

estava vazia e que, posteriormente, ela foi preenchida por sedimentos (quer seja 

intencionalmente ou não). De qualquer maneira, chama a atenção que esse 

padrão, único no sítio, tenha sido observado justamente na única cova que 

apresenta uma profundidade tão grande (cerca de 60 centímetros). É importante 

notar que a geometria dessa cova, um cilindro de 35 centímetros de diâmetro 

por 60 centímetros de extensão, dificultaria o acesso ao corpo após o 

enterramento. Isso é importante, pois esse é um dos poucos sepultamentos do 

sítio no qual não foram observados sinais de manipulação do esqueleto. Outra 

peculiaridade deste sepultamento, quando comparado aos demais que foram 

achados na mesma região do sítio, é a ausência de blocos recobrindo o 

esqueleto.  
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Figura 8.27.3 – Sepultamento 27. Foto da exposição 0 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.27.4 – Sepultamento 27. Foto da exposição 1 e seu respectivo croqui.  
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Figura 8.27.5 – Sepultamento 27. Fotos de campo. a) vista em planta da quadra L11 e adjacentes nos 
estágios iniciais da exumação; b) detalhe da parte superior da cova, antes mesmo que a primeira 
exposição fosse efetuada. 
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Figura 8.27.6 – Sepultamento 27. Crânio em vista anterior, posterior, lateral direita, lateral esquerda, 
superior e inferior.  
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Figura 8.27.7 – Sepultamento 27. a) vista do maxilar, todos os dentes decíduos estão presentes e é 
possível observar o primeiro molar permanente em seus estágios iniciais de erupção, os dois incisivos 
esquerdos foram recuperados na peneira, mas devido a presença de concreção carbonática em suas 
raízes não foi possível recolocados em seus alvéolos; b) vista da mandíbula, todos os dentes decíduos 
estão presentes e é possível observar o primeiro molar permanente em seus estágios iniciais de 
erupção.  
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8.28 - Ossos humanos isolados não associados a nenhum sepultamento 

 Alguns ossos humanos que foram encontrados na Lapa do Santo não 

estavam associados a sepultamento. Isso significa que esses ossos foram 

tratados de acordo com o protocolo padrão de coleta de material arqueológica. 

Ou seja, sua posição espacial é plotada com a estação total e ele é recebe um 

número de proveniência (exatamente como seria feito, por exemplo, para uma 

lasca de quartzo). Portanto, ao contrário do que ocorre com os ossos que 

fazem partes de sepultamentos esses ossos estão todos armazenados numa 

mesma caixa e na discussão que segue as referências a eles será feita pelo 

número de proveniência.  

 Entretanto, ao contrário do que pode parecer, a classificação de um osso 

como não pertencente a sepultamento não é imediata e está sujeita a decisões 

subjetivas. O principal critério para que um osso seja classificado como não 

associado a sepultamento é seu grau de isolamento espacial. Por exemplo, se 

um único osso é achado sozinho num raio de 1 metro de diâmetro ele 

provavelmente será plotado e receberá um número de proveniência. 

Entretanto, caso esse osso seja um crânio inteiro, ainda que isolado, ele muito 

provavelmente será registrado como um sepultamento. Esse é justamente o 

caso do Sepultamento 9 que foi descrito anteriormente. Ele é basicamente 

composto por um único crânio e nem por isso foi coletado como osso não 

associado a sepultamento. Outro exemplo pertinente é o Sepultamento 25, em 

que 3 ossos de um indivíduo adulto e meia-dúzia de ossos de um indivíduo 

subadulto foram coletados como parte de um único sepultamento. O importante 

é ter em mente que essas classificações são frutos de decisões tomadas em 

campo. Portanto, não é porque um conjunto de ossos está coletado sob a 

égide de “Sepultamento” que ele, de fato, representa um evento de 

enterramento.  

 Uma vez que os ossos não associados a sepultamentos foram coletados 

com números de proveniência eles encontram-se dispersos pelas dezenas de 

caixas que contém o material escavado no sítio. Até o início dessa dissertação 

nenhum esforço havia sido feito no intuito de juntar esse material. Infelizmente, 

até o momento em que esse texto foi finalizado esse processo ainda não havia 
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sido terminado e, portanto, a descrição que segue deve ser vista como parcial 

e, potencialmente, sujeita a acréscimos futuros.  

 Existem duas principais fontes através das quais os ossos humanos 

isolados podem ser identificados. Uma delas é através do diário de campo do 

sítio. Assim, o diário de campo foi lido em procura de toda e qualquer menção a 

ossos humanos que foram encontrados mas não estavam associados a 

sepultamentos (ver apêndice B). De acordo, foi possível identificar a existência 

dos seguintes ossos isolados:  

 ossos humanos sem identificação na quadra O27 

 fragmento proximal de tíbia humana no nível 1 da quadra L11 

 concentração  de osso evidenciado no canto NE da quadra K10 

 mandíbula humana no nível 2 da quadra L11 

 úmero e clavícula de um recém nascido no nível 2 da quadra J09 

 parte proximal de um úmero humano com evidencias de ter sido cortado 

no nível 3 da quadra J09 

 possível parte distal de uma tíbia com marcas de corte no nível 3 da 

quadra L09 

 fragmento isolado de crânio humana de criança no nível 5 da quadra J09 

 parte distal de fêmur no nível 6 da quadra L09 (PN-3083) 

 parte distal de fêmur com marcas de corte no nível 8 da quadra L11 

(cota -0,363; PN-3632) 

 fragmento proximal de tíbia no nível 8 da quadra L11 (cota -0,409; PN-

3918) 

 fragmento de escápula que se soltou do perfil da quadra L11 (PN-5631)  

 

 A outra forma de identificar ossos humanos não associados a 

sepultamentos é através dos “boletos” em que ficaram registradas informações 

referentes a todo o material que foi coletado em campo e recebeu um número 

de proveniência. Como esses boletos estavam disponíveis exclusivamente em 

papel, tornando a consulta uma tarefa interminável, o primeiro passo foi 

digitalizar cada um deles (3456 boletos). Em seguida, foi gerada uma lista de 

todos os números de proveniência em cujo campo “Descrição do Material” 
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contivesse a palavra osso e não contivesse a palavra fauna. A partir dessa lista 

foi feito um esforço conjunto entre o autor dessa dissertação e o técnico do 

laboratório (Max Ernani) para encontrar esses ossos em meio às dezenas de 

caixas com material do sítio. Até o momento apenas dois ossos foram 

identificados, sendo que um deles não consta na listas apresentadas acima (foi 

um encontro fortuito).   

 Ambos esses ossos, uma extremidade distal de fêmur esquerdo e uma 

extremidade proximal de úmero direito (PN-3093 e PN-3305), foram cortados, 

apresentando os chanfros característicos próximos à borda seccionada. A 

Figura 8.28.1 apresenta os CEQ dos níveis correspondentes em que esses 

ossos foram encontrados. As Figuras 8.28.2 e 8.28.3 mostram fotos desses 

ossos.   

 

 
Figura 8.28.1 – Croqui de escavação da quadra L-09 indicando a posição em que foram encontrados os 
dois ossos isolados mencionados no texto.  
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Figura 8.28.2 – Osso isolado número 3083. Extremidade distal do fêmur 
esquerdo. a) Da esquerda para a direita, vista anterior, lateral, posterior e medial; 
b) detalhe da superfície anterior resultante após remoção da diáfise e incisões, c) 
detalhe da superfície posterior após a remoção da diáfise e incisões, d) incisão na 
parte posterior, próximo à superfície articular, e) marcas presentes na superfície 
articular do côndilo medial, possivelmente geradas pela ação de algum roedor.  

 

 
Figura 8.28.3 – Osso isolado 3305. Extremidade proximal de úmero direito. a) vista 
anterior, lateral, posterior e medial; b), c), d) detalhe para os chanfros próximos a 
superfície seccionada nas faces anterior, pôstero-medial e medial, 
respectivamente; e) chanfros na face medial que não estavam tão próximos da face 
seccionada.  
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Figura 8.28.E1– Osso isolado 3083. Microscopia eletrônica de varredura das incisões localizadas na 
superfície articular do côndilo do fêmur esquerdo.   
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Figura 8.28.E1– Osso isolado 3083. Microscopia eletrônica de varredura das incisões localizadas na 
superfície articular do côndilo do fêmur esquerdo (continuação).   
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8.29 - Estruturas de blocos 

 Diversos sepultamentos da Lapa do Santo apresentavam uma cobertura 

de blocos. Em alguns casos essa cobertura era constituída por blocos grandes 

e esparsos, como nos sepultamentos 1, 20 e 21. Em outros, a cobertura de 

blocos era constituída por blocos menores que formavam uma verdadeira 

estrutura circular, com limites muito bem delimitados que, em alguns casos, 

eram concordantes com os limites da cova subjacente. Num primeiro momento, 

durante as escavações, imaginou-se que a existência dessas estruturas 

circulares que recobriam alguns sepultamentos estaria, invariavelmente, 

associada a ossos humanos. Entretanto, conforme procederam as escavações, 

ficou claro que nem todas as estruturas de blocos estavam, de fato, associadas 

a sepultamentos. Ou seja, que em alguns casos não havia nenhum osso 

humano abaixo delas. É claro que mesmo sem a presença de ossos humanos 

essas estruturas ainda poderiam, em teoria, ter sido geradas dentro de um 

contexto funerário e, portanto, estariam associadas aos sepultamentos 

circundantes. Ainda assim, conforme discutido na primeira seção desse 

capítulo, do ponto de vista do registro arqueológico é a existência de ossos 

humanos que determina se uma estrutura pode ser ou não chamada de 

sepultamento.  Portanto, é fundamental que essas estruturas sejam avaliadas 

individualmente no intuito de se determinar quais estavam e quais não estavam 

diretamente associadas a sepultamentos. Mais ainda, no caso das que estão 

associadas aos sepultamentos é preciso determinar com qual sepultamento 

deve ser feita a associação (tarefa mais difícil do que pode parecer).   

 A expectativa inicial de que as estruturas circulares de blocos estariam, 

necessariamente, acima de um conjunto de ossos gerou certa confusão no 

registro de campo, especialmente no que se refere ao registro das estruturas 

de blocos, mas também no registro de alguns sepultamentos. Um dos 

problemas é que em pelo menos três casos, ao surgirem, as estruturas 

circulares foram nomeadas como sepultamentos (sepultamentos 16, 20 e 21). 

Entretanto, uma vez verificado que não havia ossos humanos abaixo dessas 

estruturas elas “deixaram” de ser sepultamentos. No caso dos sepultamentos 

20 e 21 eles foram “transferidos” para os conjuntos de ossos que tinham 

acabado de ser evidenciados na quadra L11. Já o sepultamento 16 
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simplesmente deixou de existir. Por outro lado, as estruturas de blocos que 

“deixaram” de ser sepultamentos não receberam uma nova identificação e nos 

documentos de campo essas estruturas continuam indicadas como 

“Sepultamento”. Além disso, parte do registro dessas estruturas de blocos 

encontra-se naquilo que foi seu CES (que, formalmente, não existe pois elas na 

verdade não são sepultamentos) e parte está nos CEQ dos níveis 

correspondentes. Para tornar a situação ainda mais complicada, diversas 

dessas estruturas de blocos encontram-se justamente na região onde duas, 

três e, as vezes, até quatro quadras se encontram. Ou seja, o registro dessas 

estruturas encontra-se muito disperso já que elas não foram tratadas como 

“unidades” de escavação. 

 Em etapas mais recentes, quando os supervisores já estavam alertados 

para a eventual possibilidade de que as estruturas de blocos não 

representavam necessariamente um sepultamento, o problema oposto ocorreu. 

Assim, as estruturas de bloco foram inicialmente escavadas como uma feição 

qualquer. Em seguida, quando de fato foram identificados ossos humanos ela 

passou a ser nomeada como sepultamento fazendo com que, mais uma vez, 

ocorresse uma descontinuidade no registro dessas estruturas.  

 A seguir apresento uma tentativa de unir todas as fontes documentais 

disponíveis em que estão representadas essas estruturas de blocos. Tal 

esforço é fundamental para se estabelecer quais dessas estruturas estavam, 

de fato, associadas a sepultamentos e quais não estavam. Nesse sentido, o 

primeiro passo foi nomear essas estruturas. Optei por nomear as estruturas 

utilizando como prefixo o termo EB (Estrutura de Blocos), seguido pela letra e 

pelo número da quadra que abriga a maior parte da estrutura, seguido por um 

número ordinal. É importante notar que de acordo com esse esquema de 

nomeação as estruturas de blocos tornam-se independentes dos 

sepultamentos, mesmo no caso em que a associação é indubitável. Reconheço 

que essa solução não é ideal, mas parece ser a única que permite que todas 

as estruturas de blocos sejam analisadas em conjunto. Para deixar isso claro, 

um exemplo. O Sepultamento 15 estava, indubitavelmente, recoberto por uma 

estrutura de blocos. De acordo com a nova denominação essa estrutura passa 

a ter uma identificação própria: EB-I12-6. Portanto, se diz que o Sepultamento 
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15 está recoberto pela estrutura de blocos EB-I12-6. Por outro lado, a estrutura 

de blocos EB-I13-7, por exemplo, não está associada a nenhum sepultamento.  

 Cada estrutura de blocos será apresentada na forma de “exposições”. 

Entretanto, é importante explicitar que essas exposições foram estabelecidas a 

posteriori e que são, portanto, elas mesmas fruto da minha interpretação das 

fontes documentais originais. Ou seja, essas estruturas não foram de fato 

escavadas através de “exposições” consecutivas como unidades de 

escavação, pelo menos não na ordem em que elas serão apresentadas nessa 

seção. Como informado acima, seu registro de escavação é disperso e, 

portanto, a fonte a partir da qual diferentes exposições de uma mesma 

estrutura de blocos foram estabelecidas pode variar.  

 Novamente, um exemplo para ilustrar. Tanto nos CESs do Sepultamento 

10 como nos do Sepultamento 15 está registrada uma estrutura de blocos, que 

a princípio estariam, cada uma, associada a um desses sepultamentos. 

Entretanto, após as escavações, verificou-se que na verdade havia uma única 

estrutura da qual faziam parte tanto os blocos representados nos CES do 

Sepultamento 10 como do Sepultamento 15. A essa estrutura se atribui o nome 

EB-I12-6. Mais do que isso, foi verificado que os blocos registrados junto ao 

Sepultamento 10 ocupavam uma posição superior do que aqueles registrados 

junto ao Sepultamento 15. Portanto as primeiras “exposições” da estrutura EB-

I12-6 foram “extraídas” do registro do Sepultamento 10 e as últimas exposições 

do registro do Sepultamento 15. Mais especificamente, as exposições de 

número 2 até 4 da estrutura EB-I12-6 foram “extraídas” dos CESs das 

exposições 1, 2 e 3 do Sepultamento 10 (feitos em 2003) e as exposições 5 e 6 

foram extraídas dos CESs das exposições 1 e 2 do Sepultamento 15 (feitos em 

2005). 

 Outro ponto que precisa ser esclarecido diz respeito ao sistema adotado 

em campo para o registro dos blocos que constituem essas estruturas. Todos 

os blocos encontrados no sítio foram registrados espacialmente. De maneira 

geral, esse registro encontra-se nos CEQs. Entretanto, no caso de algumas 

estruturas com muitos blocos, conforme as que são discutidas nesta seção, 

croquis mais detalhados foram efetuados. Nesses croquis cada bloco foi 
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desenhado e as cotas de seu topo e de sua base registradas. Para tal, cada 

bloco recebeu uma identificação, normalmente um número. Essa identificação 

será aqui referida como “Bloco ID”. Entretanto, apesar da importância desse 

tipo de registro, não existiu uma numeração formal de todo o sítio para a 

identificação dos blocos. Tampouco a numeração seguiu uma ordem para cada 

uma das estruturas definidas neste trabalho. Em outras palavras, a numeração 

de blocos foi iniciada diversas vezes em porções diferentes do sítio. Portanto, 

existem diversos blocos com a mesma identificação (i.e. o mesmo “Bloco ID”). 

Ainda assim, na maioria dos casos é possível diferenciar esses blocos mesmo 

quando eles têm o mesmo “Bloco ID” a partir da quadra onde ele foi 

encontrado. Além disso, mesmo que dois blocos de uma mesma quadra 

tenham sido registrados com o mesmo “Bloco ID” em teoria é possível 

distingui-los pois eles apresentam cotas verticais diferentes. Portanto, pelo 

menos em teoria, seria possível criar uma nova numeração para todos os 

blocos do sítio indo de 1 até “n” (onde “n” seria o número total de blocos). 

Entretanto, tendo-se em vista o escopo da presente dissertação tal tarefa não 

foi realizada e, como conseqüência, uma mesma estrutura pode apresentar 

blocos com o mesmo numero de identificação. 

 Existem duas regiões nas quais o registro das estruturas de blocos é 

particularmente complicado. Notadamente, a região cuja área principal é 

delimitada pela quadra I12 e I13 e a região que é delimitada principalmente 

pela quadra J12, mas que engloba também pequenas porções das quadras 

J13, K12 e K13. Essas duas regiões serão apresentadas individualmente. As 

demais estruturas de blocos presentes no sítio estão diretamente associadas a 

sepultamentos e seu registro não apresenta problemas e serão apresentadas 

individualmente.   

Estruturas de Blocos das Quadras J12, J13, K12 e K13 

 As estruturas de bloco das quadras J12, J13, K12 e K13 foram 

inicialmente classificadas como sepultamentos. Entretanto, como em alguns 

casos não foram encontrados ossos abaixo dos blocos algumas delas 

deixaram de sê-lo. Além disso, os limites entre as estruturas de blocos e os 

sepultamentos que de fato estavam presentes (Sep. 19, Sep. 22 e Sep. 24) na 
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região não são muito nítidos. A situação é especialmente complicada pois essa 

região foi escavada de forma descontinua entre os anos de 2003 e 2007, 

havendo inclusive mais de uma FEQ e de um CEQ para cada nível. A Figura 1 

apresenta um croqui esquemático com as estruturas de blocos encontradas 

nessa região do sítio. A seguir cada uma delas será discutida em detalhes.  

 

Figura 8.29.1 – Croqui das quadras J12, J13, K12 e K13 indicando a posição das estruturas de 
bloco presentes nessas quadras. Em vermelho a região onde foram encontrados os ossos do 
Sepultamento 22. A linha tracejada indica os limites entre as quadras. Os números no eixo 
horizontal são as coordenadas X do sítio e os números no eixo vertical as coordenadas Y do 
sítio (estabelecidas com o uso da estação total).   
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Figura 8.29.2 – Fotos da região da quadra J12 e proximidades. As fotos “a” e “b” são da etapa de 2005 e as fotos “c” e “d” da etapa de 2007. A seta azul indica a 
estrutura EB-J12-1 (ausente nas fotos de 2007); a seta vermelha a EB-J12-2; a seta branca a EB-J12-3 e a seta preta a EB-J12-4.  
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Estrutura de blocos EB-J12-1 (Sepultamento 19) 

 Essa estrutura foi completamente escavada como parte do 

Sepultamento 19 e a totalidade de seu registro de campo encontra-se nos 

CESs desse sepultamento. Era constituída por pelo menos 38 blocos. O topo 

do bloco mais elevado encontrava-se na cota -0,084 e a base do bloco mais 

inferior, na cota -0,187, perfazendo uma espessura de quase 10 centímetros . 

O conjunto dos blocos apresentava um perímetro bem delimitado de forma 

circular com cerca de 30 centímetros de diâmetro. Os limites da estrutura 

encontravam-se em total conformidade com os limites da cova. Os blocos da 

parte inferior da estrutura estavam em contato direto com ossos. Portanto, não 

parece haver qualquer dúvida de que essa estrutura de blocos está 

diretamente associada ao Sepultamento 19.  

Tabela 8.29.1. Cotas dos blocos da estrutura EB-J12-1 

Bloco ID Topo Base Bloco ID Topo Base Bloco ID Topo Base 

9 -0.098 -0.146 31 -0.122 -0.151 110 -0.148 
 10 -0.118 -0.16 32 -0.114 -0.142 111 -0.156 
 11 -0.116 -0.165 33 -0.118 -0.186 132 -0.153 
 12 -0.102 -0.141 34 -0.116 

 
133 -0.158 -0.187 

13 -0.085 -0.131 48 -0.119 -0.159 
   14 -0.085 -0.132 53 -0.15 -0.182 
   15 -0.084 -0.176 55 -0.143 -0.176 
   25 -0.129 -0.167 56 -0.15 -0.199 
   26 -0.136 -0.193 62 -0.121 

    27 -0.134 -0.168 102 -0.14 
    28 -0.126 -0.16 104 -0.151 -0.207 

   29 -0.13 -0.149 106 -0.136 -0.168 
   30 -0.119 

 
107 -0.135 
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Figura 8.29.3 – Estrutura EB-J12-1. Exposições 1 e 2. Em vermelho, ossos humanos. Os números no 
eixo horizontal são as coordenadas X do sítio e os números no eixo vertical as coordenadas Y do sítio 
(estabelecidas com o uso da estação total) 

 

         
Figura 8.29.4 – Estrutura EB-J12-1. Exposição 3 e a foto de campo referente à exposição 2. Em 
vermelho, ossos humanos. Os números no eixo horizontal são as coordenadas X do sítio e os números 
no eixo vertical as coordenadas Y do sítio (estabelecidas com o uso da estação total) 

 

Estrutura de blocos EB-J12-2a e EB-J12-2b 

 A estrutura EB-J12-3 foi inicialmente escavada como Sepultamento 21. 

Entretanto, uma vez que não foram encontrados ossos abaixo dela essa 

nomeação lhe foi retirada. Assim, as duas primeiras exposições foram 
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extraídas do CES daquilo que foi temporariamente chamado de Sepultamento 

20. Já a terceira e última exposição estava registrada num CEQ. 

 Esta estrutura era constituída por 34 blocos. Entre estes é possível 

identificar dois conjuntos distintos no que se refere à posição vertical. O 

primeiro deles, composto pelos blocos 7 a 121 apresentavam cota máxima de -

0,062 e cotas mínimas de -0,211. O outro, composto pelos blocos 215 a 225, 

apresentava cotas máximas de -0,293 e cotas mínimas de -0,472. Portanto, 

existe um hiato de cerca de 10 centímetros onde não foram encontrados 

blocos. Os croquis das Figuras 8.29.5 a 8.29.8 reforçam a interpretação de que 

eram duas estruturas distintas. Os blocos mais superficiais apresentavam uma 

delimitação circular mais nítida, enquanto que o conjunto mais profundo 

apresentava um contorno mais alongado. Nenhum osso foi encontrado seja 

dentro dos limites estabelecidos pelas estruturas, seja em suas proximidades. 

Os ossos humanos mais próximos dessa estrutura são os do Sepultamento 19. 

Ao conjunto mais elevado de blocos será atribuída a denominação EB-J12-2a e 

ao mais profundo de EB-J12-2b. Entretanto, uma ressalva importante é que os 

blocos mais superiores foram escavados em 2005, enquanto que os mais 

inferiores em 2007. É importante que se tenha em mente esse fato pois a 

mudança nos padrões de registro inerentes a um intervalo de tempo tão grande 

podem contribuir para acentuar as diferenças entre esses dois conjuntos de 

blocos.  

Tabela 8.29.2. Cotas dos blocos da estrutura EB-J12-2 

Bloco ID Topo Base Bloco ID Topo Base 

7 -0.062 -0.176 97 -0.155 -0.18 
8 -0.074 n/d 98 -0.138 -0.152 

22 -0.102 -0.16 99 -0.149 -0.163 
45 -0.12 -0.167 120 -0.259 n/d 
49 -0.137 n/d 121 n/d -0.182 
50 -0.137 -0.206 122 n/d n/d 
51 -0.122 -0.139 215 -0.334 -0.409 
52 -0.127 -0.136 216 -0.318 -0.358 
88 -0.161 n/d 217 -0.313 -0.472 
89 -0.142 -0.173 218 -0.324 -0.434 
90 -0.183 n/d 219 -0.348 -0.387 
91 -0.171 n/d 220 -0.341 -0.385 
92 -0.171 n/d 221 -0.325 -0.366 
93 -0.176 -0.211 222 -0.293 -0.374 
94 -0.158 n/d 223 -0.356 -0.406 
95 -0.17 perdida 224 -0.294 -0.352 
96 -0.169 n/d 225 -0.369 -0.407 
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Figura 8.29.5 – Estrutura EB-J12-2a. Exposição 1. Os números no 
eixo horizontal são as coordenadas X do sítio e os números no eixo 
vertical as coordenadas Y do sítio (estabelecidas com o uso da 
estação total). 

 

 
Figura 8.29.6 – Estrutura EB-J12-2b. Exposição 2. Os números no 
eixo horizontal são as coordenadas X do sítio e os números no eixo 
vertical as coordenadas Y do sítio (estabelecidas com o uso da 
estação total). 

 

 
Figura 8.29.7 – Estrutura EB-J12-2b. Exposição 3. Os números no 
eixo horizontal são as coordenadas X do sítio e os números no eixo 
vertical as coordenadas Y do sítio (estabelecidas com o uso da 
estação total). 

 



579 
 

 
Figura 8.29.8 – Foto da estrutura de blocos EB-J12-2. a) Exposição 2 (foto tirada em 2005). Reparar 
como na placa de identificação se lê: “SEP 21”. Posteriormente, entretanto, não foi encontrado 
nenhum osso diretamente associado a essa estrutura; b) Exposição 3 (foto tirada em 2007).   

 

Estrutura de blocos EB-J12-3 

 A estrutura EB-J12-3 foi inicialmente escavada como Sepultamento 20. 

Entretanto, uma vez que não foram encontrados ossos abaixo dela essa 

nomeação foi retirada. Assim, a parte superior dessa estrutura (as três 

primeiras exposições) está registrada nos CES do Sepultamento 20, feitos 

durante a etapa de 2005. Já a parte basal da estrutura (exposição 4) estava 

registrada no CEQ do nível 4 da quadra J12, escavada em 2007. As Figuras 

8.29.9 e 8.29.10 apresentam os croquis correspondentes e a Figura 8.29.11 

uma foto da estrutura. 

 Esta estrutura é composta por pelo menos 56 blocos. De forma análoga 

à estrutura de blocos J12-2a e J12-2b, parece haver um hiato entre as cotas 

dos blocos escavados em 2005 (exposições 1 a 3) e dos blocos escavados em 

2007 (exposição 4). Entretanto, neste caso parece mais razoável supor se 

tratar de uma única estrutura já que seus limites eram virtualmente idênticos 
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em todas as exposições. Os limites dessa estrutura configuravam um círculo 

com cerca de 20 centímetros de diâmetro. De acordo com o croqui da primeira 

exposição foi encontrado um único osso humano em meio a esses blocos. 

Infelizmente não há indicação de número de proveniência, tornando muito 

improvável que esse osso seja identificado em laboratório. Os ossos humanos 

mais próximos a essa estrutura de blocos eram os osso do Sepultamento 22. 

De maneira geral os ossos do sepultamento 22 apareceram em cotas em torno 

de -0,220 e estavam presentes até cotas na ordem de -0,510. Portanto, grosso 

modo, os blocos da estrutura J12-3 ocupavam a mesma posição vertical que os 

ossos do sepultamento 22. Uma possibilidade de difícil comprovação é que a 

estrutura J12-3 estava de fato associada a esses ossos. Entretanto, ela não 

teria sido colocada por cima deles, mas sim ao seu lado.  

Tabela 8.29.3. Cota dos blocos da estrutura EB-J12-3 

Bloco ID Topo Base Bloco ID Topo Base Bloco ID Topo Base 

4 -0.212 -0.3 68 -0.235 -0.288 87 -0.253 -0.273 

5 -0.206 -0.257 69 -0.228 -0.297 147 -0.287 -0.335 

17 -0.234 -0.255 70 -0.252 -0.306 148 -0.287 -0.351 

18 -0.222 -0.242 71 -0.261 n/d 149 -0.27 -0.287 

19 -0.231 -0.25 72 -0.258 -0.263 150 -0.268 -0.307 

20 -0.225 -0.244 73 -0.252 -0.268 151 -0.286 -0.295 

21 -0.205 -0.289 74 -0.254 -0.27 152 -0.282 -0.343 

24 -0.215 -0.247 75 -0.266 -0.298 153 -0.263 -0.3 

36 -0.261 -0.274 76 -0.267 -0.288 155 -0.283 n/d 

37 -0.259 -0.288 77 -0.269 -0.372 206 -0.375 -0.483 

38 -0.251 -0.358 78 -0.305 -0.411 207 -0.434 -0.478 

39 -0.246 -0.315 79 -0.308 -0.6 208 -0.414 -0.439 

40 -0.263 -0.279 80 -0.289 -0.611 209 -0.433 -0.52 

41 -0.227 -0.296 81 -0.284 n/d 210 -0.396 -0.437 

42 -0.222 -0.246 82 -0.252 -0.31 211 -0.378 -0.45 

43 -0.216 -0.246 83 -0.245 -0.31 212 -0.412 -0.524 

65 -0.269 n/d 84 -0.266 -0.281 213 -0.413 -0.458 

66 -0.248 -0.346 85 -0.267 n/d 214 -0.33 -0.453 

67 -0.249 n/d 86 -0.279 n/d 
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Figura 8.29.9 – Estrutura EB-J12-3. Exposições 1 e 2. Em vermelho, osso humano.  

 

  
Figura 8.29.10 – Estrutura EB-J12-3. Exposições 3 e 4.  
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Figura 8.29.11 – Foto da estrutura de blocos EB-J12-3. a) Exposição 2 (foto tirada em 2005). Reparar 
que na placa de identificação se lê: “SEP 20”. Posteriormente, entretanto, não foi encontrado nenhum 
osso diretamente associado a essa estrutura; b) exposição 4 (foto tirada em 2007). A estrutura EB-J12-
3 não existiu como uma unidade de escavação. Em campo ela como foi parcialmente escavada como 
pertencendo ao Sep. 20 (que depois deixou de ser Sep. 20) e parcialmente escavada como parte do 
CEQ da quadra J12. Posteriormente, em laboratório, essas duas fontes foram sobrepostas para 
caracterizar essa estrutura. Portanto, a indicação da na placa da foto “a” não corresponde à indicação 
desta legenda e deve ser desconsiderada.  
 
 

 

Estrutura de blocos EB-J12-4 (Sepultamento 24) 

 A estrutura EB-J12-4 localizava-se no limite entre as quadras J12 e J13. 

Essa estrutura foi parcialmente escavada como associada ao Sepultamento 22 

e parcialmente escavada como associada ao Sepultamento 24. O resultado é 

que seu registro envolve os CESs de ambos os sepultamentos. As Figuras 

8.29.12 a 8.29.15 apresentam essa estrutura em 7 exposições. A primeira foi 

extraída do CES do Sepultamento 22 e as demais dos CES do Sepultamento 

24. A Figura 8.29.16 apresenta fotos dessa estrutura. 

 A princípio, o fato dos CESs de ambos os sepultamentos conterem 

blocos indicaria que, na realidade, duas estruturas. Entretanto, a posição dos 

blocos nos CESs era idêntica, sugerindo que se tratava de uma única estrutura 

de blocos. Além disso, os ossos do Sepultamento 22 encontravam-se ao lado e 

não abaixo dos blocos (mesmo daqueles que aparecem nos CES do próprio 

Sepultamento 22). Portanto, sugere-se que os blocos associados no registro de 
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campo ao Sepultamento 22 faziam parte dos blocos que estavam associados 

ao Sepultamento 24, que juntos compõe a estrutura EB-J12-4. Essa estrutura 

estaria associada apenas ao Sepultamento 24.  

 Composta por pelo menos 125 blocos a estrutura apresentava contorno 

circular bem definido com cerca de 30 centímetros de diâmetro. O topo do 

bloco mais elevado encontrava-se na cota -0,208 e a base do bloco mais 

inferior, na cota -0,607. Portanto, a estrutura tinha cerca de 40 centímetros de 

espessura.  

 

Tabela 8.29.4. Cota dos blocos da estrutura EB-J12-4 

Bloco ID Topo Base Bloco ID Topo Base Bloco ID Topo Base 
1 -0.209 n/d s/n -0.496 -0.556 s/n -0.413 -0.467 

112 -0.257 -0.27 s/n -0.496 -0.583 s/n -0.411 
 

113 -0.273 n/d s/n -0.493 -0.541 s/n -0.411 -0.512 
114 -0.228 n/d s/n -0.489 -0.531 s/n -0.408 -0.447 
115 -0.242 n/d s/n -0.487 -0.525 s/n -0.406 -0.478 
116 -0.23 -0.276 s/n -0.487 -0.519 s/n -0.397 -0.484 
117 -0.259 n/d s/n -0.486 -0.516 s/n -0.395 -0.449 
118 -0.264 n/d s/n -0.485 -0.532 s/n -0.389 -0.472 
119 -0.266 -0.28 s/n -0.485 -0.533 s/n -0.388 -0.481 
123 n/d n/d s/n -0.485 -0.571 s/n -0.386 -0.433 
124 -0.258 n/d s/n -0.482 -0.51 s/n -0.381 -0.454 
125 -0.265 n/d s/n -0.476 n/d s/n -0.381 n/d 
126 -0.296 n/d s/n -0.475 -0.53 s/n -0.377 -0.401 
127 -300 -0.344 s/n -0.473 -0.576 s/n -0.375 -0.496 
128 -0.277 n/d s/n -0.469 -0.586 s/n -0.373 -0.432 
129 -0.282 n/d s/n -0.466 -0.547 s/n -0.37 n/d 
130 -0.282 n/d s/n -0.465 -0.535 s/n -0.369 -0.436 
131 -0.3 n/d s/n -0.464 -0.526 s/n -0.368 -0.413 
206 -0.304 -0.321 s/n -0.462 -0.523 s/n -0.367 -0.468 
207 -0.266 n/d s/n -0.462 -0.537 s/n -0.361 -0.439 
208 n/d n/d s/n -0.462 n/d s/n -0.358 -0.454 
212 -0.293 n/d s/n -0.462 -0.574 s/n -0.358 n/d 
213 -0.334 n/d s/n -0.456 -0.528 s/n -0.357 -0.39 
214 -0.353 -0.39 s/n -0.456 -0.561 s/n -0.353 -0.43 
s/n -0.558 -0.599 s/n -0.452 -0.523 s/n -0.353 n/d 
s/n -0.557 -0.59 s/n -0.45 -0.497 s/n -0.352 n/d 
s/n -0.547 -0.561 s/n -0.439 -0.51 s/n -0.324 -0.408 
s/n -0.545 -0.578 s/n -0.438 -0.499 s/n -0.317 -0.382 
s/n -0.545 -0.604 s/n -0.436 -0.532 s/n -0.308 -0.403 
s/n -0.537 -0.561 s/n -0.435 -0.498 s/n -0.302 -0.339 
s/n -0.533 -0.607 s/n -0.433 -0.474 s/n -0.292 -0.319 
s/n -0.525 -0.589 s/n -0.432 -0.506 s/n -0.285 -0.314 
s/n -0.521 -0.584 s/n -0.431 n/d s/n -0.284 -0.378 
s/n -0.513 -0.573 s/n -0.431 -0.528 s/n -0.275 -0.321 
s/n -0.512 -0.565 s/n -0.431 -0.48 s/n -0.27 -0.45 
s/n -0.509 -0.565 s/n -0.43 -0.488 s/n -0.269 n/d 
s/n -0.504 -0.59 s/n -0.426 -0.46 s/n -0.266 -0.329 
s/n -0.503 -0.553 s/n -0.423 -0.459 s/n -0.259 -0.33 
s/n -0.501 -0.556 s/n -0.42 -0.464 s/n -0.247 -0.312 
s/n -0.498 -0.578 s/n -0.418 -0.577 s/n -0.23 -0.28 
s/n -0.498 -0.518 s/n -0.415 n/d s/n -0.225 -0.261 

   
s/n -0.415 -0.466 s/n -0.208 -0.313 
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Figura 8.29.12 – Estrutura EB-J12-4. Exposições 1 e 2. 
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Figura 8.29.13 – Estrutura EB-J12-4. Exposições 3 e 4. 
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Figura 8.29.14 – Estrutura EB-J12-4. Exposições 5 e 6. 
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Figura 8.29.15 – Estrutura EB-J12-4. Exposição 7. Em vermelho, ossos do Sepultamento 24.  
 

 

Estruturas de Blocos das Quadras I12 e I13 

 A região do sítio discutida nesta seção incluí a quadra I12 e a metade sul 

da quadra I13 (a metade norte não foi escavada). Os sepultamentos 6, 10 e 15 

estavam integralmente contidos nessa região; além deles, metade do 

Sepultamento 7. Três estruturas de blocos estavam presentes: EB-I12-5; EB-

I12-6 e EB-I13-7 (Figura 8.29.17). Cada uma delas será detalhada a seguir.  

Estrutura de Blocos EB-I12-5 (Sepultamento 6) 

 Esta estrutura de bloco estava localizada na porção sul da quadra I12. 

Apesar de ter sido associada ao Sepultamento 6, o único registro dessa 

estrutura encontra-se no CEQ da quadra I12. Ao todo estavam presentes 22 

blocos evidenciados em 4 exposições. Enquanto os blocos 27 a 30, 42, 43, 44, 

46 e 48 parecem estar nitidamente associados ao Sepultamento 6, por estarem 

espacialmente restritos ao limite de uma cova, os demais blocos (da exposição  
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Figura 8.29.16 – Foto da estrutura de blocos EB-J12-4. a) foto da primeira exposição em que é possível 
observar que os ossos do Sepultamento 22 (seta branca) encontram-se ao lado dos blocos (seta 
preta); b) foto da exposição 3; c) foto panorâmica em que é possível ver o limite da cova do 
sepultamento 22, já escavado; d) foto da exposição 4; e) foto da exposição 5; f) foto da exposição 7. A 
estrutura EB-J12-4 não existiu como uma unidade de escavação. Em campo ela como foi parcialmente 
escavada como pertencendo ao Sep. 22 e parcialmente escavada como pertencendo ao Sep 24. 
Posteriormente, em laboratório, o registro de campo desses dois sepultamentos foi sobrepostos para 
caracterizar essa estrutura. Por isso, as indicações das placas que aparecem nas fotos “a” e “f” não 
correspondem ao número da exposição indicadas nesta legenda e devem ser desconsideradas.   
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Figura 8.29.17 – Croqui das quadras I12 e I13 indicando a posição das estruturas de bloco. Em 
vermelho a região onde foram encontrados ossos humanos. A linha tracejada indica os limites entre 
as quadras.  
 
 

1) são espacialmente mais dispersos. Isso sugere que esses blocos mais 

superiores não faziam parte da estrutura que recobria o Sepultamento 6. 

Entretanto, quando a posição vertical desses blocos é levada em consideração 

eles se encontravam imediatamente acima daqueles. Uma interpretação 

possível é que a “pilha” de blocos era originalmente mais alta e que ela foi 

erodida, o que levou à dispersão espacial de blocos observada na primeira 

exposição. Isso faz sentido já que comparado às demais estruturas de blocos 
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do sítio essa é uma que constituída pelo menos número de blocos, 

especialmente se os blocos da primeira exposição não fizerem parte da 

cobertura do sepultamento. As Figuras 8.29.18 e 8.29.19 apresentam os 

croquis dessa estrutura. 

 Os blocos mais elevados estavam na cota -0,143 e os mais rebaixados 

nas cotas -0,459. Portanto, essa estrutura tinha cerca de 30 centímetros de 

espessura. 

Tabela 8.29.5. Cota dos blocos da estrutura EB-I12-5 

Bloco ID Topo Base Bloco ID Topo Base Bloco ID Topo Base 

1 -0.143 -0.191 13 -0.153 -0.268 30 -0.266 -0.332 

2 -0.167 n/d 14 -0.193 -0.285 42 -0.313 -0.327 

3 -0.162 -0.239 15 -0.211 n/d 43 -0.303 -0.343 

8 -0.178 -0.229 16 -0.21 -0.26 46 -0.367 n/d 

9 -0.154 -0.204 17 -0.202 -0.262 48 -0.36 -0.412 

10 -0.171 -0.211 27 -0.252 -0.297 49 -0.412 -0.459 

11 -0.184 -0.225 28 -0.299 -0.27 
   

12 -0.176 -0.211 29 -0.252 n/d 
   

 

Figura 8.29.18 – Estrutura EB-I12-5. Exposições 1 e 2. 
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Figura 8.29.19 – Estrutura EB-I12-5. Exposições 3 e 4.  

Estrutura de Blocos EB-I12-6 (Sepultamento 15) 

 Metade da estrutura EB-I12-6 localizava-se na quadra I12 e metade na 

quadra I13. Além disso, essa estrutura foi parcialmente escavada como 

associada ao Sepultamento 10 e parcialmente escavada como associada ao 

Sepultamento 15. O resultado é que seu registro é difuso, envolvendo os CEQ 

das quadras I12 e I13 e os CES dos sepultamentos 10 e 15. As Figuras 8.29.20 

a 8.29.22 apresentam essa estrutura em 6 exposições e na Figura 8.29.23 as 

fotos correspondentes. A primeira foi extraída do CEQ do nível 3 da quadra I13 

(feito em 2003), as exposições de número 2 até 4 foram extraídas dos CES do 

Sepultamento 10 (feitos em 2003) e as exposições 5 e 6 foram extraídas dos 

CES do Sepultamento 15 (feito em 2005). 

 Uma importante modificação foi realizada em relação ao que foi 

registrado em campo. A estrutura de blocos que consta nos CES do 

Sepultamento 10 deixou de fazer parte dele. A figura x mostra claramente que 

o Sepultamento 10 encontrava-se ao lado da estrutura. Portanto, ao contrário 

do que foi indicado em campo não existia uma cobertura de blocos sobre o 

Sepultamento 10. O que ocorreu foi uma divisão indevida da estrutura EB-I12-6 

entre os sepultamentos 10 e 15 quando, na verdade, ela estava associada 

apenas a esse último.  

 Foram identificados 57 blocos nessa estrutura. Entretanto, devido às 

dificuldades de registro expostas a cima esse valor deve ser visto como 

aproximado. O topo mais elevado encontra-se na cota -0,242 e a base mais 
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rebaixada na cota -0,558. Portanto a espessura dessa estrutura é de cerca de 

30 centímetros. O conjunto dos blocos apresenta um perímetro bem delimitado 

de forma circular com cerca de 40 centímetros de diâmetro. O limite da 

estrutura encontra-se em total conformidade com o limite da cova do 

Sepultamento 15. Os blocos da parte inferior da estrutura estão em contato 

direto com ossos. Portanto, não parece haver qualquer dúvida que essa 

estrutura de blocos está diretamente associada ao Sepultamento 15.  

Tabela 8.29.6. Cota dos blocos da estrutura EB-I12-6 

Bloco ID Topo Base Bloco ID Topo Base Bloco ID Topo Base 

1 -0.302 -0.34 1 -0.525 -0.537 20 -0.33 -0.391 

1 -0.314 -0.418 2 -0.52 -0.528 22 -0.321 -0.375 

3 -0.334 -0.391 3 -0.473 -0.515 23 -0.331 -0.39 

4 -0.31 n/d 4 -0.463 -0.518 24 -0.33 -0.393 

5 -0.33 n/d 5 -0.486 -0.518 25 -0.314 -0.387 

6 -0.356 -0.391 6 -0.491 -0.515 26 -0.313 -0.378 

7 -0.363 n/d 7 -0.507 -0.527 31 -0.376 n/d 

8 -0.353 n/d 8 -0.487 -0.515 32 -0.397 n/d 

9 -0.362 n/d 22 -0.528 -0.535 33 -0.38 -0.466 

10 -0.382 -0.43 23 -0.493 -0.538 34 -0.406 n/d 

11 -0.367 -0.436 24 -0.481 -0.554 35 -0.378 n/d 

12 -0.413 n/d 25 -0.52 -0.543 36 -0.415 -0.507 

13 -0.369 -0.404 39 -0.54 -0.551 37 -0.38 -0.416 

39 -0.416 -0.496 40 -0.546 -0.558 38 -0.373 n/d 

40 -0.453 n/d 41 -0.508 -0.538 39 -0.366 n/d 

44 -0.409 -0.465 5 -0.242 -0.289 45 -0.404 n/d 

45 -0.453 -0.514 6 -0.258 -0.353 1 -0.487 n/d 

48 -0.456 n/d 7 -0.277 -0.356 2 n/d -0.476 

49 -0.457 -0.482 19 -0.302 -0.381 3 n/d -0.515 
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Figura 8.29.20 – Estrutura EB-I12-6. Exposições 1 e 2. Em vermelho, ossos humanos do 
Sepultamento 10. 
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Figura 8.29.21 – Estrutura EB-I12-6. Exposições 3 e 4. Em vermelho, ossos humanos do 
Sepultamento 10. 
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Figura 8.29.22 – Estrutura EB-I12-6. Exposições 5 e 6. Em vermelho, ossos humanos do 

Sepultamento 15. 
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Figura 8.29.23 – Foto da estrutura de blocos EB-I12-6. a,b,c) etapa de 2003, correspondem, 
respectivamente às exposições 2, 3 e 4; d) foto da mesma exposição que a anterior, mostrando como 
o Sepultamento 10 (indicado pela seta vermelha) encontrava-se ao lado da estrutura de blocos não 
havendo razão para associá-la a ele; e, f) etapa de 2005, correspondem, respectivamente às 
exposições 5 e 6. Na última foto é possível observar alguns ossos do Sepultamento 15 logo abaixo dos 
blocos da estrutura, tornando evidente que todos os blocos recobriam esse sepultamento.  
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Estrutura de Blocos EB-I13-7 

 Tendo-se em vista que apenas a metade sul da quadra I-13 foi 

escavada, a EB-I13-7 localiza-se no canto NE dessa meia quadra. Pelas 

razões enunciadas anteriormente o registro dessa estrutura encontra-se 

dividido. As Figuras 8.29.24 a 8.29.28 apresentam essa estrutura em 9 

exposições. Dessas, a primeira foi extraída do CEQ do nível 3 da quadra I13 

(feito em 2003), as exposições de número 2 até 6 foram extraídas dos CES do 

Sepultamento 15 (feitos em 2005) e as exposições de 7 a 9 foram extraídas de 

um croqui existente para as partes mais basais dessa estrutura (feito em 2007). 

 Estavam presentes pelo menos 65 blocos sendo que a cota do topo do 

mais elevado era -0,439 e a base do mais rebaixado, -0,775. Portanto a 

estrutura apresentava cerca de 33 centímetros de espessura.  

Tabela 8.29.7. Cota dos blocos da estrutura EB-I13-7 

Bloco ID Topo Base Bloco ID Topo Base Bloco ID Topo Base 

A -0.443 -0.553 33 -0.609 -0.624 14 -0.64 -0.695 

B -0.445 -0.48 34 -0.583 -0.608 15 -0.663 -0.705 

C -0.471 -0.495 35 -0.598 n/d 16 -0.671 -0.69 

D -0.465 -0.487 36 -0.587 n/d 17 -0.648 -0.689 

E -0.439 n/d 46 -0.606 n/d 18 -0.625 -0.685 

9 -0.518 -0.559 47 -0.604 n/d 19 -0.622 -0.691 

11 -0.51 -0.558 48 -0.613 n/d 20 -0.664 -0.725 

12 -0.508 -0.557 49 -0.618 n/d 21 -0.64 -0.758 

13 -0.511 -0.537 50 -0.634 n/d 22 -0.7 -0.745 

14 -0.51 -0.531 1 -0.567 -0.658 23 -0.627 -0.708 

15 -0.505 -0.531 2 -0.569 -0.646 24 -0.656 -0.717 

16 -0.51 -0.534 3 -0.574 -0.631 25 -0.695 -0.713 

19 -0.547 -0.578 4 -0.567 -0.65 26 -0.655 -0.754 

20 -0.537 -0.578 5 -0.632 -0.671 27 -0.696 -0.751 

26 -0.546 -0.579 6 -0.614 -0.633 28 -0.685 -0.768 

27 -0.529 -0.571 7 -0.639 n/d 29 -0.695 -0.729 

28 -0.535 -0.6 8 -0.604 -0.661 30 -0.734 -0.766 

29 -0.547 -0.626 9 -0.603 -0.649 31 -0.702 -0.729 

30 -0.597 -0.598 10 -0.669 -0.715 32 -0.698 -0.748 

31 -0.572 n/d 11 -0.615 -0.671 33 -0.717 -0.775 

32 -0.573 -0.604 12 -0.624 -0.721 34 -0.704 -0.762 

   
13 -0.661 -0.691 35 -0.726 -0.741 
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Figura 8.29.24 – Estrutura EB-I13-7. Exposições 1 e 2.  
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Figura 8.29.25 – Estrutura EB-I13-7. Exposições 3 e 4.  
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Figura 8.29.26 – Estrutura EB-I13-7. Exposições 5 e 6.  



601 
 

 
Figura 8.29.27 – Estrutura EB-I13-7. Exposições 7 e 8.  
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Figura 8.29.28 – Estrutura EB-I13-7. Exposição 9.  

 

Estrutura de Blocos EB-J10-8 (Sepultamento 12) 

 De acordo com a FES do Sepultamento 12 havia uma cobertura de 

blocos sobre a cova. Entretanto, nos CESs essa cobertura não foi registrada. 

Nos CEQs da quadra H12, na região onde foi encontrado esse sepultamento, 

também não está indicada tal estrutura. Entretanto, existe no mesmo CEQ uma 

série de anotações referentes aos topos e base de sete blocos (numerados de 

1 a 7), dos quais apenas o primeiro e último aparecem de fato nos CEQ, sendo 

que este último esta nitidamente dentro dos limites da cova do Sepultamento 

12 (vide figura 8.29.29). Nas duas únicas fotos que foram tiradas em campo 

dos níveis em questão é possível observar, na região em que viria a se 

localizar o Sepultamento 12, um aglomerado de blocos (8.29.30). Portanto, a 

explicação mais plausível é que o registro dessa estrutura de blocos 

encontrava-se num CEQ não localizado. Dos sete blocos cujos topos e bases 

foram anotados é muito provável que quase todos tenham feito parte dessa 

estrutura. Assim, será assumido que a estrutura EB-H12-8 era composta pelos 

blocos de numero 2 a 7. Portanto, a estrutura EB-H12-8 era composta por seis 
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blocos sendo que o topo do bloco mais elevado encontrava-se na cota -0.243 e 

base do bloco mais inferior, na cota -0,587, indicando uma espessura de cerca 

de 35 centímetros para a estrutura.  

Tabela 8.29.8. Cota dos blocos da estrutura EB- H12-8 

Bloco ID Topo Base 

1 -0.216 -0.308 
2 -0.243 -0.318 
3 -0.295 -0.368 
4 -0.31 -0.376 
5 -0.346 -0.373 
6 -0.342 -0.376 
7 -0.527 -0.587 

  

Figura 8.29.29 – Croqui de escavação da quadra H12. Apenas os blocos 1 e 7 aparecem nos CEQ. Os 
demais blocos devem ter sido registrados num CEQ que não foi localizado.  

 
Figura 8.29.30 – Essas são as únicas duas fotos em que é possível observar a estrutura EB-H12-8. Na 
foto “a” a quadra H12 foi fotografada de sul para norte e na foto “b” de norte para sul. As setas pretas 
indicam a localização da estrutura.  
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Estrutura de Bloco EB-J10-9 (Sepultamento 4) 

 Metade da estrutura EB-J10-9 localizava-se na quadra J10 e metade, na 

quadra J11. Além disso, enquanto o registro das porções mais superiores 

dessa estrutura encontra-se nos CEQs, sua parte mais basal foi registrada 

como parte da primeira exposição do Sepultamento 4. Além disso, com relação 

à parte mais superior, o registro encontra-se dividido entre o CEQ da quadra 

J10, o CEQ da quadra J11 e um terceiro croqui no qual a estrutura foi 

desenhada em detalhes. Mais uma vez, essa multiplicidade de fontes tornou 

difícil a reconstituição da estrutura como um todo, especialmente no que se 

refere ao reconhecimento dos números de identificação de cada bloco. A 

Figura x apresenta a síntese feita a partir dessas diferentes fontes, que resultou 

em 3 exposições para a estrutura EB-J10-9. A primeira exposição foi extraída 

do CEQ do nível 1 da quadra J10 (feito em 2003), a exposição 2 foi composta a 

partir dos CEQ do nível 2 da quadra J11 e de outro croqui feito especialmente 

para o registro dessa estrutura. Por fim, a terceira exposição da EB-J10-9 

refere-se àquilo que foi originalmente escavado como a primeira exposição do 

Sepultamento 4.  

 Ao todo estavam presentes 36 blocos na estrutura, sendo que o topo do 

bloco mais elevado estava na cota 0,174 e a base do bloco mais rebaixado na 

cota -0,049. A estrutura apresentava, portanto, cerca de 22 centímetros de 

espessura. O contato dos blocos da parte basal da estrutura com os ossos do 

Sepultamento 4 e o fato dos limites da estrutura e do sepultamento serem 

concordantes parecem não deixar dúvida da associação entre eles (Figuras 

8.29.31 e 8.29.32). Ao contrário do que ocorre com as outras estruturas de 

blocos presentes no sítio, na EB-J10-9 os blocos eram de quartzo, uma matéria 

prima que, até onde se sabe, não ocorre naturalmente nos abrigos da região.  
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Figura 8.29.31 – Estrutura EB-J10-9. Da esquerda para a direita as exposições de número um a três. Em cinza os blocos de quartzo, em laranja concreções e , em 
vermelho, ossos humanos do Sepultamento 4.  

 

Tabela 8.29.9. Cota dos blocos da estrutura EB-J10-8 

Bloco ID Topo  Base Bloco ID Topo  Base Bloco ID Topo  Base 
1 0.116 n/d 15 0.079 0.052 27 0.07 0.035 
2 0.138 n/d 16 0.088 0.048 28 0.077 0.012 
3 0.174 0.119 17 0.091 0.033 29 0.095 0.061 
4 0.154 n/d 18 0.048 -0.004 30 0.092 0.06 

7 (1) 0.127 0.061 19 0.064 0.025 31 0.096 0.021 
8 (2) 0.15 0.085 20 0.083 0.016 32 n/d n/d 
9 (3) 0.118 0.057 21 0.099 0.047 33 0.095 0.028 

10 (4) 0.084 0.047 22 0.065 0.057 34 0.055 0.001 
11 (5) 0.122 0.073 23 0.076 0.022 35 -0.049 -0.022 
12 (6) 0.093 0.045 24 0.058 0.035 36 0.057 0.022 
13 (6) 0.111 0.079 25 0.072 0.024 37 0.046 -0.006 

14 0.14 0.062 26 0.086 0.039 38 0.078 0.035 
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8.29.10 Tabela síntese 

 

Tabela 8.29.10. Síntese sobre as estruturas de blocos.  

Id. Localização Topo Base Espessura (cm) N de Blocos Associação 

EB-1 J12 -0,084 -0,187 10 38 Sep. 19 

EB-2a J12, K12 -0,062 -0,211 15 26 Nenhuma 

EB-2b J12, K12 -0,293 -0,472 18 11 Nenhuma 

EB-3 J12 -0,206 -0,524 32 56 Nenhuma 

EB-4 J12, K12, J13, K13 -0,208 -0,607 40 125 Sep. 24 

EB-5 I12 -0,143 -0,459 32 22 Sep. 6 

EB-6 I12, I13 -0,242 -0,558 32 57 Sep. 15 

EB-7 I13 -0,439 -0,775 34 65 Nenhuma 

EB-8 H12 -0,243 -0,587 34 6 Sep. 12 

EB-9 J10, J11 0,174 -0,049 22 36 Sep. 4 
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Figura 8.29.32 – Foto da estrutura de blocos EB-J10-9. a) foto geral da quadra J10 e da parte sul da quadra J11; onde elas se encontram é possível observar os 
blocos da estrutura nos estágios iniciais de sua exposição (seta preta); b e c) exposição 3; d, e) os blocos estavam localizados imediatamente acima dos ossos 
humanos, tornando inconteste sua associação com o sepultamento. A estrutura EB-J10-9 não existiu como uma unidade de escavação. Em campo ela como 
foi parcialmente escavada como pertencendo ao Sep. 4 e parcialmente escavada como parte do CEQ das quadras J10 e J11. Posteriormente, em laboratório, 
o registro de campo dessas fontes foram sobrepostos para caracterizar essa estrutura. Por isso, as indicações das placas que aparecem nas fotos “b” e “c” 
não correspondem ao número da exposição indicadas nesta legenda e devem ser desconsideradas.   
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9 – Os Padrões de Sepultamento da Lapa do Santo 

 

 No âmbito da Arqueologia da Morte a parte mais esperada de todo 

estudo é a definição dos padrões de sepultamento. De maneira mais ou menos 

explícita, existe a expectativa de que esses padrões reflitam o comportamento 

normativo gerado pelas prescrições de uma dada sociedade em relação ao 

tratamento de seus mortos. Seria a realização daquele que constituí um dos 

principais anseios do arqueólogo: vislumbrar, ainda que de forma parcial, o 

comportamento que precedeu a formação do registro material. No caso dos 

sepultamentos, isso seria particularmente valioso, pois é difícil imaginar 

qualquer outro momento que esteja mais embebido em significado, ou cujos 

gestos sejam norteados por princípios mais simbólicos, do que um ritual 

funerário. Ainda que existam rituais igualmente importantes (ig. menarca, 

iniciação, casamento, nascimento etc.) nenhum deles é capaz de gerar um 

registro arqueológico tão evidente e facilmente acessível quanto os ritos 

funerário.  

 Entretanto, existe uma ambigüidade inerente a esse conceito que nem 

sempre é explicitada. Em sua versão mais abrangente, entende-se que os 

padrões de sepultamento refletem o comportamento normativo gerado no 

âmago de cada cultura sobre como lidar com o corpo do falecido. Em sua 

versão mais pragmática, entretanto, um padrão de sepultamento é 

simplesmente o agrupamento de sepultamentos que compartilham um conjunto 

de propriedades formais julgadas relevantes pelo pesquisador (eg. todos os 

sepultamentos em que o corpo estava em decúbito lateral direito; todos os 

sepultamentos com aplicação de ocre). Entretanto, conforme discutido no 

capítulo 4 sobre os “Estudos das Práticas Mortuárias”, não existe nenhuma 

razão para se esperar que uma determinada cultura apresente uma única 

maneira de enterrar seus mortos. Ou seja, diferentes conjuntos de 

sepultamentos que compartilham propriedades formais podem ter sido gerados 

por um mesmo padrão de sepultamento. Do ponto de vista arqueológico, 

muitas vezes, a diferença não é discernível. Ainda assim, é importante dela ter 

ciência para, na medida do possível, evidenciá-la. Nesse sentido, é 

fundamental levar em consideração a posição cronológica dos enterros e sua 
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disposição espacial, além das propriedades formais, no processo de se 

caracterizar um padrão de sepultamento.  

 Uma situação particularmente clara em que conjuntos distintos de 

sepultamentos que compartilham propriedades formais são gerados por um 

mesmo padrão funerário é o caso dos rituais de secundarização. De um ponto 

de vista estritamente descritivo, todos os sepultamentos da fase primária 

compartilhariam propriedades entre si e se diferenciariam dos sepultamentos 

da fase secundária. Entretanto, seria descabido afirmar se tratar de dois 

padrões funerários distintos. Numa analogia com o estudo dos artefatos líticos, 

é preciso levar em consideração toda a chain operatoire de um padrão 

funerário para ser possível proceder à sua caracterização adequada. Portanto, 

a posição adotada nesta dissertação é que sob a égide de um padrão funerário 

devem ser incluídos não apenas os sepultamentos que são parecidos no que 

se refere às suas características descritivas, mas sim o conjunto de 

sepultamentos que foi realizado por um mesmo grupo ou grupos que 

compartilhavam, pelo menos em algum grau, um conjunto de regras comum 

para o tratamento de seus mortos.  

 Não existe, entretanto, nenhuma garantia de que os sepultamentos 

incluídos dentro de um mesmo “padrão” tenham, de fato, sido gerados sob tais 

condições. É virtualmente impossível que o arqueólogo tenha certeza absoluta 

a esse respeito, mas, dependendo do grau de especificidade das característica 

compartilhadas por um grupo de sepultamentos, é possível avaliar quais as 

chances de que se esteja delimitando uma associação espúria. Quanto mais 

particulares, especificas e diferenciadas foram essas características 

compartilhadas maiores as chances que um conjunto de sepultamentos de fato 

foi gerado por um conjunto comum de prescrições. Assim, por exemplo, caso 

10 sepultamentos hipotéticos, localizados um ao lado do outro e com datações 

muito similares, apresentem motivos idênticos gravados em seus ossos, existe 

uma chance muito maior de que eles façam de fato parte de um mesmo padrão 

mortuário do que um conjunto de 10 sepultamentos hipotéticos cuja 

característica compartilhada é o fato dos membros inferiores estarem fletidos. 

O vínculo estabelecido na literatura entre sítios tão distantes como OGSE-80, 

no Equador, e Cerro Mangote, no Panamá, por exemplo, é baseado justamente 
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na similaridade de padrões funerários muito específicos, particulares e 

diferenciados (McGimsey III 1956, 1958; Stothert, 1983).  

 Portanto, definir um padrão de sepultamento é uma tarefa dupla. Por um 

lado, deve-se determinar os procedimentos que eram adotados como parte dos 

ritos mortuários. Ou seja, como que o falecido era tratado durante o funeral (ex. 

queimado, cortado, pintado, etc). Por outro lado, é preciso identificar e repartir 

a variabilidade de um determinado conjunto de sepultamentos em categorias 

discretas. Isso, por sua vez, é feito pela identificação de características e 

atributos que aproximam um conjunto de sepultamentos e que, ao mesmo 

tempo, diferenciam esse mesmo grupo dos demais. Quanto mais específico e 

diferenciado for um padrão funerário (i.e. as propriedades formais 

compartilhadas por um conjunto de sepultamentos) mais clara e explicitamente 

essa lógica pode ser aplicada. No caso da Lapa do Santo estão presentes pelo 

menos 5 padrões de sepultamentos distintos. A Tabela 9.1 apresenta um 

quadro síntese com as carcterísticas dos sepultamento e a seguir cada um dos 

padrões de sepultamento será apresentado e definido em detalhes.  

  

9.1 Padrão de Sepultamento 1 (Sep 9, Sep 14, Sep 17, Sep 18, Sep 20, Sep 

21, Sep 23, Sep 26, Sep 27) 

 Foram incluídos no Padrão 1 três tipos distintos de sepultamentos: 

sepultamentos desarticulados, sepultamentos articulados com manipulação 

peri-mortem do corpo e sepultamentos articulados sem manipulação peri-

mortem do corpo. Cada um desses três tipos de sepultamentos foi incluído 

como parte desse padrão de sepultamentos por razões distintas. Os 

sepultamentos desarticulados são, de longe, aqueles que compartilham as 

características mais especificas e diferenciadas e, por isso, constituem o 

núcleo a partir do qual as características definidoras desse padrão de 

sepultamento foram estabelecidas. Os sepultamentos articulados com 

manipulação peri mortem apresentavam características formais que permitiram 

vinculá-los, com bastante segurança, aos sepultamentos desarticulados. Já os 

sepultamentos articulados sem manipulação peri mortem foram incluídos nesse 

grupo, única e exclusivamente, pela sua associação espacial e estratigráfica 

com os demais sepultamentos incluídos no Padrão 1.  
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Tabela 9.1. Síntese das características apresentadas pelos sepultamentos da Lapa do Santo. 

Sep. Nº Padrão Nº Ind. Sexo Idade Marca de Queima Marca de Corte Ocre 

1 2 1 MASC 35 a 45 anos NÃO NÃO NÃO 

2 4 1 FEM 18 a 22 anos NÃO NÃO NÃO 

3 4 1 MASC 20 a 34 anos NÃO NÃO NÃO 

4 7 1 INDETERMINADO 4 a 8 anos NÃO NÃO SIM 

5 5 1 FEM 40 a 50 anos NÃO SIM NÃO 

6 3 1 INDETERMINADO 2 a 5 anos NÃO NÃO NÃo 

7 3 1 INDETERMINADO 5 a 6 anos NÃO NÃO NÃO 

8 6 1 INDETER Adulto CREMADO NÃO NÃO 

9 1 1 INDETERMINADO 5 anos NÃO NÃO SIM 

10 3 1 FEM Adulto SIM NÃO NÃO 

11 3 1 MASC 20 a 21 anos NÃO NÃO NÃO 

12 3 1 INDETERMINADO Sub-Adulto NÃO NÃO NÃO 

13 3 1 INDETERMINADO Neo-natal NÃO NÃO NÃO 

14 1 4 MASC (+3 IND.) 38 semanas/1ano/3anos/adulto NÃO SIM SIM 

15 3 1 MASC 35 a 44 anos NÃO NÃO NÃO 

17 1 2 MASC e IND. adulto e 2 anos SIM SIM NÃO 

18 1 2 INDETERMINADO 5 a 6 anos e adulto NÃO SIM NÃO 

19 3 1 INDETERMINADO 5 a 6 anos NÃO INCIPIENTE NÃO 

20 1 1 INDETERMINADO 5 a 6 anos NÃO NÃO NÃO 

21 1 1 MASC 25 a 35 anos NÃO SIM NÃO 

22 3 1 MASC 30 a 40 anos NÃO NÃO NÃO 

23 1 5 INDETERMINADO 35 a 40 / 24 a 30 / 7 anos / 4 anos / indeterminado NÃO SIM SIM 

24 - 1 INDETER Adulto NÃO NÃO NÃO 

25 - 1 INDETER 0 a 6 meses NÃO NÃO NÃO 

26 1 1 MASC 35 a 45 anos NÃO SIM NÃO 

27 1 1 MASC 5 a 6 anos NÃO NÃO NÃO 
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Tabela 9.1. Síntese das características apresentadas pelos sepultamentos da Lapa do Santo (continuação). 

Sep. Nº Padrão 
Ausência de Parte Anatômica Maiores Separação Epífise de Diáfise Feixe de ossos Conexão Anatômica 

1 2 NÃO NÃO NÃO TOTAL 

2 4 MEMBROS SUPERIORES NÃO NÃO TOTAL 

3 4 MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES NÃO NÃO TOTAL 

4 7 NÃO NÃO NÃO NENHUMA 

5 5 NÃO NÃO SIM ESPARSA (VÉRT + SACRO) 

6 3 NÃO NÃO NÃO APENAS DAS EPÍFISES NÂO FUSIONADAS 

7 3 NÃO NÃO NÃO ESPARSA (VÉRT.) 

8 6 NÃO NÃO NÃO NENHUMA 

9 1 SÓ HAVIA CRANIO, COSTELA E BACIA NÃO SIM* EPÍFISES NÃO FUSIONADAS EM CONEXÃO ANATÔM. 

10 3 NÃO NÃO NÃO ESPARSA (VÉRT.) 

11 3 NÃO NÃO NÃO NENHUMA 

12 3 NÃO NÃO NÃO NENHUMA 

13 3 NÃO NÃO NÃO ESPARSA (VÉRT.) 

 
14 1 SIM SIM SIM NENHUMA 

15 3 NÃO NÃO NÃO ESPARSA (VÉRT + BACIA + SACRO) 

17 1 SIM SIM SIM NENHUMA 

18 1 SIM SIM SIM NENHUMA 

19 3 NÃO NÃO NÃO ESPARSA (VÉRT + MÃO + PÉ) 

20 1 
MEMBRO SUPERIOR DIREITO E VÉRT. LOMBARES. 
POSSIVELMENTE PÓS-POSICIONAL 

NÃO NÃO TOTAL 

21 1 DIAFISE TIBIA E FIBULA SIM NÃO TOTAL 

22 3 NÃO NÃO NÃO NENHUMA 

23 1 SIM NÃO NÃO NENHUMA 

24 - SIM NÃO NÃO NENHUMA 

25 - 
SÓ HAVIA CRÂNIO, COSTELAS, VÉRT. E 
ESCÁPULA 

NÃO NÃO ESPARSA (VÉRT + COSTELA + ESCÁPULA) 

26 1 SIM NÃO NÃO TOTAL 

27 1 NÃO NÃO NÃO TOTAL 
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Tabela 9.1. Síntese das características apresentadas pelos sepultamentos da Lapa do Santo (continuação). 

Sep. Nº Padrão 
Cobertura 

Fragmentação osso 

verde 

Densidade de 

ossos na cova 
Datação (AP) Exumado por 

1 2 BLOCOS GRANDES ESPARSOS NÃO NORMAL  Mariana, Rodrigo Elias e Tatiana Nunes 

2 4 NÃO NÃO NORMAL 790±40 João Paulo Atui 

3 4 NÃO NÃO NORMAL  Emma e João Paulo Atui 

4 7 ESTRUT. BLOCOS NÃO ABARROTADO  Daniela e Marcus 

5 5 NÃO NÃO ABARROTADO  Thiago Hermenegildo 

6 3 ESTRUT. BLOCOS SIM ABARROTADO  Maria Mercedes e Pedro Tótora 

7 3 1 ÚNICO SEIXO SIM ABARROTADO 7400±40 Estevan e Pedro Tótora 

8 6 NÃO NÃO ABARROTADO  Danilo Bernardo e Emiliano Castro 

9 1 NÃO NÃO NORMAL  Renato 

10 3 NÃO SIM ABARROTADO  Mauro e Pedro Tótora 

11 3 NÃO SIM ABARROTADO 5990±40 Emma e Danilo 

12 3 ESTRUT. BLOCOS SIM 

 

MEIO TERMO  Pedro Tótora e Sônia 

13 3 NÃO NÃO NORMAL  Danilo Bernardo e João Paulo Atui 

14 1 NÃO NÃO ABARROTADO 8730±50 e 8230±40 Pedro Tótora e Waldiane 

15 3 ESTRUT. BLOCOS SIM ABARROTADO  Emma 

17 1 NÃO NÃO ABARROTADO 8660±50 e 8580±50 

 

Pedro Tótora e Chico 

18 1 NÃO NÃO ABARROTADO  Pedro Tótora  

19 3 ESTRUT. BLOCOS NÃO NORMAL 7700±40 Danilo Bernardo, Maria Mercedes 
Okumura, Pedro Tótora e Myrtle 20 1 BLOCOS GRANDES ESPARSOS NÃO NORMAL  Tatiana Almeida 

21 1 BLOCOS GRANDES ESPARSOS NÃO NORMAL  Tatiana Almeida e Waldiane 

22 3 NÃO SIM ABARROTADO  Danilo Bernando e Pedro Tótora 

23 1 NÃO NÃO ABARROTADO  André Strauss Rodrigo Elias e Vitor 
Saliatti 24 - ESTRUT. BLOCOS NÃO NORMAL  Pedro Tótora e Tatiana Nunes 

25 - NÃO NÃO NORMAL  Marcos 

26 1 BLOCOS GRANDES ESPARSOS SIM  NORMAL 8540±50 André Strauss e Pedro Tótora 

27 1 NÃO NÃO NORMAL  Danilo Bernardo e Mariana 
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 Dentre os sepultamentos desarticulados (9, 14, 17, 18, 23), todos 

apresentavam pelo menos uma das características que definem esse padrão 

de sepultamento, e que serão apresentadas a seguir. Ainda assim, mesmo 

dentro do sub-grupo de sepultamentos desarticulados, existem alguns que são 

mais parecidos entre si do que outros. Os sepultamentos 9 e 23 e os 

sepultamentos 14 e 17 são particularmente similares entre sí. No primeiro caso, 

ambos os sepultamentos consistem no crânio individualizado de um indivíduo 

sub-adulto associado a dentes isolados e diáfises cortadas de osso longo de 

sub-adulto. Enquanto a presença dos crânios individualizados pode não ser 

uma característica suficientemente específica para vincular esses dois 

sepultamentos de maneira inconteste, a presença dos dentes isolados e, 

principalmente, a presença dos ossos longos cortados torna a associação 

indubitável. O padrão de corte observado nessas diáfises é extremamente 

particular e se repete de forma idêntica em cada um dos sepultamentos. A 

repetição de um padrão tão específico não apenas permite vincular os 

sepultamentos 9 e 23, como também explicita o caráter normativo e formal 

desses ritos funerários.  

 O outro par de sepultamentos que compartilha muitas propriedades 

formais são o de número 14 e 17. Esses sepultamentos estavam localizados 

exatamente no mesmo local do sítio, estando o Sepultamento 14 

imediatamente acima do Sepultamento 17. Em ambos os casos o enterro 

consistia na associação de um fardo de ossos de pelo menos um indivíduo 

sub-adulto que foi colocado ao lado do crânio de um indivíduo adulto. As 

principais diferenças são que no caso do Sepultamento 14 o fardo de ossos é 

composto pelos ossos de 3 indivíduos sub-adultos enquanto que, no 

Sepultamento 17 o fardo é composto por ossos de um único indivíduo (Tabela 

1). Outra diferença é que no Sepultamento 17, além do crânio, estavam 

presentes outros ossos do indivíduo adulto, como por exemplo a mandíbula, a 

ulna, o úmero e a escápula. Apesar dessas diferenças, os dois sepultamentos 

são caracterizados pela repetição da dupla oposição entre “crânio” e “pós 

crânio” e entre “adulto” e “sub-adulto”, cuja especificidade é suficiente para 

postular uma relação direta entre esses dois sepultamentos. Ou seja, tanto o 

Sepultamento 14 como o Sepultamento 17 foram gerados por um corpo comum 
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de regras muito específicas sobre como tratar os remanescentes esqueletais 

humanos após a sua decomposição.  

 Outro sepultamento que seguiu as mesmas diretrizes é o de número 18. 

Novamente, se observa a dupla oposição envolvendo as categorias “crânio vs 

pós-crânio” e “adulto vs subadulto”. Entretanto, no caso desse sepultamento 

são os ossos do crânio que pertencem ao indivíduo subadulto e os ossos do 

pós-crânio é que são do indivíduo adulto. Ou seja, em relação ao que foi 

observado nos sepultamentos 14 e 17, os pares de oposição se expressam de 

forma simetricamente oposta no Sepultamento 18.  

 Outra oposição que caracteriza os sepultamentos desarticulados 

incluídos no Padrão 1 é aquela entre “dentes isolados” e “alvéolos vazios”. 

Assim, enquanto o maxilar dos sepultamentos 9 e 17 e as mandíbulas dos 

sepultamentos 17 e 18 tinham seus alvéolos plenamente preservados, mas 

vazios, na “estrutura” associada ao Sepultamento 9 e no Sepultamento 23 

foram encontrados diversos dentes individualizados (78 no caso desse último). 

É importante salientar, no entanto, que enquanto a dupla oposição descrita 

acima se realizava no âmbito de um mesmo sepultamento, essa oposição entre 

presença e ausência de dentes só é perceptível quando ao menos dois 

sepultamentos são considerados em conjunto.  

 Além de evidenciar mais um aspecto normativo desse padrão funerário, 

mais uma vez baseado em pares de oposição, essa característica é importante 

pois permite vincular os sepultamentos 9 e 23 com os sepultamentos 14,  17 e 

18. Em princípio, a única propriedade formal que permitiria estabelecer um 

vínculo direto entre esses quatro sepultamentos seria o fato de que em todos 

foi observada a presença de crânios individualizados e diáfises cujas epífises 

foram removidas. Entretanto, uma vez que existe uma semelhança muito forte 

entre os sepultamentos 17 e 14, por um lado, e entre os sepultamentos 9 e 23, 

por outro lado, é possível estabelecer que os próprios sepultamentos 9 e 14 

faziam parte de um mesmo conjunto. Com isso, vincula-se todos os cinco 

sepultamentos desarticulados sob um mesmo padrão de sepultamento.    

 Existe mais uma característica importante que faz parte do Padrão 1. 

Novamente ela se expressa na forma de uma oposição entre dois termos, 

notadamente entre as diáfises e as epífises dos ossos longos. Ou seja, os 

ossos longos eram seccionados no intuito de separar as epífises das diáfises. 
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Esse ossos longos cortados foram observados em pelo menos quatro 

contextos distintos: como parte de fardos de ossos (Seps. 9, 14, 17, 18), como 

ossos desarticulados não associados à sepultamentos, como ossos 

desarticulados associados com sepultamentos também desarticulados (Seps 

17), como parte de esqueletos plenamente articulados (Seps 21 e 26).  

 A Tabela 9.1.2 apresenta uma relação de todos os ossos longos que 

tiveram suas epífises ou diáfises removidas. Além desses ossos, também 

foram incluídos os ossos longos que faziam parte do feixe de ossos mas que 

não tinham sido seccionados (i.e. estavam inteiros). Nitidamente, a maior parte 

dos ossos seccionados faz parte dos fardos de ossos. Entretanto, antes de 

continuar a exposição sobre os ossos longos seccionados são cabíveis 

algumas considerações sobre os fardos de ossos. Em primeiro lugar, a 

definição do termo. Por “fardo de osso” entendo todo conjunto de ossos cuja 

disposição espacial conote que eles eram mantidos juntos por algum tipo de 

embrulho, pacote, argamassa ou recipiente. Ou seja, que sua disposição não 

poderia ser obtida sem que houvesse algum tipo de constrangimento espacial, 

além dos limites da própria cova, e que, possivelmente, antecediam o momento 

do enterro (ainda que hipoteticamente o “recipiente” poderia ser escavado no 

próprio piso de ocupação). Mais especificamente, esses ossos devem estar 

muito próximos uns aos outros, indicando que no momento do enterro estavam 

secos (caso contrário não seria um fardo de ossos, mas sim um fardo de 

pernas e braços, por exemplo). 

 Dos sepultamentos incluídos no Padrão 1, os de número 9, 14, 17 e 18 

apresentam ossos que satisfazem as características supracitadas. Em todos 

esses casos foram observados ossos seccionados como parte constituinte 

desses fardos. Entretanto, existe um importante diferença entre os fardos 

encontrados junto aos Sepultamentos 14, 17 e 18 e aquele encontrado junto ao 

Sepultamento 9. Esse último é, na verdade, aquela estrutura descrita na página 

291 composta por 7 fragmentos de diáfises e dentes. Essa estrutura é 

caracterizada por um alto grau de ordenamento espacial das suas partes 

constituintes dando a sensação de que cada um deles foi intencionalmente 

alocado em sua posição final (o eixo das diáfises estão totalmente alinhados). 

Já os três primeiros são fardos de ossos que tem uma estruturação espacial 

mais “relaxada”, já que apesar de existir uma organização geral do conjunto de 
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ossos (ex. ossos longos sub-paralelos entre si, ossos da bacia na extremidade 

do fardo), os ossos individualmente não foram planejadamente colocados 

numa posição específica.  

 De qualquer maneira, estavam presentes nesses quatro fardos 26 ossos 

longos, ou parte deles. Desses, a grande maioria (21) eram diáfises das quais 

as epífises haviam sido removidas. Além dessas diáfises, também estavam 

presentes duas epífises e três ossos inteiros. No caso dos Sepultamentos 9, 17 

e 18, o fardo de ossos era composto exclusivamente por diáfises de ossos 

longos, estando as epífises totalmente ausentes. Entretanto, é importante 

lembrar que no Sepultamento 17 além das diáfises também estavam presentes 

epífises cujas diáfises haviam sido removidas, só que essas estavam dentro do 

crânio e não faziam parte do fardo de ossos. Assim, enquanto no Sepultamento 

14 o fardo de ossos era composto tanto por epífises como por diáfises, no 

Sepultamento 17, o fardo de ossos era composto exclusivamente por diáfises, 

tendo as epífises sido encontradas exclusivamente dentro do crânio e não no 

fardo (também foram encontrados fragmentos de diáfise dentro do crânio). 

Além disso, enquanto no Sepultamento 14 as epífises e diáfises eram oriundas 

de diversos indivíduos, no Sepultamento 17 as epífises (que não faziam parte 

do fardo) eram de um único indivíduo adulto e as diáfises de um único indivíduo 

subadulto. Não existe, entretanto, nenhum caso no qual um fardo de ossos 

tenha ossos de indivíduos adultos e subadultos.  

 Ou seja, tanto a presença de diáfises como a de epífises mostra que 

ambas eram importantes nos rituais funerários. Portanto, não é possível afirmar 

que só as diáfises eram removidas das epífises ou que só as epífises eram 

removidas das diáfises. Ainda assim, há uma nítida predominância de diáfises 

em relação às epífises, mesmo se as duas epífises do Sepultamento 17, que 

não estavam associadas ao fardo de ossos (elas estavam dentro do crânio), 

são consideradas. Além das quatro epífises mencionadas acima (duas do 

Sepultamento 14 e duas do Sepultamento 17) foram encontradas mais duas 

epífises individualizadas. Trata-se da epífise distal do fêmur esquerdo (PN 

3083) e da epífise proximal do úmero direito (PN 3305). Esses dois ossos 

foram achados isolados e, portanto, não estão associados a nenhum 

sepultamento ou fardo de ossos. Mesmo assim, não resta duvida de que a 

remoção dessas epífises foi feita de acordo com o mesmo protocolo utilizado 
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nos sepultamentos discutidos nesta seção. Isso é particularmente relevante 

quando é levada em consideração a posição vertical na qual essas duas 

epífises foram encontradas. A que se encontrava mais profunda estava na cota 

0,176. Ou seja, cerca de 60 centímetros acima do nível em que foram 

encontrados os sepultamentos 18, 20, 21, 23, 26 e 27. Por outro lado, essa 

cota é compatível com aquelas dos sepultamentos 14 e 17. Essa diferença na 

posição estratigráfica foi propriamente discutida no Capítulo 7 e explicada pela 

presença da rocha aflorante da base do sítio. Relembrando: os sepultamentos 

18, 20, 21, 23, 26 e 27 estariam a norte da rocha e os 14 e 17 a sul, o que 

explicaria o fato de sepultamentos da mesma idade estarem em posições 

verticais tão distintas. Entretanto, essas duas epífises amputadas, que devem 

ter a mesma idade dos demais sepultamentos incluídos no Padrão 1, estavam 

localizadas a norte da rocha.  

 Ainda com relação aos fardos de ossos encontrados juntos aos 

Sepultamentos 9, 14, 17 e 18 é possível afirmar que todos os ossos longos 

estavam representados, sem exceção. Entretanto, conforme pode ser 

observado na Tabela 9.1.2, ossos como o rádio, a fíbula e o fêmur estão sub-

representados, principalmente em comparação com a tíbia e o úmero. Por fim,é 

importante salientar que esses fardos de ossos não eram compostos 

exclusivamente por ossos longos. Com exceção dos ossos do crânio, da 

mandíbula, das vértebras, do sacro e do externo, todos os demais ossos do 

esqueleto foram encontrados em pelo menos um dos fardos de ossos.    

 Além de ser uma importante característica definidora desse padrão de 

sepultamento, a separação das diáfises e das epífises é particularmente 

importante pois permite vincular, com bastante segurança, um sepultamento 

plenamente articulado (Sep. 21) com os demais sepultamentos desarticulados. 

Assim, o fato das diáfises das tíbias e das fíbulas do Sepultamento 21 terem 

sido removidas indicam que esse sepultamento representava os estágios 

iniciais do processo que levava aos sepultamentos desarticulados, 

principalmente nos casos que envolviam a remoção da diáfise e das epífises. 

Esse sepultamento plenamente articulado é especialmente importante pois 

atesta de forma inconteste que a remoção das epífises e das diáfises ocorria 

num período próximo ao momento da morte, envolvendo a manipulação peri-

mortem do corpo do falecido.  
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Tabela 9.1.2. Ossos longos que faziam parte dos fardos de ossos associados aos 
sepultamentos atribuídos ao Padrão de Sepultamento 1.  

Sepultamento Idade Contexto Osso Lado Tipo 

9 Adulto? Fardo * ulna? indeterminado diáfise 

9 Adulto? Fardo * ulna? indeterminado diáfise 

9 Adulto? Fardo * ulna? indeterminado diáfise 

9 Adulto? Fardo * ulna? indeterminado diáfise 

9 Adulto? Fardo * ulna? indeterminado diáfise 

9 Adulto? Fardo * ulna? indeterminado diáfise 

9 Adulto? Fardo * ulna? indeterminado diáfise 

14 
Sub-adulto (38 
semanas) 

Fardo 
rádio Esquerdo inteiro 

14 Sub-adulto (1 ano) Fardo rádio Direito diáfise 

14 Sub-adulto (1 ano) Fardo úmero esquerdo diáfise 

14 Sub-adulto (1 ano) Fardo úmero direito epífise prox. 

14 Sub-adulto (1 ano) Fardo fêmur esquerdo diáfise 

14 Sub-adulto (1 ano) Fardo tíbia esquerdo diáfise 

14 Sub-adulto (1 ano) Fardo tíbia direita diáfise 

14 Sub-adulto (1 ano) Fardo fíbula direita inteira 

14 Sub-adulto( 3 anos) Fardo ulna esquerda diáfise 

14 Sub-adulto( 3 anos) Fardo rádio esquerdo inteiro 

14 Sub-adulto( 3 anos) Fardo fêmur esquerdo epífise prox. 

17 Sub-adulto Fardo úmero esquerdo diáfise 

17 Sub-adulto Fardo úmero esquerda diáfise 

17 Sub-adulto Fardo fêmur esquerdo diáfise 

17 Sub-adulto Fardo fêmur Direito diáfise 

17 Adulto 
Dentro do 
crânio úmero esquerdo epífise dist. 

17 Adulto 
Dentro do 
crânio ulna  esquerda epífise prox.  

17 Adulto 
Dentro do 
crânio 

O. 
longo indeterminado diáfise 

18 Adulto Fardo úmero direito diáfise 

18 Adulto Fardo úmero esquerdo diáfise 

18 Adulto Fardo rádio direito diáfise 

18 Adulto Fardo fêmur? indeterminado diáfise 

21 Adulto 

Articulado Tíbias e 
fíbulas Ambos os lados 

epífise prox. 
epífise dist.  

23 Adulto? Indetermi. ulna? indeterminado  

26 Adulto Articulado rádio direito Epífise dit. 

Isolado (PN-3083) Adulto Isolado fêmur esquerdo epífise dist. 

Isolado (PN-3305) Adulto Isolado úmero direito epífise prox. 

 * Esse fardo é a estrutura coletada sob PN-2253 
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 De forma análoga, o Sepultamento 26, apesar de estar plenamente 

articulado, partilha algumas propriedades com os enterros desarticulados que 

autorizam sua inclusão nesse padrão de sepultamento. A característica mais 

específica que esse sepultamento compartilha com os Sepultamentos 9, 14, 

17, 18 e 23 é a individualização do crânio. Além disso, a própria remoção da 

cabeça e das mãos seria compatível com as diretrizes mais gerais que 

caracterizam esse padrão de sepultamento, notadamente a ênfase na 

manipulação peri mortem do corpo. Finalmente, as duas mãos amputadas 

foram colocadas em dupla oposição em relação ao crânio, já que uma estava 

com os dedos voltados para baixo e a palma voltada para o crânio, e a outro 

com os dedos voltados para cima e a palma voltada para o lado oposto. Ou 

seja, assim como nos sepultamentos desarticulados incluídos nesse padrão, 

também no Sepultamento 26 a disposição espacial dos ossos parece 

engendrar a reificação de pares de oposições lógicas (ver próximo capítulo 

para uma discussão sobre essa questão). Portanto, mesmo que o argumento 

não seja tão forte como no caso do Sepultamento 21, assume-se, de forma 

análoga, que o Sepultamento 26 faz parte do Padrão de Sepultamento 1.  

 Outra característica comum aos sepultamentos incluídos no Padrão 1 é 

a presença de incisões nos ossos, das quais algumas são certamente marcas 

de corte. Ainda que incisões tenham sido observadas em outros sepultamentos 

da Lapa do Santo (seps. 5 e 19) não há dúvidas que são nos sepultamentos do 

Padrão 1 que elas são mais abundantes. Um estudo mais detalhado dessas 

incisões deverá ser realizado no futuro. Entretanto, a partir das descrições 

apresentadas nesta dissertação, foi possível identificar quatro tipos distintos de 

incisões: superfinas, finas, grossas e chanfros. A Figura 9.1.1 mostra exemplos 

de cada um desses tipos. Com relação aos chanfros não parece haver 

qualquer duvida que sejam o resultado do processo pelo qual o osso era 

cortado. Não nenhum caso em que chanfros tenham sido observados sem que 

estivessem associados à uma superfície seccionada. No caso dos ossos de 

indivíduos adultos o inverso também é verdadeiro. Ou seja, todas as 

superfícies seccionadas de ossos longos apresentam chanfros em sua margem 

ou próximo a ela (excetos no caso em que a margem foi quebrada pós-

deposicionalmente, como na fíbula do Sepultamento 21).  
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 Por outro lado, no caso dos ossos de indivíduos subadultos existem 

inúmeros casos de ossos que foram seccionados nos quais não se observou a 

presença de chanfros (ex. Sep. 17). A ausência de chanfros em ossos 

nitidamente seccionados ou é decorrente do fato dos ossos de subadulto terem 

um comportamento reológico distinto ou do fato de que procedimentos distintos 

eram adotados na secção de ossos de adultos e de sub-adultos. No caso das 

incisões “normais” (i.e. que não são nem as superfinas nem as do tipo largas) 

existem casos nos quais elas estão nitidamente associadas ao processo de 

desmembramento. É o caso por exemplo da epífise distal do úmero do 

Sepultamento 17, em que as incisões estão próximas à superfície articular, ou 

da epífise proximal de fêmur do Sepultamento 14, em que as incisões estão 

localizadas no pescoço do fêmur; ou ainda no caso da vértebra cervical do 

Sepultamento 26, em que as incisões parecem estar associadas ao processo 

de decapitação. 

 Em todos esses casos, as incisões se apresentam na forma de 

agrupamentos sub-paralelos, reforçando a interpretação supracitada. Por outro 

lado, nem todo osso seccionado apresenta esse tipo de incisão. Pelo contrário, 

na maioria dos casos elas estão ausentes. Além disso, existem casos de ossos 

que não foram seccionados nos quais é possível observar incisões desse tipo, 

como a fíbula direita do Sepultamento 14. Em alguns casos, essas incisões 

estão presentes em ossos que foram seccionados, mas sua posição torna 

pouco provável que estejam associadas ao processo de secção propriamente 

dito. Um exemplo disso é o fêmur esquerdo do Sepultamento 14, no qual existe 

uma profusão de incisões paralelas entre si localizadas no meio da diáfise. 

Portanto, nem o processo de secção do osso implicava, necessariamente, 

incisões; nem a presença de incisões era resultado exclusivo desse processo.  

 As incisões largas foram observadas exclusivamente nos ossos do 

Sepultamento 14. Sua disposição espacial, em sua maioria transversal a 

diáfise, torna pouco provável que estivesse associada ao processo de secção 

dos ossos. A presença de um caso no qual esse tipo de incisão ocorre 

longitudinalmente, ao longo do osso, reforça essa idéia. Entretanto, no âmbito 

dessa dissertação não foi possível identificar o processo responsável por esse 

tipo de incisão. Com relação às incisões “superfinas” elas foram observadas 

em único osso. Apesar de se tratar de um agrupamento sub-paralelo associado 

à uma margem seccionada é possível que essas incisões superfinas não 

sejam, de fato, marcas de corte.  
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Tabela 9.1.2. Incisões presentes nos ossos que faziam parte dos sepultamentos incluídos no Padrão 1. 

Osso Lado Parte Idade Sexo Chanfro Incisão  Incisão fina 
Incisão 
Grossa Sep Nº 

Fêmur E.squerdo Epífise 
proximal 

3 anos Indeterminado Sim Sim não não 14 

Ulna  esquerdo Diáfise sem 
epífise 
proximal 

3 anos Indeterminado Sim não não não 14 

Rádio esquerdo Inteiro 3 anos Indeterminado não não não não 14 

Umero direito Epífise 
proximal 

1 ano Indeterminado não não não não 14 

Tíbia direito diáfise sem 
nenhuma das 
duas epífises 

1 ano Indeterminado não Sim não sim 14 

Tíbia Esquerdo  1 ano Indeterminado não não não sim 14 

Fêmur esquerdo diáfise sem 
nenhuma das 
duas epífises 

1 ano Indeterminado não Sim não não 14 

Fíbula direito Inteiro 1 ano Indeterminado não Sim não não 14 

Rádio direito terço distal 
ausente 

1 ano Indeterminado sim não não não 14 

Umero esquerdo diáfise sem 
nenhuma das 
duas epífises 

1 ano Indeterminado não Sim não não 14 

Umero esquerdo epífise distal adulto Masc. Sim Sim não não 17 

Ulna  esquerdo Epífise 
proximal 

adulto Masc. Sim não não não 17 

Metacarpo 1 indeterminado metade distal adulto Masc. Sim não não não 17 

Metacarpo 2 indeterminado metade distal adulto Masc. Sim não não não 17 
Tibia ou 
Femur 

indeterminado diafises adulto Masc. Sim não não não 17 

Fêmur esquerdo diáfise sem 
nenhuma das 
duas epífises 

sub-adulto Masc. não não não não 17 

Fêmur direito diáfise sem 
nenhuma das 
duas epífises 

sub-adulto Masc. não não não não 17 

Úmero esquerdo diáfise sem 
nenhuma das 
duas epífises 

sub-adulto Masc. não não não não 17 

Úmero direito diáfise sem 
nenhuma das 
duas epífises 

sub-adulto Masc. não não não não 17 

Úmero esquerdo diáfise sem 
nenhuma das 
duas epífises 

adulto Indeterminado Sim não não não 18 

Úmero direito diáfise sem 
nenhuma das 
duas epífises 

adulto Indeterminado Sim não não não 18 

Rádio direito diáfise sem 
nenhuma das 
duas epífises 

adulto Indeterminado não não não não 18 

Tíbia esquerdo epífise 
proximal 

adulto Masc. Sim não sim não 21 
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Tabela 9.1.2. Incisões presentes nos ossos que faziam parte dos sepultamentos incluídos no Padrão 1 (continuação). 

Osso Lado Parte Idade Sexo Chanfro Incisão  
Incisão 
fina 

Incisão 
Grossa 

Sep 
Nº 

Tíbia esquerdo epífise distal adulto Masc. Sim não não não 21 
Fíbula esquerdo epífise proximal adulto Masc. Sim não não não 21 
Fíbula esquerdo epífise distal adulto Masc. Sim não não não 21 
Tíbia direito epífise proximal adulto Masc. Sim Sim não não 21 
Tíbia direito epífise distal adulto Masc. Sim não não não 21 
Fíbula direito epífise proximal adulto Masc. não não não não 21 
Fíbula direito epífise distal adulto Masc. não não não não 21 
Vértebra 6 x Inteiro adulto Masc. não Sim não não 26 
Rádio direito epífise distal adulto Masc. Sim não não não 26 
Mandíbula x inteira adulto Masc. não Sim não não 26 
Ulna ?  indeterminado diáfise adulto Indeterminado não Sim não não 23 
Ulna ?  indeterminado diáfise adulto Indeterminado não Sim não não 9 
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Figura 9.1.1 – Tipos de incisões identificadas nos ossos longos associados ao Padrão 1. a), b) incisões 
finas; c) incisões superfinas e chanfros; d) chanfros; e) incisões largas.  
 

  

 É importante enfatizar que os sepultamentos apresentados até aqui não 

compartilham apenas as diversas características que foram enumeradas. Além 

delas, eles estão interligados por sua posição no sítio, horizontal e vertical, e 

por suas datações. Assim, os sepultamentos 18, 21, 23 e 26 encontram-se 

todos muito próximos, tanto horizontalmente como verticalmente. Já os 

sepultamentos 14 e 17, apesar de estarem muito próximos entre si, encontram-
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se afastados daquele agrupamento de sepultamentos. Por outro lado, as 

idades disponíveis para os Sepultamentos 14, 17 e 26 são muito próximas, 

estabelecendo mais um vínculo entre eles. Assim, o único sepultamento para o 

qual não existe nenhum tipo de vinculo cronológico ou espacial, para 

complementar a associação estabelecida pelas propriedades formais descritas 

acima, é o Sepultamento 9. Esse sepultamento encontra-se completamente 

afastado dos demais e, apesar das tentativas, não foi possível obter uma idade 

direta em osso para ele. Ainda assim, devido à semelhança absoluta entre as 

diáfises cortadas encontradas nesse sepultamento e àquela encontrada no 

Sepultamento 23, parece que esse distanciamento espacial não é razão para 

gerar qualquer tipo de duvida sobre a associação do Sepultamento 9 com os 

demais sepultamentos incluídos nesse padrão de sepultamento.  

 Outras duas características que foram observadas no Padrão 1, ainda 

que não sejam compartilhadas por todos os enterramentos nele incluído, é a 

aplicação de ocre vermelho e a exposição ao fogo. A aplicação de ocre foi 

observado nos crânios dos sepultamentos 9 e 14. Nesse último caso, a 

presença de ocre na parte superior das órbitas indica que a aplicação do 

corante era realizada com os ossos já secos. O crânio do Sepultamento 23 

apresenta tons avermelhados que, possivelmente, são decorrentes da ação do 

ocre. Com relação à exposição ao fogo o Sepultamento 17 é o único que 

apresentava evidências nesse sentido. Não se trata, em absoluto, de uma 

cremação ou calcinação. Isso é particularmente no caso do crânio em que as  

marcas de fogo são localizadas e, devido a sua distribuição, parece provável 

que foram feitas enquanto os tecidos moles ainda estavam presentes. Além do 

crânio, os fragmentos cortados de diáfises de osso longo (fêmur ou tíbia) 

encontrados dentro do crânio também apresentavam sinais de queima.  

 Além desses sepultamentos, os Sepultamentos 20 e 27 também foram 

incluídos no Padrão de Sepultamento 1. Os argumentos que autorizam a 

inclusão desses dois sepultamentos articulados e sem evidência de 

manipulação peri mortem do corpo (Seps. 20 e 27) nesse padrão de 

sepultamento são mais circunstanciais do que para os demais casos. Tal 

inclusão foi inteiramente baseada na proximidade deles em relação aos demais 

sepultamentos da quadra L11 (i.e. seps. 18, 21, 23, 26). A cova de ambos os 
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sepultamentos encontravam-se a poucos centímetros, e na mesma posição 

vertical, que a cova dos sepultamentos 21 e 26. 

 Com relação ao perfil demográfico dos sepultamentos que foram 

incluídos no Padrão 1, todos os indivíduos para os quais foi possível estimar o 

sexo eram masculinos (Seps. 14, 17, 21, 26, 27). Com relação à idade estavam 

presentes recém nascidos, crianças e adultos. Tanto no caso dos 

sepultamentos desarticulados como no caso dos sepultamentos articulados 

sem manipulação peri mortem do corpo havia indivíduos adultos e subadultos. 

Já os únicos dois casos de sepultamentos articulados com alteração peri 

mortem (seps. 21 e 26) eram apenas de adultos.  

 O Padrão 1 está consideravelmente bem datado entre cerca de 8200 AP 

e 8700 AP. Ao todo foram obtidas 5 datas radiocarbônicas em amostra de osso 

(Tabela 9.1.3).  

 

Tabela 9.1.3 - Idades obtidas em amostras de ossos humanos da Lapa do Santo. 

Sep Nº BETA  
Idade medida (anos 

AP) 

Idade 
convencional 

(anos AP) 

Calibração 2 
sigma 

(anos AP) 

12
C/

13

C 
o/oo 

Sep 14 215196 8190±40 8230±40 
9380 até 9370, 
9300 até 9040 

-22,4 

Sep 14 253505 8640±50 8730±50 9900 até 9550 -19,6 

Sep 17 253507 8560±50 8660±50 9710 até 9540 -19,0 

Sep 17 265182 8480±50 8580±50 9590 até 9490 -19.0 

Sep 26 253511 8450±50 8540±50  9550 até 9480 -19,8 

 

 

9.2 Padrão de Sepultamento 2 (Sep. 1) 

 O Sepultamento 1 é constituído pelos ossos de um único indivíduo 

adulto plenamente articulado em que não foi observado nenhum sinal de 

manipulação peri mortem. O esqueleto estava altamente fletido e a cova 

coberta por grandes blocos de calcário (paralelepípedos com cerca de 40 

centímetros de lado). Esse sepultamento foi diretamente datado em 8840 AP. 

Portanto, do ponto de vista cronológico ele se encontra muito próximo dos 

sepultamentos mais antigos do Padrão 1, do qual fazem parte dois enterros 

plenamente articulados sem alteração peri mortem (Seps. 20 e 27). Entretanto, 
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o Sepultamento 1 está abaixo dos sepultamentos do Padrão 1 na estratigrafia 

e, portanto, optou-se por não incluí-lo naquele padrão.  

9.3 Padrão de Sepultamento 3 (Seps 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 22) 

 Os sepultamentos do Padrão 3 são caracterizados por covas de 

contorno circular muito bem delimitado, com cerca de 30 centímetros de 

diâmetro e 20 centímetros de profundidade, ou menos no caso dos enterros de 

indivíduos subadultos. Apenas um indivíduo era colocado em cada cova. 

Normalmente, a maior parte dos ossos estava presente, ainda que ausências 

menores foram notadas. Entretanto, essas ausências não caracterizam, sob 

hipótese alguma, um processo de seleção de partes anatômicas específicas 

que eram excluídas do enterramento.  

 As covas encontravam-se completamente preenchidas, de maneira que 

os ossos encostavam em toda a circunferência de suas bordas. Os ossos 

estavam tão próximos uns dos outros que quase não havia espaços vazios (i.e. 

com sedimento) entre eles, passando a sensação de que eles tinham sido 

“socados” dentro da cova.  

 Outra conseqüência do pequeno tamanho das covas é que, no caso do 

sepultamento de indivíduos adultos, os ossos longos eram quebrados ao meio 

antes de serem nelas colocados. O tipo de fratura resultante, principalmente do 

tipo espiralada, oblíqua, asa de borboleta e cominuída, é indicativo de osso que 

ainda mantinha algum teor de colágeno. Esse é um padrão consistente que se 

observa em praticamente todos os ossos longos desse grupo de sepultamentos 

(Figuras 9.3.1 e 9.3.2).  

 De maneira geral, os ossos encontravam-se completamente fora de sua 

posição anatômica, passando a sensação de um verdadeiro “caos” onde 

nenhuma ordem estava presente. Ainda assim, em diversos casos, conjuntos 

localizados de ossos, especialmente as vértebras, mantiveram-se em plena 

conexão anatômica. 

 Em quatro desses sepultamentos (6,12,15,19) havia uma cobertura de 

blocos bastante característica sobre a cova. Essa cobertura constituía uma 

verdadeira estrutura circular de blocos (cada bloco tinha o tamanho médio de  

um punho), no qual esses eram empilhados uns sobre os outros. Os contornos 

dessas estruturas eram concordantes com o contorno da própria cova, 
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sugerindo que os blocos eram colocados dentro dela, e não acima do nível do 

piso do abrigo. Os blocos eram todos de calcário.  

 
Figura 9.3.1 – Detalhe dos fragmentos sigmoidais presentes nas regiões fraturadas dos ossos longos. A 
extremidade distal dos ossos encontra-se sempre à direita da foto.  
 

 

Figura 9.3.2 –Detalhe das fraturas do tipo asa de borboleta e similares.  
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 Dentre os sepultamentos incluídos no Padrão 3 estavam presentes 

indivíduos de ambos os sexos. Também estavam presentes tanto indivíduos 

adultos como indivíduos subadultos.  

 Dos sepultamentos incluídos nesse padrão três foram datados 

diretamente (Tabela 9.2.1). Desses, dois apresentam datação em torno de 

7500 AP. Já o Sepultamento 11 apresenta uma datação consideravelmente 

mais recente, de 6000 AP. Ainda que mais datas sejam necessárias, parece 

muito provável que a amostra do Sepultamento 11 estivesse contaminada de 

alguma forma. Em primeiro lugar porque do ponto de vista da posição vertical o 

Sepultamento 11 se encontra exatamente no mesmo nível dos demais 

sepultamentos incluídos nesse padrão. Além disso, ele é muito parecido com 

os demais sepultamentos e, portanto, caso a idade de 6000 AP esteja correta 

ela acarreta numa continuidade de quase 2000 anos para essa prática 

mortuárias, o que não me parece muito plausível. Portanto, assumo que o 

Padrão 2 está datado entre cerca de 7700 e 7400 AP.  

 

Tabela 9.2.1 - Idades obtidas em amostras de ossos humanos da Lapa do Santo. 

Sep Nº BETA  
Idade medida (anos 

AP) 

Idade 
convencional 

(anos AP) 

Calibração 2 
sigma 

(anos AP) 

12
C/

13

C 
o/oo 

Sep 7 215194 7300±40 7400±40 8330 até 8160 -18,9 

Sep 11 215195 5920±40 5990±40 6900 até 6730 -20,6 

Sep 19 215200 7600±40 7700±40 8560 até 8400 -18,6 

 

9.4 Padrão de Sepultamento 4 (Sep 2 e 3) 

 Esse padrão de sepultamento foi caracterizado com base em apenas 

dois sepultamentos. Estes compartilham algumas propriedades que parecem 

indicar que foram gerados por um mesmo padrão de sepultamento. 

Notadamente, os esqueletos estavam articulados, mas os membros ausentes. 

No caso do Sepultamento 2 os ossos dos membros superiores estavam 

ausentes e no caso do Sepultamento 3 tanto os ossos dos membros superiores 

como dos membros inferiores estavam ausentes. Em ambos os casos a 

ausência dos membros não levou à presença de marcas de corte. Do ponto de 
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vista estratigráfico o Sepultamento 2 está mais acima do que o Sepultamento 3. 

Isso poderia argumentar contra a inclusão de ambos dentro de um mesmo 

padrão de sepultamento. Por outro lado, ao contrário do que foi defendido no 

Capítulo 6, essa diferença na posição vertical poderia não refletir uma diferença 

cronológica muito grande. Nesse caso, o Sepultamento 3 deveria ter uma idade 

próxima à do Sepultamento 2, que foi diretamente datado em 790±40 AP.  

9.5 Padrão de Sepultamento 5 (Sep. 5) 

 No Sepultamento 5 os ossos de um único indivíduo adulto foram 

organizados na forma de um feixe. Num certo sentido, a presença de marcas 

de corte nos ossos longos e o fato desses terem sido dispostos paralelos entre 

si na forma de um feixe, aproxima esse sepultamento daqueles que foram 

incluídos no Padrão 1. Entretanto, a ênfase em pares de oposição, 

característica deste último, estão ausentes. Essas semelhanças e diferenças 

poderiam ganhar maior ou menor peso, dependendo da idade do Sepultamento 

5 ser ou não compatível com os sepultamentos do Padrão 1. Nesse sentido, 

seria muito importante continuar tentando se obter uma data direta para esse 

sepultamento. Até que isso seja feito, entretanto, o fato desse sepultamento 

encontrar-se acima do que seria esperado para os sepultamentos do Padrão 1, 

sugere que ele é de uma fase de ocupação mais recente da Lapa do Santo e 

que, portanto, trata-se de um caso isolado representando um outro padrão de 

sepultamento e não uma variação do Padrão 1. 

9.6 Padrão de Sepultamento 6 (Sep. 8) 

 O Sepultamento 8 é o único caso em que foi observada uma cremação 

total do esqueleto. Os ossos calcinados de um único indivíduo preenchiam uma 

cova circular. Dentro dela não foram encontrados carvões, indicando que a 

queima ocorreu em outra localidade. Ainda que existam outros casos no sítio 

em que foi observada a exposição ao fogo, eles nitidamente não estão 

relacionados com o Sepultamento 8 que, portanto, caracteriza um caso isolado 

na Lapa do Santo.  
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9.7 Padrão de Sepultamento 7 (Sep 4) 

 A princípio, o Sepultamento 4 apresenta algumas características que o 

aproximam do Padrão de Sepultamento 3. Trata-se de uma cova circular 

completamente preenchida com os ossos de um único indivíduo. A cova, por sua 

vez, esta coberta por uma estrutura de blocos, muito semelhante àquelas descritas 

para os sepultamentos do Padrão 3. Entretanto, dois fatores levaram a decisão de 

não incluí-lo nesse padrão. Em primeiro lugar, ele se encontra acima dos 

sepultamentos do Padrão 3 na estratigrafia. Inclusive, ele está imediatamente 

acima do Sepultamento 11, que foi incluído no Padrão 3. Além disso, a cobertura 

de blocos do Sepultamento 4 é composta por blocos de quartzito, enquanto que as 

demais coberturas são todas compostas por blocos de calcário.  

9.8 Casos isolados  (Sep 24 e 25) 

 O Sepultamento 24 é composto por dentes e alguns ossos. A presença da 

mais volumosa estrutura de blocos (EB-4) acima desses ossos poderia sugerir que 

esse sepultamento fazia parte do Padrão 2. Essa idéia seria apoiada pela posição 

do Sepultamento 24 no sítio, próximo a outros sepultamentos do Padrão 2 como 

os de número 19 e 22. Entretanto, todos os sepultamentos do Padrão 2 eram 

compostos por um esqueleto virtualmente completo e não por poucos ossos 

escassos. Uma possibilidade que não pode ser descartada é que o Sepultamento 

24 represente, na verdade, os refugos de um esvaziamento de cova e que, 

portanto, não caracteriza um sepultamento propriamente dito. Existe, entretanto, 

uma outra possibilidade, a de que esse sepultamento faça parte na realidade do 

Padrão de Sepultamento 1. A presença de dentes isolados seria a principal 

característica para apoiar essa idéia. Do ponto de vista estratigráfico, a posição 

vertical dos ossos do Sepultamento 24 encontra-se no limite entre a base dos 

sepultamentos incluídos no Padrão 2 e no topo dos sepultamentos incluídos no 

Padrão 1. Uma maneira de decidir essa questão é obter uma datação direta para 

os ossos do Sepultamento 24. Caso a idade seja maior do que 8000 AP a idéia de 

que ele na verdade faz parte do Padrão 1 fica fortalecida. No presente momento, 

entretanto, a postura mais conservadora é considerá-los como um caso isolado.  

 O Sepultamento 25 estava localizado imediatamente acima do 

Sepultamento 1. Os poucos ossos que foram encontrados estavam muito 

fragmentados tornando impossível determinar a real natureza do enterramento. 

Portanto, ele será considerado com um caso isolado.  
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9.9 Sepultamentos da Lapa do Santo: Síntese descritiva 

   

 
 

 

 

 

 

Sepultamento 1 
Datação: 8840±60; Nº Indivíduos: 1 
Idade: 35-45 anos; Sexo: Masculino 
Cota do topo: -0,806  
Cota da base: -1,008 
Cobertura: Blocos grandes e esparsos 

Cova: 85 x 64 cm 
Ausências Anatômicas: Nenhuma 
Articulação: Total 
Fragmentação verde: Ausente  
Marca de Corte: Ausente 
Ação do Fogo: Ausente 
Ocre: Ausente 

Acompanhamento: Ausente 

Padrão de Sepultamento: 2 

 

Sepultamento 2 
Datação: 790±40; Nº Indivíduos: 1 
Idade: 35-45 anos; Sexo: Feminino 
Cota do topo: 0,671  
Cota da base: 0,337 
Cobertura: Ausente 
Cova: 45 x 35 cm 
Ausências Anatômicas: Mão, ante-braço, 

braço, clavícula e escápula 

Articulação: Total, mas um pouco 

perturbado.  
Fragmentação verde: Ausente  
Marca de Corte: Ausente 
Ação do Fogo: Ausente 
Ocre: Ausente 

Acompanhamento: Ausente 

Padrão de Sepultamento: 4 
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Sepultamento 3 
Datação: indisponível; Nº Indivíduos: 1 
Idade: 20-34 anos; Sexo: Masculino 
Cota do topo: 0,197 
Cota da base: 0,059 
Cobertura: Ausente 

Cova: ±40 x 40 cm 
Ausências Anatômicas: Todos os ossos 
do pé, mão, membros inferiores, membros 
superiores e escápulas. Articulação: Total 
Fragmentação verde: Ausente  
Marca de Corte: Ausente 
Ação do Fogo: Ausente 
Ocre: Presente 

Acompanhamento: Ausente 

Padrão de Sepultamento: 4 

 

 

Sepultamento 4 
Datação: indisponível; Nº Indivíduos: 1 
Idade: 4-8 anos; Sexo: Indeterminado 
Cota do topo: 0,074 
Cota da base: -0,057 
Cobertura: EB-09, blocos de quartzito 
Cova: 43 x 33 cm 
Ausências Anatômicas: Nenhuma 

Articulação: Nenhuma  
Fragmentação verde: Sim.   
Marca de Corte: Ausente 
Ação do Fogo: Ausente 
Ocre: Presente 

Acompanhamento: Ausente 

Padrão de Sepultamento: 7 

 

 

Sepultamento 5 
Datação: indisponível; Nº Indivíduos: 1 
Idade: 40-55 anos; Sexo: Feminino 
Cota do topo: -0,081 
Cota da base: -0,359 
Cobertura: Ausente 
Cova: 24 x 29 cm 
Ausências Anatômicas: Nenhuma 

Articulação: Apenas entre ossos localizados, 

no geral estava totalmente desarticulado.   
Fragmentação verde: Sim.   
Marca de Corte: Sim 
Ação do Fogo: Ausente 
Ocre: Ausente 

Acompanhamento: Ausente 

Padrão de Sepultamento: 5 
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Sepultamento 6 
Datação: indisponível; Nº Indivíduos: 1 
Idade: 2-5 anos;Sexo: Indeterminado 
Cota do topo: -0,293 
Cota da base: -0,435 
Cobertura: EB-05 

Cova: 22 x 22 cm 
Ausências Anatômicas: Nenhuma 
Fragmentação verde: Sim  
Marca de Corte: Ausente 
Ação do Fogo: Ausente 
Ocre: Ausente 

Acompanhamento: Ausente 

Padrão de Sepultamento: 3 

 

Sepultamento 7 
Datação: 7400±40; Nº Indivíduos: 1 
Idade: 5-6 anos; Sexo: Indeterminado 
Cota do topo: -0,271 
Cota da base: -0,418 
Cobertura: Um único seixo 
Cova: 25 x 20 cm 
Ausências Anatômicas: Nenhuma 

Articulação: Apenas entre ossos localizados  
Fragmentação verde: Sim.   
Marca de Corte: Ausente 
Ação do Fogo: Ausente 
Ocre: Ausente 

Acompanhamento: Ausente 

Padrão de Sepultamento: 3 

 

Sepultamento 8 
Datação: indisponível; Nº Indivíduos: 1 
Idade: Adulto; Sexo: Indisponível 
Cota do topo: 0,111 
Cota da base: 0,041 
Cobertura: Ausente 
Cova: 26 x 26 cm 
Ausências Anatômicas: Nenhuma 

Articulação: Nenhuma 

Fragmentação verde: Ausente   
Marca de Corte: Ausente 
Ação do Fogo: Todos os ossos foram 

cremados 

Ocre: Ausente 

Acompanhamento: Ausente 

Padrão de Sepultamento: 6 
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Sepultamento 9 
Datação: indisponível; Nº Indivíduos: 1 
Idade: 3-4 anos; Sexo: Indeterminado 
Cota do topo: -1,156 
Cota da base: -1,234 
Cobertura: Ausente 

Cova: não delimitada 
Ausências Anatômicas: Apenas o crânio, 

costelas e bacia estavam presentes 

Fragmentação verde: Ausente 
Marca de Corte: Ausente 
Ação do Fogo: Ausente 
Ocre: Sim 

Acompanhamento: Estrutura de diáfises e 

dentes 

Padrão de Sepultamento: 1 

 

 

Sepultamento 10 
Datação: indisponível; Nº Indivíduos: 1 
Idade: Adulto; Sexo: Feminino 
Cota do topo: -0,387 
Cota da base: -0,463 
Cobertura: Ausente 
Cova: não delimitada 
Ausências Anatômicas: Nenhuma 

Articulação: Apenas entre ossos localizados 

(vértebras)  
Fragmentação verde: Sim   
Marca de Corte: Ausente 
Ação do Fogo: Sim 
Ocre: Ausente 

Acompanhamento: Ausente 

Padrão de Sepultamento: 3 

 

 

Sepultamento 11 
Datação: 5990±40; Nº Indivíduos: 1; 

Idade: 20 -21 anos; Sexo: Masculino 
Cota do topo: -0,120 
Cota da base: -0,335 
Cobertura: Ausente 
Cova: 40 x 40 cm 
Ausências Anatômicas: Nenhuma 

Articulação: Nenhuma 

Fragmentação verde: Sim   
Marca de Corte: Ausente 
Ação do Fogo: Ausente 

Ocre: Ausente 

Acompanhamento: Ausente 

Padrão de Sepultamento: 3 
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Sepultamento 12 
Datação: indisponível; Nº Indivíduos: 1 
Idade: sub-adulto; Sexo: Indeterminado 
Cota do topo: -0,561 
Cota da base: -0,662 
Cobertura: EB-08 

Cova: 16 x 16 cm 
Ausências Anatômicas: Nenhuma 

Fragmentação verde: Clavícula 
Marca de Corte: Ausente 
Ação do Fogo: Ausente 
Ocre: Ausente 

Acompanhamento: Ausente 

Padrão de Sepultamento: 3 

 

Sepultamento 13 
Datação: indisponível; Nº Indivíduos: 1 
Idade: neo-natal; Sexo: Indeterminado 
Cota do topo: 0,059 
Cota da base: -0,091 
Cobertura: Ausente 
Cova: 27 x 14 cm 
Ausências Anatômicas: Nenhuma 

Articulação: Apenas entre ossos localizados   
Fragmentação verde: Ausente   
Marca de Corte: Ausente 
Ação do Fogo: Ausente 
Ocre: Ausente 

Acompanhamento: Ausente 

Padrão de Sepultamento: 3 

 

Sepultamento 14 
Datação: 8230±40 e 8730±50; 

Nº Indivíduos: 4; Idades:  Adulto, 3 anos, 

1 ano e 38 semanas 

Sexo: Masculino e indeterminado 

Cota do topo: 0,140 
Cota da base: 0,050 
Cobertura: Ausente 
Cova: 32 x 12 cm 
Ausências Anatômicas: CEstavam 

presentes um crânio adulto + costelas e ossos 
longos de sub-adultos.    

Articulação: Nenhuma 

Fragmentação verde: Ausente   
Marca de Corte: Sim 
Ação do Fogo: Ausente 

Ocre: Sim, no crânio 

Acompanhamento: Ausente 

Padrão de Sepultamento: 1 
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Sepultamento 15 
Datação: indisponível; Nº Indivíduos: 1 
Idade: 35-44 anos; Sexo: Masculino 
Cota do topo: -0,310 
Cota da base: -0,715 
Cobertura: EB-06 

Cova: 28 x 20 cm 
Ausências Anatômicas: Nenhuma 

Articulação: Apenas entre ossos localizados 

(vértebras+sacro+pélvis)  
Fragmentação verde: Sim 
Marca de Corte: Ausente 
Ação do Fogo: Ausente 
Ocre: Ausente 

Acompanhamento: Ausente 

Padrão de Sepultamento: 3 

 

Sepultamento 17 
Datação: 8580±50 e 8660±50 

Nº Indivíduos: 2; Idade: Adulto e 1 ano.   

Sexo: Masculino e indeterminado 
Cota do topo: -0,141 
Cota da base: -0,253 
Cobertura: Ausente 
Cova: não delimitada 
Ausências Anatômicas:  
Articulação: Ausente  
Fragmentação verde: Ausente   
Marca de Corte: Sim 
Ação do Fogo: Sim 
Ocre: Ausente 

Acompanhamento: Ausente 

Padrão de Sepultamento: 1 

 

 

Sepultamento 18 
Datação: indisponível; Nº Indivíduos: 2; 

Idade: Adulto e sub-adulto; Sexo: 
Indeterminado 
Cota do topo: -0,360 
Cota da base: -0,450 
Cobertura: Ausente 
Cova: não delimitada 
Ausências Anatômicas: Apenas 

mandíbula e crânio de sub-adulto e ossos 
longos de indivíduo adulto estavam presentes 

Articulação: Nenhuma 

Fragmentação verde: Ausente   
Marca de Corte: Sim 
Ação do Fogo: Ausente 

Ocre: Ausente 

Acompanhamento: Ausente 

Padrão de Sepultamento: 1 
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Sepultamento 19 
Datação: 7700±40; Nº Indivíduos: 1 
Idade: 2-4 anos; Sexo: indeterminado 
Cota do topo: -0,084 
Cota da base: -0,255 
Cobertura: EB-01 

Cova: 30 x 30 cm 
Ausências Anatômicas: Nenhuma 

Articulação: Apenas entre ossos localizados 

(vértebras, mão e pé)  
Fragmentação verde: Sim 
Marca de Corte: Sim, mas poucas 
Ação do Fogo: Ausente 
Ocre: Ausente 

Acompanhamento: Ausente 

Padrão de Sepultamento: 3 

 

Sepultamento 20 
Datação:indisponível; Nº Indivíduos: 1 

Idade: 3 anos; Sexo: Indeterminado 
Cota do topo: -0,548 
Cota da base: -0,632 
Cobertura: Ausente 
Cova: 37 x 25 cm 
Ausências Anatômicas: Membro superior 

direito e vértebras lombares 

Articulação: Total 
Fragmentação verde: Ausente   
Marca de Corte: Ausente 
Ação do Fogo: Ausente 
Ocre: Ausente 

Acompanhamento: Ausente 

Padrão de Sepultamento: 1 

 

 

Sepultamento 21 
Datação:indisponível; Nº Indivíduos: 1 
Idade: 25-35 anos; Sexo: Masculino 
Cota do topo: -0,533 
Cota da base: -0,762 
Cobertura: Matacões esparsos de 
calcário 
Cova: 55 x 58 cm 
Ausências Anatômicas: As diáfises de 

ambas as tíbias e fíbulas estavam ausentes 
Articulação: Com exceção dos ossos 

cortados a conexão anatômica era total 

Fragmentação verde: Muito localizado    
Marca de Corte: Sim 
Ação do Fogo: Ausente 

Ocre: Ausente 

Acompanhamento: Ausente 

Padrão de Sepultamento: 1 
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Sepultamento 22 
Datação: indisponível; Nº Indivíduos: 1 
Idade: 30 a 40 anos; Sexo: Masculino 
Cota do topo: -0,228 
Cota da base: -0,506 
Cobertura: Ausente 

Cova: 30 x 30 cm 
Ausências Anatômicas: Nenhuma 

Articulação: Nenhuma 

Fragmentação verde: Sim 
Marca de Corte: Não 
Ação do Fogo: Ausente 
Ocre: Ausente 

Acompanhamento: Ausente 

Padrão de Sepultamento: 3 

 

Sepultamento 23 
Datação:indisponível; Nº Indivíduos: 5 

Idade: 3 anos; Sexo: Indeterminado 
Cota do topo: -0,504 
Cota da base: -0,601 
Cobertura: Ausente 
Cova: 17 x 20 cm 
Ausências Anatômicas: Estavam 

presentes, 78 dentes, uma parte cortada de 
diáfise de osso longo de sub-adulto + rádio 
esquerdo, rádio direito e ulna direita. 

Articulação: Nenhuma 
Fragmentação verde: Ausente   
Marca de Corte: Sim 
Ação do Fogo: Ausente 
Ocre: Presente no crânio 

Acompanhamento: Ausente 

Padrão de Sepultamento: 1 

 

 

Sepultamento 24 
Datação:indisponível; Nº Indivíduos: 1 
Idade: Adulto; Sexo: Indeterminado 
Cota do topo: -0,270 
Cota da base: -0,612 
Cobertura: EB-04 
Cova: não delimitada 
Ausências Anatômicas: Só estavam 

presentes dentes, ossos de pé e mão, e 
fragmentos pequenos de ulna e clavícula 

Articulação: Nenhuma 

Fragmentação verde: Ausente    
Marca de Corte: Ausente 
Ação do Fogo: Ausente 

Ocre: Ausente 

Acompanhamento: Ausente 

Padrão de Sepultamento: X 
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Sepultamento 25 
Datação: indisponível; Nº Indivíduos: 1 
Idade: sub-adulto; Sexo: indeterminado 
Cota do topo: -0,837 
Cota da base: -0,945 
Cobertura: Ausente 

Cova: não delimitada 
Ausências Anatômicas: Apenas 

fragmentos do crânio, escápula, costelas e 
vértebras foram encontradas. 

Articulação: Localizada 

Fragmentação verde: Sim 
Marca de Corte: Não 
Ação do Fogo: Ausente 
Ocre: Ausente 

Acompanhamento: Ausente 

Padrão de Sepultamento: X 

 

Sepultamento 26 
Datação: 8540±50; Nº Indivíduos: 1 

Idade: 35 a 45 anos; Sexo: Masculino 
Cota do topo: -0,531 
Cota da base: -0,830 
Cobertura: Blocos esparsos de calcário 
Cova: 30 x 30 cm 
Ausências Anatômicas: Apenas o 

crânio, a mandíbula e as duas mãos 
estavam presentes 

Articulação: Total 
Fragmentação verde: Ausente   
Marca de Corte: Sim 
Ação do Fogo: Ausente 
Ocre: Ausente 

Acompanhamento: Ausente 

Padrão de Sepultamento: 1 

 

 

Sepultamento 27 
Datação:indisponível; Nº Indivíduos: 1 
Idade: 4 anos; Sexo: Masculino 
Cota do topo: -0,515 
Cota da base: -1,125 
Cobertura: Ausente 
Cova: 35 x 31 cm 
Ausências Anatômicas: Nenhuma 

Articulação: Totalmente articulado 

Fragmentação verde: Ausente    
Marca de Corte: Ausente 
Ação do Fogo: Ausente 

Ocre: Ausente 

Acompanhamento: Ausente 

Padrão de Sepultamento: 1 
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Figura 9.9.1 – Representação esquemática da área central de escavação indicando a posição 
em que cada sepultamento foi encontrado.  
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10. Discussão 

10.1 A inserção regional da Lapa do Santo 

A Nova Arqueologia surgiu como uma resposta aos estudos histórico- 

culturalistas. Enquanto estes baseavam suas conclusões no estudo de amplas 

regiões, comparando diferenças e similaridades de diversos sítios, os primeiros 

tinham como unidade de estudo o próprio sítio. No caso da Arqueologia da 

Morte, essa ênfase na variabilidade intra-sítio é um aspecto que foi 

particularmente acentuado em detrimento da variabilidade inter-sítio. 

Consequentemente, o componente espacial das práticas mortuárias não foi 

propriamente explorado nos primeiros momentos da disciplina. Essa falha 

disciplinar foi formalmente reconhecida através da publicação de um volume 

intitulado “Regional Approaches to Mortuary Analysis” (Beck, 1995), 

especialmente dedicado a discutir a importância da espacialidade no estudo 

das práticas mortuárias. Posteriormente, diversos outros trabalhos foram feitos, 

nos quais os aspectos espacial e regional eram centrais na compreensão das 

práticas mortuárias (Littleton, 1998, 2002; Littleton e Allen, 2007; Pardoe, 1988, 

1993).  

Portanto, discutir a inserção regional da Lapa do Santo é uma tarefa de 

fundamental importância. De acordo com a visão clássica sobre as práticas 

mortuárias em Lagoa Santa, segundo a qual essas seriam caracterizadas por 

enterros simples e expeditos, a Lapa do Santo ocuparia um lugar de destaque. 

A presença de sepultamentos que envolviam procedimentos rituais formais e 

específicos seria um caso único na região. Tal cenário levaria, fatalmente, a 

perguntas relativas a um possível papel de destaque que a Lapa do Santo teria 

ocupado na paisagem mortuária de Lagoa Santa. O sítio poderia, inclusive, ser 

considerado um centro ritual, já que seria o único, entre tantos outros, em que 

os enterros eram realizados de forma elaborada.  

Entretanto, sem querer negar à Lapa do Santo um papel especial que 

pode ser seu por direito, a revisão apresentada no Capítulo 3 desqualificou 

completamente a visão de que em Lagoa Santa os ritos funerários eram 

simples e homogêneos. Um exemplo instrutivo de como a visão tradicional 

estava completamente equivocada a respeito das práticas mortuárias de Lagoa 
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Santa é a definição oferecida em Neves e Hubbe (2005:18311) que, a princípio, 

se aplicaria a quase todos os enterros da região no período de 8500 AP a 7500 

AP: “Os corpos eram depositados em posição hiperfletida em covas rasas que 

eram cobertas com pequenos blocos; uma fogueira sempre1 era feita ao lado 

da borda da cova e os carvões ardentes eram jogados dentro dela”. Na Lapa 

do Santo, entretanto, nem um único sepultamento se enquadra nessa 

descrição! Infelizmente, a partir das descrições disponíveis na literatura, não foi 

possível ir além da desconstrução do quadro vigente, de maneira que, no 

momento, a realidade é que, apesar de centenas de esqueletos terem sido 

exumados na região, muito pouco se sabe sobre suas práticas mortuárias.  

Portanto, é preciso cautela ao se interpretar essa suposta posição 

especial que ocuparia a Lapa do Santo. Talvez, esse destaque seja antes fruto 

desse viés interpretativo do que da evidência arqueológica propriamente dita. 

Nesse sentido, a Lapa do Santo se junta à das Boleiras para fortalecer a 

interpretação defendida por esta dissertação. Notadamente que a 

complexidade de procedimentos observada nesses dois sítios era muito mais 

comum na região do que se pensava, e que ela não foi identificada pois, exceto 

em Santana do Riacho, as equipes que nos precederam usaram técnicas de 

escavação insatisfatórias. Ainda que Boleiras por si só já fosse importante para 

sustentar essa opinião, o fato de se tratar de um único sepultamento sempre 

deixaria a possibilidade de que fosse apenas uma exceção. Na Lapa do Santo, 

por outro lado, foram encontrados diversos sepultamentos humanos que não 

se enquadram na visão tradicional, fortalecendo enormemente a hipótese 

defendida aqui. Além disso, o fato de os únicos dois sítios nos quais foram 

identificadas práticas mortuárias “complexas” serem justamente aqueles 

escavados no âmbito do projeto temático “Origens e Microevolução do Homem 

na América”, reforça fortemente a ideia de que a ausência nos demais sítios é 

o resultado de viés metodológico.   

Apesar da precariedade das informações disponíveis para os demais 

sítios da região, em alguns poucos casos foi possível propor algumas 

associações. Assim, na Lapa Mortuária de Confins, a epífise de fêmur com as 

                                                           
1
 Ênfase adicionada por mim.  
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extremidades chanfradas e biseladas (vide Capítulo 2) se assemelha muito aos 

ossos cortados que são característicos do Padrão 1 da Lapa do Santo (Walter, 

1958). Portanto, parece razoável supor que essa “tradição funerária” se 

estendia até porções mais ao sul do cárste. A favor dessa interpretação, 

existem sepultamentos na Lapa Mortuária de Confins (MN-834 8910±50; MN-

928 8350±40; MN-923 8290±40) cujas idades são equivalentes àquelas dos 

sepultamentos do Padrão 1 da Lapa do Santo. Por outro lado, existem dezenas 

de outros sepultamentos na Lapa Mortuária de Confins, alguns com datas 

compatíveis com o Padrão 3 da Lapa do Santo (MN-847 7190±50) e outros 

com datas em torno de 1500 AP, próximas às idades do Padrão 4 da Lapa do 

Santo. Ou seja, de forma análoga ao que foi observado na Lapa do Santo, 

também na Lapa Mortuária de Confins estão presentes padrões funerários 

distintos que se sucederam ao longo do tempo. 

Em Limeira, a presença de grandes pedras sobre os sepultamentos 

(Walter, 1958) e o fato de esses terem sido encontrados a mais de um metro e 

meio de profundidade sugerem uma aproximação com o Padrão 1 da Lapa do 

Santo. Essa hipótese ganha força se aquilo que foi descrito como um crânio 

“afastado” localizado no norte do abrigo for um caso de individualização, tal 

como observado entre os sepultamentos da Lapa do Santo. 

No caso do sítio Mãe Rosa, os esqueletos em “péssimo estado de 

conservação devido a blocos de pedras colocados sobre os sepultamentos”, 

que estavam localizados a cerca de 2 metros de profundidade (Walter, 1958), 

poderiam ser correlatos aos sepultamentos do Padrão 3 da Lapa do Santo. 

Inclusive a observação dos sepultamentos da Lapa do Santo torna bastante 

questionável a ideia corrente de que uma cobertura de blocos é capaz de 

fragmentar os ossos subjacentes a ela. Um caso ilustrativo é o do 

Sepultamento 21, sobre o qual blocos pesados foram depositados em contato 

direto com os ossos, sem contanto “fragmentá-los”. Ou seja, as chances de os 

ossos serem fragmentados ou cominuídos pela presença de uma cobertura de 

blocos são muito pequenas. Uma importante exceção é o crânio, que 

comumente é “achatado” e, consequentemente, fragmentado devido ao 

sobrepeso dos blocos.  
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Da mesma forma que a Lapa do Santo é um sítio fundamental na 

redefinição da paisagem mortuária de Lagoa Santa, na perspectiva sub-

continental ela também assume um papel de extrema importância na 

caracterização do comportamento funerário dos primeiros habitantes do 

continente. Conforme exposto no Capítulo 3, os estudos sobre as práticas 

mortuárias dos “primeiros” sul-americanos foram feitos principalmente a partir 

de sítios andinos, o que levou à conclusão de que as práticas mortuárias no 

início do Holoceno naquela região eram caracterizadas por uma ênfase na 

manipulação do corpo como parte dos rituais funerários (Santoro et al., 

2005:330): “A consistent pattern among many sites in the Andes is the 

deliberate manipulation of the body in various ways in both primary and 

secondary contexts...the manipulation and transformation of dead bodies was 

more commom than previously thought in the study of Archaic mortuary rituals”. 

Conforme exposto no Capítulo 3, a tese defendida neste trabalho é que 

essa ênfase na manipulação do corpo não estava restrita aos Andes, 

caracterizando um possível padrão subcontinental. As evidências apresentadas 

para sustentar essa posição, oriundas da literatura, apesar de inegáveis, eram 

escassas e sutis. No caso de Santana do Riacho, por exemplo, a manipulação 

do corpo é uma parte acessória das práticas mortuárias, que é dominada por 

enterros primários. O mesmo é válido para o Abrigo do Malhador e para o do 

Justino, nos quais os enterros em contexto secundário eram minoria. No caso 

dos Sambaquis, ainda que potencialmente a prática da manipulação tenha sido 

intensa, até o presente momento ela ainda não foi descrita de forma adequada 

(Montardo, 1995; Gaspar et al., 2008). 

A Lapa do Santo, por outro lado, consiste naquilo que vai se tornar, sem 

sombra de dúvida, um dos casos mais bem caracterizados (e mais antigo) em 

todo o continente sul-americano, no qual a redução do corpo humano é parte 

central dos rituais funerários. Depois das múmias Chinchorro, a Lapa do Santo 

é o sítio sul-americano que apresenta o conjunto mais sofisticado de 

sepultamentos humanos em todo o continente. O único sítio que se compara 

em conteúdo é Aguazuque, na Colômbia. Entretanto, apesar de ter sido bem 

escavado, esse último não tem um registro da mesma qualidade que o da Lapa 

do Santo.  
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Assim, a Lapa do Santo confirma, de forma contundente, a tese 

defendida no Capítulo 3. Ou seja, que a ênfase na manipulação do corpo não é 

uma característica andina, mas sim de todo o continente sul-americano. 

Conforme será discutido em maiores detalhes na seção seguinte, isso é 

importante pois existe uma tendência em se considerar que as práticas de 

sacrifícios humanos e de troféus presentes nas civilizações andinas mais 

recentes teriam sua origem na própria região. Um exemplo disso é a afirmação 

de Llagostera (2003:21) a respeito das práticas mortuárias Chinchorro: “Serian 

los más antiguos rituales conocidos en América, a través de los cuales el 

hombre intenta un nexo con el mundo sobrenatural utilizando los propios 

cuerpos humanos”. O fato de que práticas bastante sofisticadas envolvendo a 

manipulação do corpo tenham sido identificadas no Brasil há 8800 AP, no 

mínimo, obriga que os estudiosos pensem melhor nos fundamentos de tal 

ideia.  

Por fim, é importante mencionar uma semelhança particular entre as 

práticas funerárias do Padrão 1 do Santo e as dos sítios Colombianos da 

região da Sabana de Bogotá, especialmente Aguazuque. Conforme 

apresentado no Capítulo 3, as práticas mortuárias desse sítio são 

caracterizadas pela seleção e realocação de partes específicas do corpo 

humano, incluindo a individualização de crânios e a remoção de epífises dos 

ossos longos. Aqui é possível fazer uma analogia com o caso de Las Vegas 80 

e Cerro Mangote, que, apesar de estarem a milhares de quilômetros de 

distância um do outro, apresentam sepultamentos muito parecidos. Existe uma 

espécie de consenso silencioso na literatura, segundo o qual semelhanças tão 

específicas não poderiam ter sido geradas por fatores casuais. Ainda assim, 

em nenhum trabalho as consequências de tal ideia são explicitadas. Numa 

época em que o difusionismo está fora de moda, a invenção independente 

ganha uma importância que não parece refletir aquilo que de fato pensam os 

arqueólogos. Afinal, é difícil esconder que, por detrás das afirmações 

descompromissadas sobre a “incrível semelhança” entre esses dois sítios, 

existe a sugestão de que há uma relação cultural e/ou dêmica entre eles. 

A mesma questão se coloca sobre a afirmação de que a manipulação do 

corpo era uma característica definidora das práticas mortuárias dos Andes 
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durante o Holoceno Inicial (sensus Santoro et al., 2005). O compartilhamento 

dessa característica implicaria em laços culturais de alguma natureza ou seria 

apenas uma grande “coincidência”? Até o presente momento, essa questão 

ocupou uma posição marginal, mas, a partir das descobertas feitas na Lapa do 

Santo, ela passa a ter renovada importância. Afinal, é preciso discutir se o fato 

de em Lagoa Santa também haver uma forte ênfase na manipulação do corpo 

humano tem algum tipo de relação com o fenômeno andino ou se é algo 

completamente independente.  

Entre as diversas maneiras que a prática da manipulação do corpo 

assume na Lapa do Santo, uma de especial destaque é a decapitação ou 

individualização de crânios humanos. Devido ao fascínio que o tema exerce, 

ele é tratado de forma particular na literatura. Na seção seguinte, as 

implicações dos achados da Lapa do Santo serão discutidas sob essa ótica.  

 

10.2 - O caso da decapitação mais antiga das Américas 

 Ainda que todos os padrões funerários caracterizados na Lapa do Santo 

apresentem, em maior ou menor grau, elementos que atestam algum tipo de 

manipulação dos remanescentes esqueléticos humanos, não há dúvidas de 

que é no Padrão 1 em que esse tipo de prática se expressa de forma mais 

plena. A principal diferença, especialmente quando se considera o Padrão 3, é 

que a manipulação do corpo e a remoção de suas partes eram feitas com o 

esqueleto ainda “fresco”, logo após a morte, em estado peri mortem. Mais do 

que isso, o Padrão 1 é caracterizado pela ênfase em oposições lógicas que são 

realizadas e reificadas através do uso de elementos ósseos e partes do corpo: 

“adulto” versus “subadulto”, “diáfise” versus “epífise”, “dente” versus “alvéolo 

vazio” e “crânio” versus “pós-crânio”.  

 Ainda que a prática de manipulação do corpo humano seja ubíqua em 

todo o mundo (Chacon e Dye, 2007), é possível identificar, pelo menos na 

América do Sul, regiões onde essa prática era mais frequente. Isso é 

especialmente verdadeiro num tipo específico de manipulação, notadamente a 

remoção da cabeça e sua cura como um objeto de especial valor. Quando essa 



649 
 

remoção é feita logo após o falecimento, enquanto o corpo ainda conserva 

todos os seus tecidos, ela caracteriza uma decapitação. Por outro lado, quando 

a remoção é feita num contexto secundário, a partir de um esqueleto 

previamente enterrado, esse termo não pode ser aplicado. Daí a distinção entre 

crânios decapitados e crânios individualizados. Na Lapa do Santo existem 

diversos casos de crânios individualizados (possivelmente decapitados) e um 

caso inconteste de decapitação, o mais antigo já registrado no continente. A 

seguir, o significado desses casos será discutido em detalhes e contextualizado 

em relação ao que se conhece sobre decapitação entre grupos etnográficos e 

arqueológicos na América do Sul.   

 Entre os Munduruku, por exemplo, após morto, o inimigo era 

imediatamente decapitado (Kruse, 1934). A espinha era seccionada na altura 

do forame magno, mas a pele era cortada no entorno do peito, ombros e 

costas, deixando uma “rebarba” para baixo do ponto onde o corte propriamente 

dito havia sido feito. Com isso, garantia-se que, mesmo após o encolhimento 

decorrente da dissecação, ainda haveria pele suficiente para recobrir o crânio 

(Murphy, 1975:1018). Os músculos internos, os miolos, os olhos e a língua 

eram retirados para que fosse dado início ao processo de mumificação. Esse 

era feito pela exposição da cabeça à fumaça de óleo de copaíba fervente e sua 

posterior lavagem em azeite de urucu. Como o crânio não era removido, a 

cabeça-troféu mantinha um tamanho muito próximo ao original (Leopoldi, 

2007:177). Os dentes eram removidos e utilizados como adornos juntos a um 

cinto feito de algodão (Santos et al., 2007). Na Lapa do Santo, um padrão 

similar foi observado, no qual os dentes eram extraídos dos crânios 

individualizados e utilizados na confecção de “artefatos2”.   

 O Ieipari era uma importante cerimônia realizada pelos índios Arara na 

qual o crânio do inimigo era colocado em cima de um poste erigido em meio ao 

pátio da aldeia. Cânticos eram entoados antes que o inimigo fosse morto e 

esquartejado. Além do crânio, que era também usado como um instrumento 

musical, outras partes do corpo, como os ossos das mãos e dos pés, a pele do 

rosto, o escalpo e as vísceras, eram removidas. Um caso etnográfico menos 

                                                           
2
 O “artefato” a que estou me referindo é aquele que foi encontrado próximo ao Sepultamento 9 (PN – 

2253). 
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conhecido é o dos Uru-Uru Chipayas, da Bolívia. Segundo Tung (2008), eles 

utilizavam crânios em seus rituais religiosos, cuja parafernália litúrgica era 

católica e os sacerdotes responsáveis eram conhecidos como “las calaveras”. 

 Entre os casos etnográficos, o dos Jivaro, que tinham como prática a 

produção das cabeças encolhidas, também chamadas de tsantsa, sem dúvida, 

o mais conhecido. Após um inimigo ter sido morto, ainda no campo de batalha, 

sua cabeça era removida em questão de minutos através de um corte em 

forma de “V” logo acima das clavículas. Posteriormente, num local mais seguro, 

a pele da cabeça era separada do crânio, dos tecidos e dos olhos, que eram 

descartados. Esse “escalpo” era então escaldado em água fervente por cerca 

de 15 ou 30 minutos, processo que resultava numa redução de cerca de 50% 

no tamanho da cabeça. A boca, os olhos e os orifícios gerados pelo próprio 

processo de remoção eram então costurados para ficarem fechados. 

Alternativamente, o buraco dos olhos poderia ser preenchido por uma massa 

em vez de ser costurado. A cabeça era então equipada com cordas e cordões 

que serviriam como alças para o seu transporte. Todo o processo não levava 

mais do que 8 horas para ser realizado (Sauvageau et al., 2009). 

 De acordo com os Jivaro, as tsantsa tinham o poder de aprisionar a alma 

do inimigo morto, impedindo-a de perpetuar uma potencial vingança (Harner, 

1962; Rosaldo, 1983; Taylor, 1993; Steel, 1999; mas ver Fausto e Rodgers, 

1999, para uma visão mais ampla do significado das tsantsa). Ferguson (1990) 

defende que a prática de “caça de cabeças” entre os Jivaro era resultado da 

influencia nefasta da colonização europeia na região. Ainda que não haja 

dúvidas de que o mercado criado pelos europeus para as tsantsa tenha 

reconfigurado a lógica subjacente à sua obtenção, existem diversas evidências 

de que a prática de remoção de cabeças é muito mais antiga do que a 

colonização do Novo Mundo (Rubenstein, 2007). Conforme colocado por 

Jandial e colaboradores (2004:1215): “The evidence suggests that the Jivaro-

Shuar, far from developing the technique on their own in isolation, are merely 

the last group to retain a custom widespread in northwestern South America”. 

 A profundidade temporal da prática de remoção de cabeças na América 

do Sul é comprovada pela existência de diversos sítios arqueológicos, por meio 
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dos quais ela foi muito bem documentada. Os casos mais conhecidos são os 

associados à cultura Paracas e, principalmente, à sua sucessora, a cultura 

Nasca, ambas localizadas no sul do Peru (900BC – 750AD) (Proulx, 1971; 

Coelho, 1972; Dwyer e Dwyer, 1975; Browne et al., 1993; Baraybar, 1987). As 

cabeças-troféu Nasca apresentavam uma série de características únicas. No 

osso frontal era feito um orifício pelo qual era passada uma corda ou cordão, 

que era utilizada como alça. Para permitir a remoção do cérebro, o forame 

magno era comumente alargado e, às vezes, toda a base do crânio removida 

(Drusini e Baraybar, 1991). Além das evidências osteológicas, a prática de 

decapitação está amplamente registrada na produção pictórica dessas culturas, 

que pode ser observada tanto em tecidos como em recipientes cerâmicos 

(DeLeonardis, 2000; Paul, 2000; Conlee, 2007). 

 Outro caso arqueológico no qual o uso de crânios individualizados com 

fins ritualísticos está bem documentado é entre os Moche, no norte do Peru 

(100BC – 800 AD) (Verano et al., 1999). A iconografia Moche apresenta 

diversos exemplos de motivos que representam cenas de decapitação 

(Donnan, 1979; Cordy-Collins, 1992, 2001). Nelas o “carrasco” (i.e. o 

decapitador) nunca é um serhumano, mas sim um ser sobrenatural, mostrando 

o caráter ritual da prática da remoção de cabeças entre os Moche. Millaire 

(2004) cita casos de crânios individualizados que foram encontrados em 

contextos que indicam que eram utilizados como oferendas funerárias. 

Entretanto, a ausência de sinais claros de manipulação peri mortem desses 

crânios torna difícil ter certeza se eles são frutos de decapitação ou se foram 

obtidos em esqueletos previamente enterrados. Ainda assim, Millaire (2004) 

acredita que a existência de esqueletos articulados sem o crânio no registro 

arqueológico Moche sugere que esses crânios foram de fato decapitados.  

 Sutter e Cortex (2005:526) concordam com essa interpretação e 

lembram que, no sítio Dos Cabeças, no qual foram encontrados 18 crânios 

individualizados, a presença das mandíbulas e das vértebras cervicais, que 

apresentavam marcas de corte, indica que no momento da remoção os tecidos 

moles ainda estavam presentes. Ainda que sem se referir especificamente à 

prática da decapitação, Nelson (1998) oferece apoio a essa visão, na medida 
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em que mostra que os enterros Moche no sítio San José de Moro envolviam a 

manipulação peri mortem do corpo e sua mumificação. 

 Os Wari (1400 a 1000 BP), que se localizavam na região central dos 

Andes peruanos, representam um dos primeiros impérios expansionistas da 

América do Sul. No sítio de Conchopata, Tung (2008) identificou pelo menos 31 

crânios individualizados num contexto secundário, junto a urnas e ossos de 

camelídeos. As urnas estavam decoradas com pinturas de guerreiros que 

carregavam cabeças-troféu. Quase todos os crânios eram de indivíduos 

masculinos, apresentavam orifícios e haviam sido expostos ao fogo. Em alguns 

casos, os orifícios estavam localizados na altura do bregma, em outros, na 

altura do opistocrânio; e, em outros, nos temporais. De acordo com Tung e 

Knudson (2008), as cabeças-troféu tinham um importante significado ritual, 

sendo um símbolo cultural muito relevante na sociedade Wari. O controle sobre 

o corpo humano e suas partes reificaria as ideias de poder e autoridade, que 

constituíam os alicerces dessa sociedade.   

 No Brasil, Montardo (1995) cita um caso de possível decapitação no 

Sambaqui Forte Marechal Luz. De acordo com Bryan (1993:90), a presença de 

esqueletos sem o crânio num contexto secundário poderia ser indicativo de 

decapitações. 

 Os casos apresentados até aqui, com exceção desse último, estão 

localizados numa área geográfica consideravelmente restrita à porção noroeste 

dos Andes. Esse quadro levou a uma visão segundo a qual a prática de 

individualização de crânios, em geral, e a da decapitação, em particular, teriam 

uma origem andina e estariam restritas a essa região em tempos pré-coloniais. 

Segundo Cordy-Collins (1992:208): “Decapitation is a concept that is essentially 

pan-andean”. No mesmo sentido, Ferguson (1990:247) afirma que: “The taking 

and shrinking of enemies' heads is an ancient practice among Jivaroan 

peoples, apparently a survival of what was once a widespread pre-Columbian 

practice among peoples of and around the northern Andes”; e Jandial e 

colaboradores (2004:1215) que: “The evidence suggests that the Jivaro-Shuar, 

far from developing the technique on their own in isolation, are merely the last 

group to retain a custom widespread in northwestern South America”. Conlee 
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(2007:438) afirma que: “Decapitation was a common type of ritual sacrifice in 

the ancient Andes. Images of disembodied heads and decapitation were 

ubiquitous in the art of the Nasca culture, and the large numbers of physical 

remains of trophy heads found in the archaeological record of the area are 

unprecedented”.  

 Ou seja, de forma muito similar ao que foi exposto para o caso mais 

genérico das práticas de manipulação do corpo durante o Holoceno Médio e 

Inicial, discutido na seção anterior, também no caso específico do uso do 

crânio para fins rituais, parece haver uma tendência na literatura em apontar a 

região andina não só como o local de origem, mas também onde essas 

práticas se expressaram de maneira mais clara. 

 Mais uma vez, a Lapa do Santo assume um papel de importância ao 

mostrar que essa visão é fruto de um viés arqueológico e não reflete, de forma 

plena, a natureza subjacente ao fenômeno. Notadamente, os casos da Lapa do 

Santo deixam claro que tanto o uso de crânios individualizados em cerimônias 

ou rituais como a própria prática de decapitação não estavam restritos à região 

Andina. Mais do que isso, enquanto as práticas de manipulação do corpo de 

forma geral são observadas desde o início do Holoceno nos Andes (Llagostera, 

2003; Santoro et al., 2005; ver seção anterior e capítulo 3), o caso mais antigo 

de decapitação em toda a América está datado em cerca de 4000 AP (Engel, 

1963). O sítio Asia 1 está localizado na costa central do Peru, região em que, 

posteriormente, a prática da decapitação atingiria sua expressão mais intensa 

no subcontinente3, oferecendo suporte a uma suposta origem andina dessa 

prática.  

 Entretanto, os casos dos crânios individualizados na Lapa do Santo 

estão diretamente datados em cerca de 8500 AP e são, portanto, 4000 anos 

mais antigos do que os esqueletos encontrados em Ásia 1, que, inclusive, não 

foram datados diretamente. Além dos quatro casos em que os crânios foram 

individualizados e encontrados em “contexto secundário”, é importante 

ressaltar que foi encontrado um crânio plenamente articulado, caracterizando 

                                                           
3
 De acordo com Carmichel (1994:84), citado por Verano (1999), entre 5% e 10% da população era 

decapitada durante o período Nasca. 
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de forma indubitável um caso de decapitação. Ou seja, a Lapa do Santo não 

apenas expande em milhares de quilômetros a área de ocorrência dessa 

prática na América do Sul pré-colonial, como dobra sua profundidade temporal. 

Tudo isso a partir de um registro sólido, bem caracterizado e especialmente 

bem datado.  

 Isso não significa, entretanto, que se esteja sugerindo que as práticas de 

decapitação que se observam na região andina tenham tido sua origem na 

região de Lagoa Santa. Ainda assim, a partir das descobertas da Lapa do 

Santo, qualquer autor que optar em postular uma origem local para as práticas 

Andinas terá de fazê-lo “apesar” de Lagoa Santa. Já de um ponto de vista 

continental, a diferença de idades entre o sítio Asia 1 e os casos da Lapa do 

Santo autoriza a afirmação de que nas Américas “a prática intencional de 

decapitação e modificações peri mortem do crânio” (Verano, 1999:59) tem suas 

origens na região de Lagoa Santa e não nos Andes. Afinal, não existe a menor 

dúvida de que o Sepultamento 26 da Lapa do Santo, diretamente datado em 

8540±50 AP, constitua o caso mais antigo de decapitação jamais registrado no 

Novo Mundo. Além disso, esse caso seguramente encontra-se entre os mais 

antigos de todo o mundo, especialmente se apenas esqueletos diretamente 

datados forem considerados.  

 Outro aspecto importante é o significado desses crânios individualizados 

e dessas cabeças decapitadas. Pretender conhecer o que pensavam os 

indivíduos que levavam a cabo a remoção e a cura dos elementos ósseos é 

uma tarefa que não pode gerar nada além de frustração, especialmente 

quando não existem evidências de outra natureza, como grafismos, 

disponíveis. Ainda assim, num nível mais abrangente, algumas interpretações 

são comumente oferecidas. De forma geral, a discussão gira em torno da 

identidade da pessoa decapitada, que poderia ser tanto um ancestral venerado, 

um inimigo derrotado, um criminoso executado ou uma vítima de sacrifício. 

Conforme colocado por Tung e Knudson (2008:915), “an isolated human head 

on display is a potentially powerful symbol, yet the meanings associated with it 

may vary greatly between groups and individuals, depending not only on 

culturally constructed notions of what dismembered bodies represent but also 

on how and from whom heads were taken. A head could be obtained by 
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decapitating an enemy, by carefully removing it from an ancestor’s corpse, or by 

collecting it after a criminal has been beheaded. The significance of this 

particular body part—as an icon of victory over an enemy, a loving memento of 

one’s kin, or an emblem of judicial authority—invites inquiry into how the body 

and body parts are used to achieve particular ends”. 

 Na maioria dos casos arqueológicos citados acima, não existe consenso 

sobre qual é a explicação mais cabível. Entre os Moche, por exemplo, a rica 

iconografia deixa pouca dúvida de que as cabeças-troféu eram obtidas nos 

campos de batalha. Ainda assim, há divergência se essas eram batalhas rituais 

entre os próprios Moche ou batalhas “verdadeiras” entre os Moche e outros 

povos (Sutter e Cortez, 2005). Entre os Nasca, existem autores que defendem 

que as cabeças pertenciam a inimigos derrotados e outros que sugerem que 

eram ancestrais venerados, não havendo consenso entre eles (Browne et al., 

1993; Verano et al., 1999, 2008; DeLeonardis, 2000; Conlee, 2007; Knudson et 

al., 2009). Não existe nenhuma maneira direta e imediata para decidir qual é a 

explicação mais cabível, sendo necessário que cada caso seja analisado 

individualmente, levando-se em consideração o maior número possível de 

fontes de informação.  

 Nesse sentido, estudos biométricos, demográficos e de estilo e 

qualidade de vida podem ser de grande valia. Sutter e Cortez (2005), por 

exemplo, advogaram que no caso Moche as cabeças rituais eram obtidas em 

batalhas com inimigos externos, já que as análises de biodistâncias mostravam 

considerável diferenciação das cabeças-troféu. No caso Wari, Tung (2008) 

defendeu que as cabeças pertenciam aos inimigos derrotados, baseando-se na 

presença de sinais indicativos de violência interpessoal e na quase total 

ausência de crânios de indivíduos do sexo feminino.  

 Utilizando uma lógica análoga, uma vez que na Lapa do Santo todos os 

três crânios individualizados para os quais foi possível estimar o sexo eram 

masculinos (14, 17 e 26), seus crânios deveriam ter sido obtidos de inimigos 

derrotados. Entretanto, além de crânios adultos, esses grupos também 

individualizavam crânios de indivíduos subadultos (vide sepultamentos 9 e 23). 

Além disso, as cabeças-troféu descritas na literatura apresentam modificações 
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no sentido de permitirem que algum tipo de “alça” fosse instalado no intuito de 

carregar a cabeça. Daí a presença de orifícios nas cabeças-troféu descritas 

nesta seção entre os Nasca e os Wari. Já na Lapa do Santo, não foi observado 

nenhum tipo de orifício nos crânios individualizados. O único caso em que tais 

orifícios foram observados foi na mandíbula de um subadulto do Sepultamento 

18, que dificilmente desempenhava um papel de guerreiro.  

 Além disso, e esse é um ponto nevrálgico, na Lapa do Santo os crânios 

individualizados faziam parte de um conjunto mais amplo de elementos ósseos 

que eram removidos e realocados. Ou seja, ao contrário do caso das cabeças-

troféu stricto sensu, no qual essas eram o ator central e o próprio fim da 

remoção do crânio, na Lapa do Santo esse era apenas um elemento que, junto 

com outros, compunha o mise-en-scène mortuário. Assumindo-se que os “fins” 

dos rituais da Lapa do Santo eram justamente reificar os pares de oposição 

descritos anteriormente através dos ossos humanos, ele só poderia ser 

realizado pela conjunção de todos esses ossos (ver Seção 6). É importante 

ressaltar que, em todos os casos, os crânios individualizados estavam 

acompanhados de outros ossos. Mesmo no caso do Sepultamento 26, no qual 

o crânio estava plenamente articulado com a mandíbula e as vértebras 

cervicais, ele estava acompanhado das duas mãos amputadas, que 

engendravam a dicotomia expressa pelos pares de oposição que caracterizam 

esses enterros da Lapa do Santo. As duas mãos foram colocadas em dupla 

oposição em relação ao crânio, já que uma estava com os dedos voltados para 

baixo e a palma voltada para o crânio, e a outra, com os dedos voltados para 

cima e a palma voltada para o lado oposto. Ou seja, mesmo no caso mais 

“prístino” de decapitação, fica claro que a reificação dos pares de oposição era 

um elemento altamente prioritário. 

 Mais do que isso, ao reificar esses pares de oposição, a própria 

cosmovisão desses povos estava sendo expressa, somatizada, comunicada e 

(re)produzida. De acordo com Brown (2010:32): “When we reflect on the deep 

and myriad cultural connections that bones have as an essence of human life, 

we can readily recognize the extent to which hard organic residues of life 

constitute a potent cultural resource in ancient societies… Human bones are 

used in ways that conform to the ideological conventions that dominated each 
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society... Conceptions about the cosmos commonly influence the burial display 

of human bones. By that I mean that the deployment of secondary human 

interments into conceptual designs replays key features of how the universe is 

organized, how it originated, and the plotline contained in myths that charter 

access to spiritual power”.  

 Um aspecto importante dessa interpretação é que, para a disposição dos 

ossos ser capaz de funcionar como uma referência gráfica e lógica que possa 

orientar a narrativa que pretende ordenar o cosmos e garantir sua perpetuação, 

ela precisa ser vista e, portanto, a exibição pública desses arranjos de ossos 

devia ser uma parte central das cerimônias. Colocado de outra forma, existe 

um caráter estético subjacente à organização desses ossos que só faz sentido 

caso fosse parte da encenação funerária a sua exposição ou exibição. Uma 

lógica similar a essa, mas aplicada de forma inversa, foi defendida por 

Maschner e Reedy-Maschner (2007:32), para quem os troféus são “symbols of 

successes in interpersonal violence and warfare. Their visibility is critical to their 

power to give the holder greater access to the rewards of increased status”. 

 De qualquer maneira, independentemente das interpretações possíveis, 

não resta dúvidas de que essa prática devia ter grande importância entre as 

populações que ocuparam a região de Lagoa Santa há mais de 8000 anos. 

Conforme colocado por DeLeonardis (2000:363): “While interpretation may 

differ as to the nature of removal (victim or willing participant), or the agent of 

decapitation (ritual specialist or enemy warrior), the preponderance of heads 

clearly suggests a cultural emphasis on their importance”. 

 Outro aspecto importante que pode ser investigado através do estudo 

das práticas de decapitação, em particular, e de manipulação do corpo, em 

geral, é se as diferentes cabeças individualizadas encontradas numa 

determinada região geográfica específica foram criadas por diversas facções 

ou grupos, cada um com suas próprias ideias e métodos sobre como proceder 

às remoções, ou se foram criadas por uma elite de sacerdotes especializados 

em realizar esse procedimento de maneira formal e uniforme, resultando em 

estilos muito parecidos entre os diferentes tipos de crânios individualizados. 

Arriaza (1995), por exemplo, perante a especificidade e a repetibilidade dos 
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padrões observados nas múmias Chinchorro, propôs a existência de um grupo 

de sacerdotes especializados nessas sociedades. Nesse aspecto, a região de 

Lagoa Santa é um verdadeiro pote de ouro desperdiçado. Após mais de 100 

anos de escavações, dezenas de sítios e centenas de esqueletos, seria de se 

esperar que um banco de dados extraordinário estivesse à disposição para 

esse tipo de comparação. Infelizmente, devido às razões expostas à exaustão 

nesta dissertação, esse tipo de informação não está disponível.  

 Ainda assim, algumas considerações podem ser feitas a esse respeito 

levando-se em consideração apenas a Lapa do Santo. No plano conceitual, os 

procedimentos envolvidos nos rituais funerários parecem ser extremamente 

formais e se repetem de forma metódica. Ou seja, os pares de oposição que 

caracterizam esse padrão funerário nunca são desrespeitados. Não há, por 

exemplo, um único sepultamento em que os ossos do crânio e do pós-crânio 

pertençam a indivíduos da mesma faixa etária. Não existe tampouco nenhum 

caso em contexto secundário em que o crânio tenha sido encontrado com os 

dentes em seus alvéolos. Do ponto de vista “técnico”, a semelhança entre os 

diferentes enterros do Padrão 1 se expressa, principalmente, na maneira como 

os ossos eram seccionados. No caso das diáfises de osso longo que estavam 

presentes tanto no Sepultamento 9 como no Sepultamento 23, essa 

semelhança é absoluta. Essa homogeneidade nos procedimentos poderia 

sugerir que havia indivíduos especializados em realizar esses procedimentos. 

 No sítio das Boleiras, único em Lagoa Santa que oferece condições para 

uma comparação direta, o Sepultamento 3 apresentava características que 

também foram observadas na Lapa do Santo. Notadamente, os ossos longos 

foram dispostos paralelos entre si e há um osso em que a epífise foi removida 

da diáfise. Entretanto, as semelhanças se encerram aí. Vários dos elementos 

que são centrais na Lapa do Santo estavam ausentes em Boleiras. Assim, o 

Sepultamento 3 de Boleiras é composto pelos ossos de um único indivíduo, 

não estando presente a dupla oposição entre “adulto” e “subadulto” e entre  

“crânio” e “pós-crânio”. Ao contrário do que ocorre na Lapa do Santo, em 

Boleiras não existe uma seleção de partes anatômicas em detrimento de 

outras, já que praticamente todos os ossos do corpo humano estavam 

presentes. Além disso, os ossos do Sepultamento 3 de Boleiras apresentam 
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uma ampla evidência de fraturamento de osso verde, com um predomínio de 

fraturas espiraladas. Entre os esqueletos que fazem parte do Padrão de 

Sepultamento 1 da Lapa do Santo, esse tipo de feição está completamente 

ausente. Por fim, enquanto na Lapa do Santo a prática de separação da epífise 

da diáfise era frequente, na Lapa das Boleiras ela foi observada em único osso 

(extremidade distal da ulna esquerda). Essas diferenças são particularmente 

importantes na medida em que a idade direta obtida para o Sepultamento 3 de 

Boleiras, 8360±50 AP (Beta-159244), o coloca no mesmo período cronológico 

do Padrão 1 da Lapa do Santo. Portanto, durante esse período existiam vários 

procedimentos para lidar com os mortos em diferentes abrigos da região, ainda 

que algumas semelhanças possam ser observadas. 

 Quando Santana do Riacho é levada em consideração, as semelhanças 

são mínimas, tanto em relação à Lapa do Santo como em relação à Lapa das 

Boleiras. Mesmo aceitando-se as parcas evidências de manipulação do corpo 

em Santana do Riacho, não parece ser possível identificar propriedades 

formais específicas compartilhadas entre este e os dois sítios de Lagoa Santa. 

Portanto, os grupos que ocuparam a região de Santana de Riacho tinham 

hábitos funerários distintos daqueles grupos que ocuparam Lagoa Santa, 

confirmando as diferenças previamente identificadas em relação à produção 

lítica (Prous, 1992/1993; Pugliese, 2007).      

10.3 Mudança e continuidade: a perspectiva diacrônica 

 Conforme discutido anteriormente, os aspectos cronológicos da variação 

das práticas mortuárias têm recebido cada vez mais reconhecimento como 

uma parte central desses estudos. Idealmente, cada sepultamento encontrado 

deveria ser diretamente datado, permitindo assim que toda a variação 

cronológica fosse apreendida e adequadamente compartimentada. Entretanto, 

na prática, as datações diretas em osso ainda são raras, quer seja por 

limitações orçamentárias, quer seja pela não preservação do colágeno. 

Portanto, as idades dos sepultamentos ainda são comumente estabelecidas 

por sua associação com níveis estratigráficos cujas idades são conhecidas. 

Entretanto, a revisão apresentada nos capítulos 2 e 3, por um lado, e as idades 

obtidas nos sepultamentos da Lapa do Santo, por outro, indicam claramente  
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Figura 10.2.1 – Sepultamento 3 da Lapa das Boleiras. a) vistas anterior, lateral, posterior e medial da 
ulna esquerda, cuja epífise proximal foi intencionalmente removida. Nos detalhes a região cortada, 
reparar que dentro das marcas de corte é possível observar corante vermelho; b) tíbia direita; c) 
fêmur esquerdo; d) fêmur direito.  
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que a datação de sepultamentos por métodos relativos pode ser muito 

imprecisa.  

 No sítio La Fundicion 1, por exemplo, Costa-Junqueira (2001) atribuiu a 

idade 8730 AP para os três sepultamentos encontrados a partir da datação de 

um fragmento de carvão que estava “diretamente” associado com os ossos. 

Posteriormente, uma data direta foi obtida com recursos do Laboratório de 

Estudos Evolutivos Humanos, revelando que os esqueletos tinham 4630 AP 

(Beta-174679). Quando Arriaza e colaboradores (2005) procederam a uma 

bateria de datações diretas das múmias Chinchorro, eles tiveram várias 

surpresas em relação à cronologia clássica estabelecida por métodos de 

datação relativa. Cuchipuy oferece mais um exemplo em que os esqueletos 

foram datados em 8000 devido à sua posição estratigráfica. Entretanto, a única 

data disponível diretamente em osso indica uma idade de 6000 AP. Outro caso 

clássico no qual sepultamentos pretensamente antigos se revelaram bem mais 

recentes são os dos sítios Cerro Sota e Cueva Lago Sofía, ambos escavados 

por Junius Bird na primeira metade do século XX (Politis, 2008). 

 Curiosamente, o caminho contrário, no qual a idade dos esqueletos é 

subestimada, raramente é observado. Ainda que existam razões relacionadas 

aos processos de formação que podem ajudar a entender esse viés, 

notadamente que os sepultamentos são feições intrusivas na estratigrafia do 

sítio, seria um equívoco não reconhecer que tal viés é fruto também da 

tendência natural, que nós arqueólogos temos, de envelhecer nossos achados. 

Reconhecer essa tendência nefasta é o primeiro passo para dela se prevenir.  

 Nesse sentido, a região de Lagoa Santa, em geral, e a Lapa do Santo, 

em particular, oferecem um exemplo instrutivo. Desde Peter Lund, a 

expectativa cronológica em relação aos esqueletos da região era de que esses 

fossem de “grande antiguidade”. As primeiras datas obtidas para a região, a 

partir de amostras de carvão do abrigo de Cerca Grande 6 (Hurt e Blasi, 1969), 

confirmaram essa expectativa (9720±128 AP e 9028±120 AP). Mais tarde, 

dezenas de datas foram obtidas em ossos humanos oriundos de sítios 

arqueológicos na região no âmbito do projeto temático “Origens e 

Microevolução do Homem na América: uma Abordagem Paleoantropológica” 



662 
 

(Tabela 10.3.1). Por um lado, essas datas confirmaram que diversos 

esqueletos de fato tinham idades muito recuadas, em sua maioria entre 7500 e 

8500 AP (Neves e Hubbe, 2005). Por outro lado, ficou bem caracterizado que, 

além desses sepultamentos antigos, havia um número considerável de 

espécimes datados em torno de 2000 AP.  

 Assim, quando a Lapa do Santo começou a ser escavada, havia a 

“expectativa” de que os sepultamentos se encaixariam num desses dois 

períodos cronológicos. Conforme discutido no Capítulo 5, grande parte dos 

sepultamentos da Lapa do Santo foi de fato encontrada num pacote 

arqueológico cujo topo estava datado em torno de 8000 AP. Entretanto, quando 

datas diretas foram obtidas, enquanto alguns sepultamentos apresentaram 

idades na ordem dos 8500 AP, outros dois (Sep. 7 e Sep. 19) eram cerca de 

500 anos mais recentes e um outro mais de 2000 anos mais recente (Sep 11). 

Ainda que no primeiro caso essa possa não parecer uma diferença muito 

grande, é importante notar que nos três casos os sepultamentos apresentaram 

idades mais recentes do que todo e qualquer carvão oriundo do nível 

arqueológico mais antigo do sítio. Ou seja, os próprios carvões que “deveriam” 

ser utilizados para fornecer uma idade relativa a esses sepultamentos já 

haviam sido erodidos. Isso reforça a ideia de que a natureza intrusiva dos 

sepultamentos, do ponto de vista estratigráfico, torna muito difícil que idades 

precisas sejam estabelecidas pelo método relativo. Portanto, é preciso que se 

invista em datações diretas, pois somente através delas é que será possível 

evitar aquilo que O’Shea (1995:126) se referiu como a “susceptibilidade a 

distorção devido a mudanças não reconhecidas nas atividades funerárias”. 

 Entretanto, isso não significa que as idades obtidas diretamente a partir 

de amostras de osso estejam isentas de problemas ou que dispensem um 

olhar crítico, muito pelo contrário. No sítio Acha-3 (Standen e Santoro, 2004), 

por exemplo, dois indivíduos de um mesmo sepultamento, que estavam 

enrolados numa mesma esteira, foram datados diretamente em 8120±90 AP 

(Beta-88041) e 8380±60 AP (Beta-40957).  
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Tabela 10.3.1. Idades obtidas para sepultamentos da região de Lagoa Santa 

Código 
do Lab. 
(BETA) 

Sítio Identificação Material 

Idade 
convencional 

14
C 

(não calibrada), 
anos A.P. 

Idade convencional 
14

C 
(calibrada), anos A.P. 

12
C/

13
C 

o/oo 

BETA 
161666 

Cerca Grande 6 MN - 1329 Osso 8230 ± 50 9400 to 9340 or 9320 to 9030 -28.0 

BETA 
161668 

Cerca Grande 6 MN - 1369 Osso 8240 ± 40 9400 to 9360 or 9310 to 9050 -25.7 

BETA 
220426 

Harold Walter HW - 6 
Dente 

8590 ± 40 9570 to 9520 -20.1 

BETA 
220429 

Harold Walter HW - 13 
Dente 

8730 ± 40 9890 to 9560 -19.0 

BETA 
220432 

Harold Walter HW - 293 
Dente 

8020 ± 40 9020 to 8760 -19.4 

BETA 
220433 

Harold Walter HW - 294 
Dente 

8800 ± 40 10120 to 10070 9940 to 9690 -18.9 

BETA 
220434 

Harold Walter HW - 2520-1 
Dente 

8320 ± 40 9460 to 9250 -18.8 

BETA 
220437 

Harold Walter HW - 2520-4 
Dente 

7700 ± 60 8600 to 8380 -21.1 

BETA 
220440 

Harold Walter HW - 2520-7 
Dente 

8570 ± 40 9560 to 9510 -19.0 

BETA 
220442 

Harold Walter HW - 2520-9 
Dente 

8480 ± 40 9530 to 9460 -19.1 

BETA 
220443 

Harold Walter HW - 2520-10 
Dente 

7850 ± 40 8740 to 8550 -20.1 

BETA 
161657 

Lapa da Amoreira MN - 815 Osso 7070 ± 40 7960 to 7800 n/a 

BETA 
205340 

Lapa da Amoreira MN - 821 Osso 8140 ± 40 9220 to 9180 or 9140 to 9010 -18.9 

BETA 
208077 

Lapa da Lagoa 
Funda 

MNH - HW294 Osso 7870 ± 40 9600 to 9520 -19.5 

BETA 
178554 

Lapa das Boleiras Boleiras Sep 3 Dente 8190 ± 40 9270 to 9020 -19.1 

 
BETA 
178556 

Lapa das Boleiras Boleiras Sep 3 Osso 9640 ± 50 10980 to 10750 -23.5 

BETA 
179815 

Lapa das Boleiras Boleiras Sep 3 Dente 8280 ± 50 9440 a 9115 -23.4 

BETA 
155658 

Lapa das Boleiras MN - 1389 Osso 8420 ± 100 9180 to 9140 -17.9 

BETA 
155659 

Lapa das Boleiras MN - 1390 Osso 8300 ± 50 9460 to 9130 -20.8 
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Tabela 10.3.1. Idades obtidas para sepultamentos da região de Lagoa Santa (continuação) 

Código 
do Lab. 

Sítio Identificação Material 

Idade 
convencional 

14
C (não 

calibrada), 
anos A.P. 

Idade convencional 
14

C (calibrada), anos 
A.P. 

12
C/

13
C 

o/oo 

BETA 
161656 

Lapa de 
Carrancas 

MN - 627 Osso 7970 ± 40 9000 to 8640 -21.8 

BETA 
174734 

Lapa de 
Escrivânia 3 

ZMUCESC3HS Osso 7740 ± 80 8650 to 8380 -19.6 

BETA 
174735 

Lapa do Baú 2 ZMUC - 2358 Osso 8830 ± 50 10150 to 9700 -19.2 

BETA 
174736 

Lapa do Braga ZMUC - 4725 Osso 9780 ± 70 11260 to 11110 -19.2 

BETA 
155657 

Lapa do Caetano MN - 856 Osso 2200 ± 50 2340 to 2060 -21.8 

BETA 
161660 

Lapa do Caetano MN - 865 Osso 1760 ± 40 1800 to 1560 n/a 

BETA 
174682 

Lapa do Caetano MN - 892  Osso 2290 ± 60 2370 to 2150 -19.9 

BETA 
215194 

Lapa do Santo Sep 07 Osso 7400 ± 40 8330 to 8160 -18.9 

BETA 
215195 

Lapa do Santo Sep 11 Osso 5990 ± 40 6900 to 6730 -20.6 

BETA 
215196 

Lapa do Santo Sep 14 Osso 8230 ± 40 
9380 to 9370 or 9300 to 

9040 
-22.4 

BETA 
215200 

Lapa do Santo Sep 19 Osso 7700 ± 40 8560 to 8400 -18.6 

BETA 
253497 

Lapa do Santo Sep2 Osso 790 ± 40 780 to 670 -19.2 

BETA 
253505 

Lapa do Santo Sep14 Osso 8730 ± 50 9900 to 9550 -19.6 

BETA 
253507 

Lapa do Santo Sep17 Osso 8660 ± 50 9710 to 9540 -19.0 

BETA 
253511 

Lapa do Santo Sep26 Osso 8540 ± 50 9550 to 9480 -19.8 

BETA 
161658 

Lapa Mortuária MN - 834 Osso 8810 ± 50 10140 to 9680 -18.6 

BETA 
161659 

Lapa Mortuária MN - 847 Osso 7190 ± 50 
8110 to 8090  or 8060 

to 7940 
-19.1 

BETA 
161661 

Lapa Mortuária MN - 902 Osso 1700 ± 40 1830 to 1610 -19.2 

BETA 
161662 

Lapa Mortuária MN - 923 Osso 8290 ± 40 9450 to 9120 -19.2 
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Tabela 10.3.1. Idades obtidas para sepultamentos da região de Lagoa Santa (continuação) 

Código 
do Lab. 

Sítio Identificação Material 

Idade 
convencional 

14
C (não 

calibrada), 
anos A.P. 

Idade convencional 
14

C 
(calibrada), anos A.P. 

12
C/

13
C 

o/oo 

BETA 
161663 

Lapa Mortuária MN - 928 Osso 8350 ± 40 9480 to 9270 -19.4 

BETA 
161664 

Lapa Mortuária MN - 932 Osso 1680 ± 40 1810 to 1570 -19.3 

BETA 
161665 

Lapa Mortuária MN - 933 Osso 1880 ± 40 2000 to 1840 -19.8 

BETA 
174680 

Lapa Mortuária 
(Cave) 

MHN - 
Confins 

Osso 11990 ± 50* 15070 to 14830 or 14270 to 14210 -33.4 

BETA 
96759 

Santana do Riacho SR1 - Va Osso 12760 ± 70* n/a -33.2 

BETA 
162005 

Santana do Riacho SR1-IX Osso 3940 ± 50 4520 to4240 n/a 

BETA 
162007 

Santana do Riacho SR1-XI Osso 
110 ± 0,7 

pMC 
n/a n/a 

BETA 
162014 

Santana do Riacho SR1 - XX Osso 8280 ± 40 9420 to 9130 -24.9 

BETA 
104292 

Santana do Riacho - Osso 7840 ± 60 n/a n/a 

BETA 
96760 

Santana do Riacho - Osso 5740 ± 70* 7630 to 6310 -28.3 

BETA 
96758 

Santana do Riacho SR1 - II Osso 5340 ± 60* 6285 to 5950 -24.5 

BETA 
104291 

Santana do Riacho - Osso 2270 ± 50* n/a n/a 

Gif 
4508  

Santana do Riacho SR1 – XIII Carvão 9460 ± 110 n/a n/a 

Gif 
5088 

Santana do Riacho SR1 – XXIII Carvão 8230 ± 150  n/a n/a 

Gif 
5087 

Santana do Riacho SR1 – IV Carvão 8150 ± 150  n/a n/a 

*  provavelmente contaminado 
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Neves e colaboradores (2007) dataram duas amostras independentes de um 

mesmo dente de megafauna obtendo as seguintes idades: 11380±40 AP e 

11090±40 AP. Por outro lado, Mena e Reyes (2001) dataram dois ossos de um 

mesmo indivíduo do sítio Baño Nuevo e obtiveram idades estatisticamente 

idênticas. A costela e o fragmento de osso longo apresentaram idades de 

8880±50 e 8850±50 AP, respectivamente.  

 Na Lapa do Santo, tanto o Sepultamento 14 como o Sepultamento 17 

foram duplamente datados. Esses sepultamentos são múltiplos, contendo os 

ossos de mais de um indivíduo. Em ambos os casos, os ossos datados eram 

de indivíduos diferentes. No Sepultamento 17, as duas datas são totalmente 

compatíveis: 8660±50 AP e 8580±50 AP. Já no caso do Sepultamento 14, as 

duas datas são estatisticamente distintas: 8730±40 AP e 8230±50 AP. Ainda 

que seja impossível ter certeza se esse caso reflete algum tipo de 

contaminação de uma das amostras ou se de fato os ossos têm idades 

distintas, ele mostra que, mesmo quando datas diretas estão disponíveis é 

preciso ter cautela ao se interpretar os valores obtidos. Mais do que isso, indica 

que existe um limite para o refinamento cronológico que é possível se obter, 

mesmo através de datações diretas.  

 A despeito da importância dessas considerações metodológicas, o 

debate central sobre os aspectos cronológicos das práticas mortuárias diz 

respeito à sua estabilidade ao longo do tempo. Conforme discutido no Capítulo 

4, atualmente existe um consenso na literatura de que as práticas mortuárias 

transformam-se ao longo do tempo, ainda que alguns defendam que isso é 

consequência direta de mudanças na organização social e outros não 

(Kroeber, 1927; Ucko, 1969; Deetz e Dethlefsen, 1971; Saxe e Gall, 1977; 

Metcalf, 1981; O’Shea, 1984; Cannon, 1989; Kuijt, 1996; Chesson, 1999; 

Walthall, 1999) Segundo Ucko (1969:273): “Ethnographically, and there would 

seem little necessity to assume a different situation in pre-history, one of the 

features characterizing burial rites is their speed of change and their relative 

instability”. Entretanto, pelo menos no que diz respeito ao registro arqueológico 

da pré-história sul-americana, parece que Ucko não poderia estar mais 

enganado. Entre os sítios revistos no Capítulo 4, existem diversos casos em 

que foi constatada uma enorme continuidade temporal, quer seja apenas no 
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uso do mesmo cemitério ao longo dos milênios, quer seja na manutenção de 

uma mesma prática mortuária ao longo do tempo.  

 O caso mais notável é, sem dúvida, o das múmias Chinchorro. Ainda 

que exista uma intensa discussão sobre quais aspectos da variabilidade dos 

processos de mumificação Chinchorro são reflexo da passagem do tempo 

(Arriaza, 1995, 1997; Standen, 1997; Standen e Santoro, 2004), a permanência 

da prática de mumificação por mais de 5000 anos numa mesma região 

circunscrita do norte do Chile é mais do que suficiente para caracterizar uma 

impressionante continuidade temporal.  

 Ainda no Chile, Mena e colaboradores (2003:119) interpretam que existe 

uma continuidade entre as práticas funerárias descritas em Baño Nuevo – 1, 

datadas em 8800 AP, e as práticas funerárias dos índios Tehuelche, na 

Patagônia: “Baño Nuevo – 1 reveals funerary patterns may not be useful as a 

widespread temporal signature and points to an extraordinary continuity in 

burial practices, at least in this part of Patagonia, where chenke burial may have 

early Holocene antecedents”. Além de ser o caso da mais extensa continuidade 

temporal que foi identificada no âmbito desta dissertação, com certeza é 

também um dos casos de maior licenciosidade interpretativa, já que a 

semelhança que estabelece esse vínculo através de quase 9000 anos é a 

existência de montículos feitos de terra e de pedras que recobriam as 

sepulturas.  

 No Peru, o sítio de Paloma oferece um cenário parecido, no qual os 

mesmos procedimentos fúnebres foram observados entre 7000 e 4600 AP 

(Quilter,1989:53): “It is remarkable that burial practices at the site were basically 

the same through the great span of time during which Paloma was occupied... 

the general impression in viewing the data is of a conservative mortuary 

tradition”.  

 No Brasil, o Sambaqui de Jaboticabeira II foi utilizado por cerca de 800 

anos consecutivos como uma “estrutura funerária comunal”, período no qual as 

práticas mortuárias mantiveram-se inalteradas (Fish et al., 2000; Gaspar et al., 

2008).  
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 Em outros casos, um mesmo local foi reutilizado durante milênios, mas 

não necessariamente as mesmas práticas mortuárias são observadas ao longo 

do tempo. Em Cuchipuy, o mesmo cemitério foi usado por milênios. Entre 8000 

AP e 6000 AP foram identificados três “cemitérios” caçadores-coletores e, por 

volta de 1300 AP, um cemitério cerâmico (Kaltwasser et al., 1980,1986). 

Apesar do caráter fragmentário das publicações a respeito do sítio, parece 

existir uma mudança nas práticas mortuárias, mesmo entre os cemitérios 

caçadores-coletores. Arroyo Seco 2 foi utilizado como cemitério por 3000 anos 

consecutivos. Entretanto, até que as publicações descrevendo a natureza dos 

enterramentos estejam disponíveis, é impossível saber se houve variação nas 

práticas mortuárias ao longo do tempo ou não (Politis, 2005). 

 Outro exemplo vem da América do Norte. Segundo Walthall (1999:11), 

na localidade de Bullseye uma área foi utilizada como cemitério por um período 

de 4000 ou 5000 anos: “As such, the Bullseye cemetery (Illinois) was a special 

place over many generation and represents one of the longest utilized 

cemeteries known”. Outro exemplo de cemitério de longa duração nos EUA é o 

sítio de Bering Sinkhole (41KR241), que foi utilizado por cerca de 5500 anos: “It 

is an example of an inaccessible sinkhole cavern used as a burial locus at 

various times throughtout a 5500-year span of the central Texas Archaic”.  

 O comportamento cronológico da variabilidade dos sepultamentos da 

Lapa do Santo traz importantes contribuições para esse debate. Conforme 

definido no Capítulo 6, o sítio como um todo apresenta três fases de ocupação 

distintas e bem delimitadas, correspondendo ao Holoceno Inicial, Holoceno 

Médio e Holoceno Final. A maioria dos sepultamentos para os quais foram 

geradas datas diretas encontra-se no período cronológico correspondente ao 

Holoceno Inicial, ainda que pelo menos em um caso a idade obtida seja do 

Holoceno Final. Nenhum sepultamento que foi diretamente datado apresentou 

idades compatíveis com o Holoceno Médio. No que se refere à fase mais 

antiga de ocupação do sítio (Período Cronológico 1), a data mais antiga 

diretamente associada a um sepultamento é de 8840±60 AP e a mais recente, 

5990±40 AP. Já a única idade obtida em osso que se refere à fase mais 

recente (Período Cronológico 3) é de 790±40 AP, referente ao Sepultamento 2. 

Ou seja, de forma análoga ao que foi descrito anteriormente para diversos 



669 
 

sítios do continente americano, também na Lapa do Santo se observa a 

reutilização de uma mesma área para o sepultamento dos mortos durante 

milhares de ano. Isso não significa, entretanto, que exista uma continuidade 

cultural ou comportamental entre todos esses eventos de enterramento. Pelo 

contrário, em vista da pequena quantidade de sepultamentos que foram 

encontrados, essa posição parece difícil de ser sustentada, pelo menos quando 

todo o período cronológico abarcado é considerado.  

 Ainda assim, quando os distintos padrões de sepultamentos são 

analisados individualmente, esboça-se um quadro no qual a continuidade 

temporal das práticas mortuárias é bastante evidente. Assim, o Padrão 1 está 

datado entre 8800 e 8200 AP e o Padrão 3, entre 7700 AP e 5990 AP. Cada 

um desses padrões de sepultamentos está bem delimitado e apresenta 

características muito específicas que apontam fortemente para um nexo 

cultural e comportamental entre os grupos que os geraram. Portanto, é possível 

postular que, nesses casos específicos, houve uma continuidade temporal dos 

próprios rituais funerários, e não apenas a reocupação da mesma área por 

grupos não necessariamente vinculados entre si. Assim, na Lapa do Santo 

estão caracterizados dois padrões de sepultamentos que apresentaram 

considerável continuidade temporal; 600 anos no caso do Padrão 1 e 1800 

anos no caso do Padrão 3. Nesse sentido, a Lapa do Santo mina a ideia 

Kroeberiana que nega a possibilidade de um comportamento diacrônico estável 

para os ritos funerários. Alternativamente, o período de tempo 

demasiadamente estendido que a data de 5990 AP implica para o Padrão 3 

poderia sugerir que essa data está equivocada, sendo mais recente do que na 

realidade. Além disso, quando a distribuição das datações diretas obtidas em 

outros esqueletos de Lagoa Santa é considerada, essa data parece ser um 

“outlier”. Eu acredito que esse seja o caso, mas, até que uma nova data seja 

obtida, a idade de 5990 AP permanece como a oficial para o Sepultamento 11.    

 Por outro lado, na Lapa do Santo os diferentes padrões funerários estão 

muito bem delimitados cronologicamente. Ou seja, parte da variabilidade total 

das práticas mortuárias do sítio pode ser explicada pelas diferenças de idades 

entre os sepultamentos. Isso mostra que as preocupações de O’Shea e 

Chapman de que parte da variabilidade total das práticas mortuárias seja 
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resultado de mudanças cronológicas não são infundadas. Graças ao 

investimento feito em se estabelecer uma cronologia precisa para o sítio, foi 

possível identificar que cada um dos padrões de sepultamentos descritos no 

Capítulo 9 ocorreu durante um período específico da ocupação do sítio. Com 

relação aos padrões 1 e 2 é possível dizer que eles se sucederam no tempo, já 

que o fim do primeiro condiz, em linhas gerais, com o início do segundo. Por 

outro lado, o mesmo não pode ser dito em relação ao Padrão 4, cujo início está 

separado do término do Padrão 3 em milhares de anos. Essa mudança drástica 

nos padrões de sepultamento que foi observada na faixa dos 8100 AP é 

particularmente importante, pois, do ponto de vista do pacote sedimentar, não 

há nenhum hiato entre os dois períodos. Ou seja, ambos os padrões foram 

gerados dentro de uma mesma fase de ocupação do sítio. Ainda que os 

estudos dos demais tipos de vestígios arqueológicos estejam nas suas fases 

iniciais para a Lapa do Santo, até o presente momento a diferença entre os 

padrões 1 e 2 é a única observada entre 8500 e 7500 AP. 

 Num exemplo de como é possível atingir conclusões corretas através de 

raciocínios equivocados, Neves e Hubbe (2005) defenderam que os padrões 

de sepultamento de Lagoa Santa poderiam ser utilizados como marcadores 

cronológicos na região devido à sua grande homogeneidade. Pelo contrário, é 

justamente por existir uma heterogeneidade compartimentada ao longo do 

tempo que se pode utilizar as características de um enterramento como um 

indício de sua idade. Mais importante, numa perspectiva mais ampla na qual 

períodos mais amplos são de relevância analítica, o que a Lapa do Santo 

indica é que sepultamentos completamente diferentes fazem parte de um 

mesmo período. 

 O estudo de Neves e Hubbe (2005) é um ótimo exemplo. Uma vez que 

eles estavam interessados em entender processos microevolutivos, a “unidade” 

cronológica de relevância para eles precisava incluir milhares de anos. Mais 

especificamente, eles estavam interessados em comparar a morfologia 

craniana dos primeiros americanos com a dos atuais ameríndios. Sob essa 

perspectiva, tanto os esqueletos do Padrão 1 como os do Padrão 3, tal como 

definido para a Lapa do Santo, fazem parte de um mesmo “grupo cronológico” 

chamado de “Paleoíndios Tardios”. Ou seja, ao contrário do que foi 
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originalmente proposto por Neves e Hubbe (2005), não existe uma 

homogeneidade das práticas mortuárias dos Paleoíndios Tardios.  

 Isso não torna menos verdadeira a afirmação de que se pode utilizar o 

tipo de sepultamento como um indicador cronológico. Entretanto, pelo menos 

quando a Lapa do Santo é considerada, as propriedades apontadas por Neves 

e Hubbe como indicativas de enterros que foram realizados entre 7500 AP e 

8500 AP não se qualificam como tal. Inclusive, conforme discutido 

anteriormente, na Lapa do Santo não há um único sepultamento que se 

enquadre na descrição oferecida por eles como “típica” da região de Lagoa 

Santa no período supracitado. Alternativamente, as características 

apresentadas como definidoras dos Padrões 1 e 2 da Lapa do Santo podem 

ser usadas com esse fim. Assim, a presença de ossos de mais de um indivíduo 

numa mesma cova, de um alto grau de seleção anatômica, de ossos cujas 

epífises ou diáfises foram removidas, de crânios individualizados, de dentes 

individualizados e de fardos de ossos longos seria uma característica de 

sepultamentos datados, grosso modo, entre 8200 e 8600 AP. Por outro lado, 

covas circulares com cerca de 35 centímetros de diâmetro que são totalmente 

preenchidas com praticamente todos os ossos de um único indivíduo seriam 

características de sepultamentos datados, grosso modo, entre 7900 AP e 

6000AP.  

 Dentro de uma perspectiva processualista, essa mudança temporal nas 

práticas mortuárias da Lapa do Santo ganha importância, já que seria 

entendida como um reflexo de mudanças na própria organização social 

daqueles grupos. Coloca-se então a questão de qual seria a natureza de tal 

mudança e, principalmente, as causas que a engendraram. Seria ela resultado 

de transformações dentro de um mesmo grupo ou teria sido trazida por 

migrantes que, até então, estavam ausentes da região? Em outras palavras, 

existiria ou não uma relação direta, quase dêmica, entre os grupos 

responsáveis pelo Padrão 1 e pelo Padrão 3? Uma vez que esses padrões de 

sepultamento são cronologicamente adjacentes, torna-se possível que, pelo 

menos em teoria, o Padrão 3 fosse uma “transformação” local do Padrão 1. 

Essa é uma questão importante para entender não só a ocupação da Lapa do 

Santo, mas a de toda a região de Lagoa Santa. Até este momento, essa 
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mudança nas práticas mortuárias é a única evidência arqueológica que sugere 

algum tipo de mudança na região há 8000 AP. É importante notar que Pugliese 

(2007) identificou uma consistente mudança na matéria-prima da qual os 

instrumentos líticos eram feitos. Notadamente, entre 10000 AP e 9000 AP 

usava-se silexito como matéria-prima para o lascamento. A partir de 9000 AP, 

entretanto, o silexito desaparece completamente do registro arqueológico, tanto 

na Lapa do Santo como na Lapa das Boleiras. Ainda assim, essa mudança 

está datada em cerca de 8900 AP e, portanto, precede a modificação das 

práticas mortuárias entre o Padrão 1 e o Padrão 3 em cerca de 1000 anos. Por 

outro lado, a data de 8900 AP coincide, grosso modo, com o momento no qual 

passaram a existir no sítio sepultamentos humanos.  

 Seguindo a orientação processualista mais tradicional, o fato de todos os 

sepultamentos do Padrão 3 serem francamente secundários poderia indicar 

que as populações responsáveis por eles tinham um padrão de mobilidade 

distinto daquelas populações que geraram o Padrão 1, notadamente muito 

mais móveis. Sob essa ótica, os sepultamentos em contexto secundário do 

Padrão 3 representariam casos de falecimentos que ocorreram longe do 

acampamento residencial. Ou seja, seriam casos de enterros protelados. O 

enterro tinha, portanto, de esperar o retorno do grupo à região de Lagoa Santa. 

Conforme discutido no capítulo anterior, ainda que os sepultamentos incluídos 

no Padrão 3 sejam caracterizados pela ausência de lógica anatômica, existem 

conjuntos de ossos que se mantiveram em conexão. Em alguns casos, como 

no do Sepultamento 15, no qual a bacia estava totalmente articulada com o 

sacro e vértebras lombares, essa conexão é mais expressiva do que em outros 

casos, como no do Sepultamento 10, no qual nem um único par de ossos 

estava em conexão anatômica. Essa diferença no grau de articulação se 

encaixa bem num quadro em que o enterro era adiado até o retorno ao 

acampamento principal. Quando a morte ocorria logo antes do retorno, havia 

menos tempo para a decomposição do que quando ela ocorria no início da 

“expedição”.  

 É claro que essa é apenas uma interpretação possível, afinal, conforme 

foi amplamente discutido no Capítulo 4, as expectativas processualistas em 

relação à “prática de secundarização” nem sempre são concretizadas. A 
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comparação entre o Padrão 1 e o Padrão 3 da Lapa do Santo ilustra de forma 

particularmente clara a importância de se qualificar o uso do termo 

secundarização, conforme advogado no Capítulo 4. Afinal, de acordo com o 

uso corrente do termo “sepultamento secundário”, os sepultamentos 

desarticulados de ambos os padrões seriam assim considerados. A razão para 

isso é que nos dois casos a desarticulação dos ossos era, nitidamente, 

resultado da ação intencional dos agentes fúnebres. Entretanto, apesar de 

serem “secundários”, os dois conjuntos de Sepultamentos não poderiam ser 

mais diferentes um do outro, evidenciando o quão inútil o termo é como um 

adjetivo descritivo.  

 Mais importante, nenhum dos dois conjuntos de sepultamentos 

“secundários” parece ter sido gerado por um “ritual secundário”, pelo menos 

não em sua asserção hertziana. O caso do Padrão 1 é ainda mais instrutivo, 

pois ele não só não corresponde à visão hertziana de secundarização, como 

também não se conforma às expectativas processualistas. A presença de 

esqueletos articulados dos quais os ossos foram removidos adjacentes aos 

sepultamentos desarticulados deixa claro que esse não é um caso de enterro 

protelado no qual os ossos eram “secundarizados” devido a impedimentos 

pragmáticos para um enterro no momento do óbito. Ou seja, os sepultamentos 

“secundários” do Padrão 1 não foram gerados nem por um ritual de 

secundarização (sensu Hertz), nem são um caso de enterro protelado (sensu 

expectativa processualista para grupos caçadores-coletores).  

 Esses exemplos deixam clara a importância de se incorporar de forma 

explícita no arcabouço teórico da Arqueologia da Morte as qualificações 

propostas no Capítulo 4 desta dissertação. No caso da Lapa do Santo, por 

exemplo, em vez de se afirmar que os sepultamentos são secundários, 

implicando que foram gerados por rituais específicos sobre os quais pouco se 

conhece ou com implicações dúbias sobre os padrões de mobilidade dos 

grupos que os geraram, deve-se preferir a expressão “sepultamentos em 

contexto secundário”. É claro que não basta simplesmente qualificar o termo 

sem incorporar a ideia central que ele agrega, notadamente que existem 

diferentes processos que levam a sepultamentos intencionalmente 
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desarticulados, dos quais o ritual de secundarização e o protelamento 

contingencial do enterro são apenas dois casos possíveis.  

 

10.4 Necrópoles da Lapa do Santo? 

 Poucas ideias geradas no seio da arqueologia processual gozaram de 

tamanha difusão quanto a oitava hipótese de Saxe (1970). A partir da simples 

constatação da existência de um “cemitério”, seria possível fazer uma série de 

afirmações sobre a organização social, padrões de mobilidade e 

disponibilidade de recursos dos grupos estudados. A força da hipótese repousa 

na relação custo benefício que ela oferece, trazendo grandes conclusões a 

partir de observações simplórias. Entretanto, essa é justamente sua fraqueza e 

seu perigo. Conforme foi discutido no Capítulo 4, existem problemas, em 

diversos níveis, inerentes a essa proposta.  

 Em primeiro lugar, ela não se aplicaria a todo e qualquer agrupamento 

de esqueletos humanos, mas somente no caso de cemitérios formais. 

Entretanto, esse pré-requisito nem sempre é devidamente observado. Em 

segundo lugar, no que se refere às suas afirmações sobre a disponibilidade de 

recursos, há uma contradição entre sua forma inicial, que versava sobre 

sociedades sedentárias (Saxe, 1970), e aquela que versava sobre sociedades 

caçadoras-coletoras (Charles e Buikstra, 1983). Notadamente, no primeiro caso 

era a escassez de recursos que levava, em última análise, à formação dos 

cemitérios, já no segundo caso era justamente a abundância de recursos. O 

terceiro problema com a hipótese de Saxe diz respeito às suas implicações em 

relação ao padrão de mobilidade dos grupos caçadores-coletores. Ainda que 

exista uma base teórica sustentando a ideia de que grupos com padrão de 

mobilidade logística sejam mais propensos a manter uma área formal para o 

depósito dos mortos, essa não é uma relação direta e, muito menos, 

necessária. Por fim, um último problema com a oitava hipótese é a sua 

generalidade exagerada que, no meu entender, praticamente a esvazia de 

significado. 
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 Um exemplo pode ajudar a ilustrar esse último ponto. Em seu estudo 

sobre as práticas mortuárias em sambaquis do litoral do estado de São Paulo, 

da Silva (2005:355) chega às seguintes conclusões: “A utilização de áreas 

específicas para a implantação de cemitérios está correlacionada com 

estratégias de subsistência sedentárias desenvolvidas pelos grupos que se 

utilizam da área funerária. A forma de estruturação interna desses domínios 

mortuários – relativos a uma extensão territorial – expressaria o grau de 

competição por recursos essenciais de subsistência entre grupos litorâneos de 

pescadores-coletores-caçadores. Os sepultamentos representam a legitimação 

do controle dos recursos de subsistência, em um território definido pela 

descendência direta dos componentes do grupo em relação aos ancestrais já 

inumados na área funerária. Ainda, a consistência na forma dos sítios 

mortuários de litoral – sambaquis e similares – dada pelo predomínio de 

inumações primárias indica pequena mobilidade sazonal contida no interior de 

territórios estáveis”. 

 Essas mesmas palavras poderiam ser estendidas para todo e qualquer 

agrupamento de sepultamentos primários encontrados em qualquer época ou 

qualquer lugar do mundo. Ou seja, esse tipo de análise é tão inespecífica que 

sua utilidade para entender um sítio arqueológico particular parece 

questionável. Afinal, não é nem preciso escavar o sítio ou olhar os ossos para 

ter as informações necessárias para “aplicar” a oitava hipótese de Saxe. 

 No caso específico da formulação supracitada, é possível identificar um 

elemento derivado da oitava hipótese que é comumente observado. É a ideia 

de que a utilização de áreas específicas para a implantação de cemitérios está 

correlacionada com estratégias de subsistência sedentárias. No Capítulo 4, 

todos os problemas inerentes a essa lógica foram expostos. Se ela for levada a 

sério, todos os grupos caçadores-coletores pré-históricos para os quais foram 

encontrados remanescentes esqueletais humanos terão de ser considerados 

como sedentários, o que é completamente descabido. 

 Na Lapa do Santo não parece haver nenhuma possibilidade para a 

aplicação da oitava hipótese de Saxe. Mesmo sem levar em consideração as 

críticas mencionadas até aqui, a Lapa do Santo falha em contemplar a 
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exigência fundamental colocada pela própria Hipótese #8. Ou seja, não é 

possível caracterizar o sítio como uma área formal exclusivamente utilizada 

para o enterro dos mortos. Ainda que estudos futuros que venham a ser 

realizados com o material faunístico, antracológico e lítico do sítio possam 

qualificar essa afirmação, parece claro que na Lapa do Santo outras atividades, 

além dos funerais, eram levadas a cabo. Portanto, sob nenhum aspecto é 

possível se referir ao sítio como um “cemitério” ou como uma “necrópole”. 

 Consequentemente, a presença dos enterramentos na Lapa do Santo 

não deve e não pode ser interpretada sob uma ótica territorialista. Ou seja, os 

sepultamentos não funcionavam, necessariamente, como bandeiras que 

estavam demarcando territórios. Esse ponto é fundamental, pois existe uma 

espécie de consenso implícito entre os arqueólogos de que essa é a 

interpretação “necessária” para todo e qualquer agrupamento de 

sepultamentos humanos. Entretanto, esse não é o caso, especialmente quando 

esse agrupamento de sepultamentos não reflete uma área utilizada 

exclusivamente para o enterro dos mortos, como é o caso da Lapa do Santo.  

 Outro ponto importante nesse sentido é o baixo número de enterros 

presentes no sítio, especialmente quando cada padrão de sepultamento é 

considerado individualmente. A manutenção de uma área formal e exclusiva 

para o enterro dos mortos por parte de grupos corporativos que precisam 

legitimar seu monopólio sobre recursos vitais (sensus Hipótese #8) implica 

certa densidade de enterros que dificilmente seria compatível com o observado 

na Lapa do Santo. Ou seja, também sob esse aspecto não é possível defender 

a tese de que a Lapa do Santo seja um cemitério ou uma necrópole e, portanto, 

não é legítimo assumir que os seus sepultamentos impliquem a existência dos 

tais grupos corporativos que monopolizavam o acesso a recursos vitais e 

restritos, conforme postulado pela Hipótese #8.  

 Entretanto, o fato de a Lapa do Santo não ser um cemitério formal não 

significa, em absoluto, que suas práticas funerárias não eram formais e 

elaboradas. Muito pelo contrário, conforme discutido anteriormente, existe uma 

série de prescrições que eram fielmente observadas pelos agentes funerários. 

Esse quadro poderia parecer incompatível com a visão clássica da Arqueologia 
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da Morte, que associa, de forma mais ou menos explícita, a existência de 

cemitérios formais com complexidade social. Entretanto, conforme apontado 

por Littleton e Allen (2007), essa incompatibilidade é simplesmente fruto da 

inadequação da teoria para lidar com as práticas mortuárias de sociedades 

caçadoras-coletoras. Esse é mais um argumento mostrando como o paradigma 

teórico subjacente à Hipótese #8 é inadequado para a compreensão do registro 

fúnebre de Lagoa Santa, mesmo em sítios com um número muito pequeno de 

sepultamentos, como a Lapa das Boleiras, esse mesmo tipo de formalismo 

está presente. Esse quadro que se observa em Lagoa Santa, no qual um alto 

formalismo fúnebre está associado com a total ausência de cemitérios, é muito 

semelhante ao que ocorre no sul da Austrália. 

 De forma análoga ao que foi proposto para o registro australiano, ainda 

que os conjuntos de sepultamentos encontrados na Lapa do Santo não 

constituam um cemitério, eles podem ser caracterizados como aquilo que 

Littleton e Allen (2007) chamaram de áreas intencionalmente mantidas para o 

enterro dos mortos. De acordo com esses autores, a existência de tais áreas 

entre grupos caçadores-coletores não tem qualquer relação com as propostas 

da Hipótese #8. Pelo contrário, é a conjunção da existência de prescrições 

formais sobre o tratamento dos mortos, de localidades com qualidades únicas 

para essa atividade, de vestígios ou estruturas que por si motivam a 

reocupação e de processos de longa duração de ocupação e revisitação que 

leva à formação dessas áreas. Nesse sentido, a Lapa do Santo, em particular, 

e os demais abrigos da região em que foram encontrados esqueletos humanos 

são mais bem entendidos pelo conceito de “lugares persistentes” (Schlanger, 

1992), tomado de empréstimo da arqueologia da paisagem, e não pelo 

conceito anacrônico de cemitério.  

 A Lapa do Santo está longe de ser uma exceção em não se qualificar 

como um cemitério formal e exclusivo. Conforme enfatizado por Rossen e 

Dillehay (2001), o enterro dos mortos no espaço doméstico era uma 

característica comum entre os caçadores-coletores dos Andes durante o 

Arcaico. Mesmo sítios que são conhecidos na literatura como “necrópoles” não 

contemplam os critérios exigidos pela literatura, como é o caso, por exemplo, 

de Santana do Riacho. A partir da discussão apresentada fica clara a 
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importância de se utilizar esses termos de forma mais rigorosa, para endossar 

ou para criticar as possíveis interpretações decorrentes de sua aplicação.  
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11. Conclusões  

 Lagoa Santa é conhecida pelos arqueólogos desde meados do século 

XIX devido às intervenções feitas por Peter Lund na região. Ainda que no 

século XIX e no início do século XX ela tenha tido reconhecimento como uma 

localidade de extrema importância para a compreensão de questões clássicas 

da arqueologia americana, como a antiguidade do homem no Novo Mundo, a 

verdade é que durante boa parte do século XX ela ocupou uma posição 

marginal na cena arqueológica. Foi apenas a partir do início da década de 1990 

que esse quadro começou a mudar, culminando no atual retorno de Lagoa 

Santa a uma posição de destaque. 

 Tal mudança foi engendrada, principalmente, pelos estudos de afinidade 

morfológica nos quais os crânios oriundos da região de Lagoa Santa foram 

comparados com séries mundiais. O tema central desses trabalhos e as 

conclusões a que chegaram são tão antigos quanto o próprio Lund. 

Notadamente que as populações de Lagoa Santa apresentavam uma 

morfologia craniana completamente distinta daquela apresentada pelos atuais 

ameríndios. Por outro lado, esses estudos trouxeram duas importantes 

inovações que, juntas, foram capazes de recolocar Lagoa Santa no mapa. A 

primeira delas, e possivelmente a mais importante, diz respeito à forma de 

apresentação. Até então, nenhuma das equipes ou das pessoas que 

trabalharam na área tinha uma formação voltada para a publicação em 

periódicos internacionais.  

 Por mais interessante e importante que possa ser um determinado 

material, ele jamais fará parte do main stream acadêmico se não for divulgado 

através dos meios apropriados. A segunda inovação foi metodológica, não só 

no sentido de que esses estudos empregaram técnicas estatísticas avançadas 

para validar seus resultados, mas, principalmente, por não terem se limitado a 

meras descrições, já que eles propuseram modelos gerais sobre a ocupação 

do continente a partir da evidência encontrada em Lagoa Santa. Mais 

especificamente, a partir da diferença observada entre a morfologia dos crânios 

dos ameríndios atuais e a dos habitantes de Lagoa Santa, Neves e 
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colaboradores propuseram aquilo que ficou conhecido como “Modelo dos Dois 

Componentes Biológicos Principais”.  

 Como consequência, nomes que antes eram conhecidos apenas pelos 

arqueólogos brasileiros, como Cerca Grande, Boleiras, Santana do Riacho, 

Sumidouro, Coleção Harold Walter, entre outros, passaram a figurar nos mais 

importantes periódicos internacionais, como American Journal of Physical 

Anthropology, Journal of Archaeological Sciences, Journal of Human Evolution, 

Plos1, PNAS e World Archaeology. Após mais de 20 anos da primeira 

publicação sobre o tema (Neves e Pucciarelli, 1989), Lagoa Santa voltou a ser 

uma região reconhecida internacionalmente como uma peça central nas 

investigações sobre os primeiros americanos. Um exemplo claro disso foi a 

inclusão de dois desses estudos na última edição da revisão que Richard Klein 

(2009) faz a cada década sobre paleoantropologia e áreas afins. Na edição 

anterior, de 1999, nem uma única referência sequer era feita à região Lagoa 

Santa.   

 Por outro lado, com exceção de estudos de cunho geoarqueológico, as 

demais áreas da arqueologia contribuíram muito pouco nas últimas décadas no 

sentido de aumentar, qualificar ou até mesmo divulgar o registro arqueológico 

da região. Sem querer negar aos estudos craniométricos a sua devida 

importância, é chegada a hora de outros aspectos da região serem explorados. 

A presente dissertação foi um passo inicial nessa direção, valorizando um 

aspecto do registro arqueológico tradicionalmente tratado com pouco interesse 

por aqueles que investigaram a região.  

 Duas contribuições merecem destaque. A primeira diz respeito à 

organização, compatibilização e digitalização das distintas fontes documentais 

referentes aos sepultamentos da Lapa do Santo. Esse era, sem dúvida, o 

primeiro passo para que as riquezas mortuárias desse sítio pudessem ser 

reconhecidas. Sob essa ótica, o material apresentado aqui é antes um ponto de 

partida do que um ponto de chegada. Agora que o material se encontra 

organizado, de forma inteligível e de fácil acesso, será possível concentrar as 

energias em questões mais interpretativas.  
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 Isso não significa, entretanto, que o lado teórico foi deixado de lado. 

Muito pelo contrário. A segunda contribuição desta dissertação foi justamente 

ter identificado os recortes teóricos nos quais os achados da Lapa do Santo 

têm relevância. Com isso, foi possível reconhecer que, além de ser fascinante 

em si próprio, este material acarreta uma série de reavaliações sobre ideias 

vigentes, quer sejam relacionadas com a arqueologia sul-americana, quer 

sejam relacionadas com a própria teoria da Arqueologia da Morte.  

 Assim, foi defendida a tese de que a visão da academia sobre as 

práticas mortuárias de Lagoa Santa estava profundamente equivocada. Mesmo 

sem levar em consideração os achados da Lapa do Santo, existem diversas 

linhas de evidência que apoiam a ideia de que a visão clássica de 

sepultamentos simples, expeditos e homogêneos não corresponde à realidade. 

Na ausência de uma arquitetura sofisticada e de ricos acompanhamentos 

funerários, a elaboração dos rituais mortuários passava pelo uso do próprio 

corpo como um símbolo. Ainda que existam outros casos na região, é no 

Padrão Funerário 1 da Lapa do Santo, datado entre 8800 e 8200 AP, que essa 

lógica se expressa da forma mais intensa e cristalina, confirmando de uma vez 

por todas a inadequação da visão tradicional sobre os ritos funerários de Lagoa 

Santa. 

 No que se refere ao registro arqueológico, isso é expresso na forma de 

sepultamentos desarticulados, compostos por crânios individualizados, fardos 

de ossos (compostos por até 3 indivíduos), marcas de corte, chanfros, extração 

de dentes, seleção de partes anatômicas, exposição ao fogo e aplicação de 

ocre. Ao mesmo tempo, a presença de esqueletos articulados, entre os quais o 

caso mais antigo de decapitação em todo o continente americano, atesta que a 

seleção de partes anatômicas e sua consequente remoção eram praticadas 

logo após a morte, enquanto os tecidos moles ainda estavam presentes. 

Posteriormente, os ossos eram realocados e dispostos de acordo com uma 

série de princípios muito bem definidos. Notadamente, através desses ossos 

procedia-se à reificação de diretrizes lógicas que, possivelmente, refletiam 

aspectos da própria cosmologia daqueles grupos. A clareza com que a dupla 

dicotomia entre “adulto” e “subadulto” e entre “crânio” e “pós-crânio”, a 

dicotomia entre “diáfise” e “epífise” e a dicotomia entre “dente” e “alvéolo vazio” 
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eram expressas atribui, inevitavelmente, um tom levi-straussiano à lógica 

adotada. A consistência com que esses princípios se expressam, e a 

semelhança técnica através da qual se realizam, poderia indicar a existência de 

um grupo especializado de sacerdotes que eram responsáveis por eles. 

 A partir de 8000 AP, entretanto, observa-se uma mudança drástica nas 

práticas mortuárias do sítio. A ênfase na manipulação perimortem do corpo é 

abandonada e, em seu lugar, aparecem sepultamentos francamente protelados 

(Padrão 3). Esses são caracterizados por covas de contorno circular muito bem 

delimitado, com cerca de 40 centímetros de diâmetro e 30 centímetros de 

profundidade, às vezes menos. Cada cova era totalmente preenchida pelos 

ossos de um único esqueleto, cuja disposição não apresentava nenhuma lógica 

anatômica, ainda que alguns conjuntos localizados de ossos se mantivessem 

em conexão. No caso de indivíduos adultos, os ossos longos eram quebrados 

ao meio antes de serem colocados na cova. Em alguns casos, as covas eram 

recobertas por estruturas muito características, formadas pelo empilhamento 

de diversos blocos de pedra, com o tamanho médio de um punho.  

 Uma mudança tão radical nas práticas mortuárias deve refletir algum tipo 

de alteração na própria organização social daqueles grupos. Até o presente 

momento, os sepultamentos são a única fonte que aponta para essa mudança 

no registro arqueológico da Lapa do Santo a 8000 AP. Conforme outros 

estudos venham a ser realizados, será possível avaliar se tal mudança foi fruto 

de uma reorganização interna dos grupos que já habitavam a região ou se 

implica na chegada de uma nova população e/ou de uma nova tradição cultural 

em Lagoa Santa no período em questão.  

 Outra implicação importante dos padrões funerários identificados na 

Lapa do Santo, particularmente no que se refere ao Padrão 1, é que eles 

forçam uma reavaliação total sobre a dispersão geográfica e temporal das 

práticas de manipulação do corpo na América do Sul. A partir do registro 

arqueológico disponível até então, estabeleceu-se um consenso na literatura 

de que essa era uma característica pan-andina desde o Holoceno Inicial. 

Obviamente, a presença dessas mesmas práticas, numa de suas expressões 

mais contundentes, em meio ao Brasil Central, torna essa proposta obsoleta. 
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No caso específico da prática de decapitação, a Lapa do Santo não só 

expande sua dispersão espacial na pré-história em milhares de quilômetros, 

indicando que ela não estava restrita ao noroeste do subcontinente, como 

mostra que ela é pelo menos 4000 anos mais antiga do que se imaginava. 

 Ao final desta dissertação fica clara a importância do material 

encontrado na Lapa do Santo. A partir da conjunção de um registro 

arqueológico intrinsecamente fascinante, de um grau de preservação dos 

esqueletos humanos que remete à metáfora da Pompéia, e de trabalhos de 

campo e em laboratório altamente meticulosos, surge o que, no meu entender, 

há de se tornar, na próxima década, um dos sítios mais relevantes, tanto no 

que diz respeito à arqueologia dos primeiros americanos como à própria 

Arqueologia da Morte. Este mestrado foi o primeiro passo nessa direção. 

Tendo-se em vista aquilo que originalmente se pretendia com ele, é possível 

afirmar que os objetivos foram plenamente atingidos. Entretanto, ainda há 

muito a ser feito.  
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APÊNDICE A – Diário de Campo 

O diário de campo é um dos documentos mais importantes de uma intervenção 

arqueológica e é preenchido pelo supervisor de escavação. Entre o início da 

escavação do sítio e a etapa de 20051 o coordenador foi Renato Kipnis, na 

etapa de 2007 Danilo Bernardo e Pedro da Glória, na etapa de 2008, Astolfo 

Araujo, Danilo Bernardo e Renato Kipnis e na etapa de 2009 Astolfo Araujo e 

Danilo Bernardo. Abaixo estão os trechos do diário de campo da Lapa do Santo 

que dizem respeito especificamente aos sepultamentos humanos. Uma vez 

que esse material encontra-se disponível exclusivamente em forma de texto 

impresso, o texto abaixo é uma transcrição da versão original. Portanto, 

pequenos erros de digitação podem estar presentes. Além disso, eu inseri 

alguns comentários (em vermelho) quando esses me pareceram 

indispensáveis. 

 

Sepultamento 1 – Diário de Campo (Danilo Bernardo e Renato Kipnis) 

Sep 1 K10 (24/07/2002) : A continuação da escavação desta quadra evidenciou um sedimento duro no 
canto SE da quadra e ligeiramente dura no restante da quadra com uma visível inclinação de E a W. Um 
grande matacão de calcário na parte SW e Centro ocupa 50% da quadra. Com a escavação do canto NE 
da quadra evidenciou fragmentos de crânio humano logo abaixo do sedimento ligeiramente duro. Acima 
dos fragmentos há um matacão de calcário e acima deste bloco já foram retirados três blocos em níveis 
anteriores. Tiago vai escavar ao redor dos fragmentos de osso para ver se consegue evidenciar uma 
fossa de um possível enterramento. Não esta claro se é um sepultamento ou ossos remexidos por 
bioturbação que fiocaram presos entre o matacão de calcário e outros blocos próximos ao matacão. Por 
outro lado, faz sentido ter um sepultamento associado a este matacão de calcário.  

Sep 1 K10 (25/07/2002): Hoje eu fiz a limpeza para a fotografia do nível 18 e não me parece que os 
ossos humanos evidenciados ontem fazem parte de um sepultamento. É bem provável que os ossos 
estão vindo de outro lugar e que estejam em um contexto de um sedimento remexido. A continuação 
da escavação está evidenciando uma epífise distal do fêmur no lado norte, muito próximo do perfil e é 
bem provável que o fêmur ‘entra’ no perfil. Um outro osso, no lado do perfil, também esta sendo 
evidenciado. No final da tarde Thiago e Camila retiraram o matacão que estava no canto NE da quadra e 
com a escavação do sedimento logo abaixo do matacão, evidenciou-se mais ossos humanos. Esta mais 
claro agora que parece tratar de um sepultamento e será tratado como tal.  

Sep 1 K10 (26/07/2002): Decidimos provisoriamente parar o rebaixamento da quadra, posto que retirar 
parte do esqueleto é arriscado se ele estiver relativamente completo nas quadras adjacentes. Pedi que o 
Tiago Arara apenas retirasse um pouco de sedimento no canto NW da quadra, que estava um pouco 
alto. Quando eles terminaram de rebaixar, foi possível perceber uma continuidade da cova, e creio que 
esta é uma das poucas oportunidades que tive de ver claramente o limite de cova. Depois disso, a 
quadra foi fotografada e o Tiago e a Camila inciaram o croqui do sepultamento. Está claro agora que o 
esqueleto está articulado e, provavelmente, completo. A posição parece ser decúbito dorsal com os 
membros inferiores fletidos. O sepultamento está parcialmente dentro da quadra K11.  

                                                           
1
 Em setembro de 2005 houve uma pequena etapa de campo em setembro, na qual diversos 

sepultamentos foram evidenciados. Entretanto, o diário de campo dessa etapa não foi encontrado 
durante a confecção deste apêndice.  
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Sep 1 (07/05/2003): Esta ficando claro que os ossos humanos sendo evidenciados em várias quadras 
fazem parte de sepultamentos secundários. É provável que o sepultamento da quadra K11 seja um 
sepultamento primário. Estão sendo evidenciados ossos do crânio, pélvis e tíbia que podem pertencer a 
um indivíduo que foi enterrado sentado. Todas as ocorrências discretas de ossos humanos serão 
denominadas como sepultamentos: Sep1-K10, Sep2-K08,Sep3-J10,Sep4-J10/J11,Sep-K11,Sep6-I12,Sep7-
I12/J12,Sep8-L10,Sep9-G12. Todos os sepultamentos que estão próximos a superfície (seps 3 a 8) estão 
claramente associados ao nível 2, fácies 3. Esta ultima é caracterizada por um sedimento branco com 
lentes de sedimento vermelho. O branco está associado a fogueiras (cinza) e o vermelho pode estar 
associado à decomposição de nódulos de ferro.  

Sep 1 (20/07/2005): Iremos continuar evidenciando os matacões que estão presentes nas quadras J-
L/11. O sepultamento 1, que foi evidenciado em 2002 na quadra K10, e que também deve se estender 
para a quadra K11 esta a mais ou menos meio metro abaixo.  

Sep 1 (05/07/2008): Rodrigo encontrou um fragmento de osso, um íleo, de feto ou recém nascido, bem 
próximo à tíbia esquerda do sepultamento. Orientei-o a deixar o fragmento no mesmo lugar para 
investigarmos melhor sua relação com o sepultamento.  

Sep 1 (07/07/2008): Mariana, Rodrigo e Tatiana continuaram a exposição 2 do sepultamento 1. Além do 
fragmento de bacia encontrado anteriormente, Rodrigo encontrou um osso que parece ser um osso 
longo, de tamanho compatível ao do íleo. A posição anatômica em relação ao esqueleto adulto, o 
tamanho (forma e estágio de desenvolvimento) e a comoção da possibilidade de termos encontrado 
algo tão chocante nos faz supor que pode tratar-se de um enterramento singular, de uma grávida, com 
seu bebe ainda no ventre. .... Após o almoço, durante a exposição, Rodrigo percebeu que o osso que 
parecia ser um osso longo de feto trata-se, na verdade, de uma costela. Ao meu ver, a posição 
anatômica do fragmento abre a possibilidade de ser um fragmento da fíbula.  

Sep 1 (09/07/2008): Mariana, Rodrigo e Tatiana Nunes continuam a escavação da exposição 4 do 
Sepultamento 1. Ao contrário do que prevíamos e torcíamos, não encontramos ossos de feto ou recém-
nascido debaixo dos ossos longos das pernas. Não parece mais haver nenhum motivo para manter a 
expectativa de algo diferente no sepultamento.  

Sep 1 (10/07/2008): Avançando na exposição 5 do sepultamento 1, Rodrigo e Tatiana completaram a 
exumação do crânio. Superficialmente parece tratar-se mesmo de um esqueleto feminino. Existe muito 
sedimento dentro do crânio, inclusive nas cavidades orbitais e bucal.  

 

Sepultamento 2 – Diário de Campo (Renato Kipnis) 

Sep 2 (21/07/2002) J08: Nesta quadra ainda não está evidente a cova que estaria associada aos restos 
humanos evidenciados no perfil (E/S). Uma amostra de carvão (#A14) próximo aos restos humanos foi 
coletada para datação. Este carvão estava abaixo de um sedimento concrecionado que por sua vez pare 
estar abaixo de um possível sepultamento. Com certeza esta abaixo dos restos humanos. Uma segunda 
amostra de carvão (#A15) foi coletada abaixo do possível sepultamento. Esta última amostra contem 
bastante carvão com alguns pedaços relativamente bem grandes.  

Sep 2 e outros (03/07/2003): Na quadra J10, onde já havíamos evidenciado um molar humano na 
superfície do Nivel 2, encontramos fragmentos de um crânio humano. Pode ser que este seja um 
sepultamento que está associado à pélvis evidenciada no perfil W da quadra K10. O esqueleto humano 
sendo evidenciado na quadra K08 será denominado como sepultamento 2. Os ossos humanos estão na 
parte central leste da quadra. Na parte NW da quadra J10 e SW da quadra J11 uma concentração de 
blocos calcários está sendo evidenciada no mesmo nível em que está sendo evidenciado ossos 
humanos. Na quadra I12 duas concentrações de blocos calcários, uma na parte Norte e outro na parte 
sul estão sendo evidenciadas logo acima de um sedimento branco. , ligeiramente duro que equivale à 
fácies 3. 

Sep 2 (07/05/2003): Esta ficando claro que os ossos humanos sendo evidenciados em várias quadras 
fazem parte de sepultamentos secundários. É provável que o sepultamento da quadra K11 seja um 
sepultamento primário. Estão sendo evidenciados ossos do crânio, pélvis e tíbia que podem pertencer a 
um indivíduo que foi enterrado sentado. Todas as ocorrências discretas de ossos humanos serão 
denominadas como sepultamentos: Sep1-K10, Sep2-K08,Sep3-J10,Sep4-J10/J11,Sep-K11,Sep6-I12,Sep7-
I12/J12,Sep8-L10,Sep9-G12. Todos os sepultamentos que estão próximos a superfície (seps 3 a 8) estão 
claramente associados ao nível 2, fácies 3. Esta ultima é caracterizada por um sedimento branco com 
lentes de sedimento vermelho. O branco está associado a fogueiras (cinza) e o vermelho pode estar 
associado à decomposição de nódulos de ferro.  
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Sep 2 (23/07/2003): O sepultamento 2 é um sepultamento primário, com todos os ossos evidenciados 
menos os ossos do braço (úmero, ulna e rádio) e as clavículas.  

 

Sepultamento 3 – Diário de Campo (Renato Kipnis) 

Sep 3 ou 4 (04/07/2003): A continuação da escavação da quadra J10 tem evidenciado mais alguns ossos 
do crânio. A impressão que temos até o momento é que são ossos isolados, apesar de aparecerem estar 
anatomicamente posicionados. Talvez, todos os ossos foram remexidos pelas raízes da árvore que esta 
bem próxima da quadra L10.  

Sep 3 (04/07/2003): A continuação da escavação dos ossos humanos da quadra J10 esta evidenciando 
uma mandíbula anatomicamente posicionada com a maxila, mas de ponta cabeça(o que viria a ser 
chamado de Sep 3). O fato de que a mandíbula e o maxilar estarem posicionados anatomicamente pode 
ser uma indicação de que se este crânio foi remexido por bioturbação, esta não foi tão intensa pois 
manteve a integridade anatômica da mandíbula e maxilar. O osso occipital não parece estar presente. 
Com o desmonte da estrutura circular de blocos de quartzo que foi evidenciado na região NW começam 
a ser evidenciados alguns dentes molares que são de um indivíduo diferente do já evidenciado nesta 
quadra na região central Os molares deste ultimo estão bem gastos enquanto os molares do individuo 
que começa a ser exposto agora estão pouco gastos  (Sep 4?)  

Sep 3 (07/05/2003): Esta ficando claro que os ossos humanos sendo evidenciados em várias quadras 
fazem parte de sepultamentos secundários. É provável que o sepultamento da quadra K11 seja um 
sepultamento primário. Estão sendo evidenciados ossos do crânio, pélvis e tíbia que podem pertencer a 
um indivíduo que foi enterrado sentado. Todas as ocorrências discretas de ossos humanos serão 
denominadas como sepultamentos: Sep1-K10, Sep2-K08,Sep3-J10,Sep4-J10/J11,Sep-K11,Sep6-I12,Sep7-
I12/J12,Sep8-L10,Sep9-G12. Todos os sepultamentos que estão próximos a superfície (seps 3 a 8) estão 
claramente associados ao nível 2, fácies 3. Esta ultima é caracterizada por um sedimento branco com 
lentes de sedimento vermelho. O branco está associado a fogueiras (cinza) e o vermelho pode estar 
associado à decomposição de nódulos de ferro.  

Sep 3 (08/07/2003): Está caracterizado pelo crânio de ponta cabeça.   

Sep 3 (09/07/2003): Com a continuação da escavação do Sep 3 evidenciamos os ossos da pélvis, coluna 
vertebral e costelas que parecem estar na posição anatômica. Pode ser que este sepultamento não seja 
secundário e sim primário. A medida que escavamos este sepultamento fica cada vez mais claro que é 
provavelmente um sepultamento primário apesar de que os membros longos (pernas e braços) ainda 
não foram evidenciados.  

Sep 3 (11/07/2003): Com a continuação da escavação do sepultamento 3 ficou claro que o crânio esta 
repousado sobre o solo lateralmente, com o lado direito para baixo e a base voltada para SE. O parietal, 
maxilar e a mandíbula direita estão nesta posição (lateral voltada para SE). A mandíbula e o maxilar 
esquerdo estão na posição vertical, com o maxilar mais abaixo que a mandíbula, mas as duas partes 
(maxilar e mandíbula) estão anatomicamente posicionadas. O parietal direito que está sendo 
evidenciado está fragmentado in situ com alguns fragmentos na região sul em um ângulo maior do que 
o ângulo normal. Em cima do palato foi evidenciado dois fragmentos do processo articular das vértebras 
cervicais 1 e 2 (atlas e axis) articulados anatomicamente. As vértebras lombares parecem estar todas 
presentes, mas estão faltando muitas das vértebras torácica e cervicais. É possível que o crânio estivesse 
na posição vertical e que ele caiu de lado. Posteriormente algo ocorreu no sedimento que pressionou o 
crânio na direção SE-NW o que resultou na deformação do crânio e fragmentação do maxilar e da 
mandíbula fazendo com que o maxilar e a mandíbula esquerda ficam-se posicionadas de ponta cabeça.  

Sep 3 (17/07/2003): O indivíduo do sep 3 é um adulto apresentando os dentes bem gastos. Os dois 
caninos nasceram para dentro e para cima. Não há espaço dos caninos e P4 encosta no I2.  

Sep 3 (22/07/2003): O sepultamento 3 foi totalmente escavado e retirado. Todos os ossos evidenciados 
estão em sua maioria em posição anatômica o que sugere um sepultamento primário. Nenhum osso 
longo foi encontrado. Parece que a parte superior do sepultamento pode ter sido erodida o que 
explicaria a ausência de parte do crânio e parte do tronco.  

 

Sepultamento 4 – Diário de Campo (Renato Kipnis) 

Sep 3 ou 4(04/07/2003): A continuação da escavação da quadra J10 tem evidenciado mais alguns ossos 
do crânio. A impressão que temos até o momento é que são ossos isolados, apesar de aparecerem estar 
anatomicamente posicionados. Talvez, todos os ossos foram remexidos pelas raízes da árvore que esta 
bem próxima da quadra L10.  
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Sep 4 (04/07/2003): A continuação da escavação dos ossos humanos da quadra J10 esta evidenciando 
uma mandíbula anatomicamente posicionada com a maxila, mas de ponta cabeça(o que viria a ser 
chamado de Sep 3). O fato de que a mandíbula e o maxilar estarem posicionados anatomicamente pode 
ser uma indicação de que se este crânio foi remexido por bioturbação, esta não foi tão intensa pois 
manteve a integridade anatômica da mandíbula e maxilar. O osso occipital não parece estar presente. 
Com o desmonte da estrutura circular de blocos de quartzo que foi evidenciado na região NW começam 
a ser evidenciados alguns dentes molares que são de um indivíduo diferente do já evidenciado nesta 
quadra na região central Os molares deste ultimo estão bem gastos enquanto os molares do individuo 
que começa a ser exposto agora estão pouco gastos  (Sep 4?)  

Sep 4 (07/05/2003): Esta ficando claro que os ossos humanos sendo evidenciados em várias quadras 
fazem parte de sepultamentos secundários. É provável que o sepultamento da quadra K11 seja um 
sepultamento primário. Estão sendo evidenciados ossos do crânio, pélvis e tíbia que podem pertencer a 
um indivíduo que foi enterrado sentado. Todas as ocorrências discretas de ossos humanos serão 
denominadas como sepultamentos: Sep1-K10, Sep2-K08,Sep3-J10,Sep4-J10/J11,Sep-K11,Sep6-I12,Sep7-
I12/J12,Sep8-L10,Sep9-G12. Todos os sepultamentos que estão próximos a superfície (seps 3 a 8) estão 
claramente associados ao nível 2, fácies 3. Esta ultima é caracterizada por um sedimento branco com 
lentes de sedimento vermelho. O branco está associado a fogueiras (cinza) e o vermelho pode estar 
associado à decomposição de nódulos de ferro.  

Sep 4 (08/07/2003): Os sepultamentos 4,6 e 10estão “marcados” espacialmente por estruturas de 
blocos circulares, os sepultamentos 6 e 10 com uma predominância de blocos de calcário e o 
sepultamento 4 por uma predominância de blocos de quartzo.  

Sep 4 (09/07/2003): Com o desmonte dos blocos de quartzo do sep 4 foi evidenciado uma grande 
quantidade de fragmentos de quartzo e lascas de quartzo junto com os ossos humanos. È impossível de 
plotá-los um a um e iremos retirar todos como pertencentes a uma estrutura (sepultamento 4) 

Sep 4 (10/07/2003): A exposição do Sepultamento 4 tem evidenciado vários ossos de uma criança, mas 
o sepultamento não parece ser primário. Este sepultamento continua evidenciando muitos fragmentos 
e lasca de quartzo.  

Sep 4 (11/07/2003): Depois do almoço o Puru retirou amostras de costela dos sepultamentos 4 e 7 para 
análise de DNA.  

Sep 4 (12/07/2003): Os sepultamentos 4,6 e 7 são de crianças. O sepultamento 4 é de uma criança de 
aproximadamente 6 anos deidade. Os sepultamentos 6 e 7 são de duas crianças de aproximadamente 4 
anos de idade. Os ossos dos três sepultamentos estão colocados em covas pequenas, desarticulados. Os 
ossos longos do sepultamento 4 estão inteiros, mas fragmentam-se a medida que são expostos.  

Sep 4 (15/07/2003): Por enquanto não é possível dizer se o sepultamento 4 ésecundário ou primário. Os 
sepultamentos 6 e 7 parecem ser secundários. O dado indicativo de secundarização do sepultamento 6é 
a presença de ossos da pélvis sobre os ossos do crânio. Para o sep 7 o dado indicativo é a presença do 
talus e calcâneo próximos ao atlas e axis.  

Sep 4 (16/07/2003): Com o desmonte do sepultamento 4 foi evidenciado o frontal inteiro, virado para 
cima, no fundo da cova, com vários ossos (ilíaco e costela) dentro do frontal. Isto parece indicar uma 
secundarização do sepultamento.  

Sep 4 (17/07/2003): O sep 4 foi retirado por inteiro hoje. O sedimento dentro do frontal tinha uma 
coloração marrom e vermelha. Recolhemos este sedimento para ver ser a cor vermelha é pigmento. O 
sep 7 apresentou 5 vértebras cervicais anatomicamente posicionadas o que vai contra a idéia de um 
sepultamento secundário como descrito anteriormente. Continuaremos a evidenciar este sepultamento 
o que nos permitirá uma avaliação melhor de sua condição.  

 

Sepultamento 5 – Diário de Campo (Renato Kipnis) 

Sep 5 (07/05/2003): Esta ficando claro que os ossos humanos sendo evidenciados em várias quadras 
fazem parte de sepultamentos secundários. É provável que o sepultamento da quadra K11 seja um 
sepultamento primário. Estão sendo evidenciados ossos do crânio, pélvis e tíbia que podem pertencer a 
um indivíduo que foi enterrado sentado. Todas as ocorrências discretas de ossos humanos serão 
denominadas como sepultamentos: Sep1-K10, Sep2-K08,Sep3-J10,Sep4-J10/J11,Sep-K11,Sep6-I12,Sep7-
I12/J12,Sep8-L10,Sep9-G12. Todos os sepultamentos que estão próximos a superfície (seps 3 a 8) estão 
claramente associados ao nível 2, fácies 3. Esta ultima é caracterizada por um sedimento branco com 
lentes de sedimento vermelho. O branco está associado a fogueiras (cinza) e o vermelho pode estar 
associado à decomposição de nódulos de ferro.  
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Sep 5 (07/05/2003): Abrimos 25cm da parte sul das quadras K12 e I13 para evidenciar melhor o 
sepultamento 5 e a estrutura de blocos de calcário sendo evidenciada na região norte da quadra I12 que 
provavelmente deverá ser outro sepultamento.  

Sep 5 (21/07/2003): O sepultamento 5 não é primário. Um cubóide foi evidenciado associado a 
articulação proximal da tíbia, bem no topo do sepultamento e bem abaixo destes ossos foi evidenciado 
o cuneiforme e próximo a este ultimo foi evidenciado uma vértebra lombar.  

Sep 5 (25/07/2003): Durante a escavação do sepultamento 5 foi evidenciado 3 ossos de rádio. Dois 
fragmentos proximais, com a articulação ausente mas com a tuberosidade radial presente. O terceiro 
rádio é quase completo, faltando apenas a parte distal. A implicação disto é que pelo menos dois 
indivíduos estão representados.  

 

Sepultamento 6 – Diário de Campo (Renato Kipnis) 

Sep 6 (05/07/2003):  Na quadra I12 as duas estruturas circulares de blocos calcário foram desmontadas 
e abaixo da estrutura na região norte foi evidenciada uma outra camada de blocos de calcário 
posicionados circularmente. Ou seja, há uma continuidade entre a estrutura retirada anteriormente e a 
estrutura que está sendo exposta agora na parte norte da quadra... Com a retirada da estrutura circular 
na região sul da quadra I12 continuamos a escavação desta região. Logo encontramos mais blocos de 
calcário e um fragmento de maxila humano com o segundo molar ainda no alvéolo.... Não há nenhum 
indício de sepultamento secundário, com exceção dos ossos sendo evidenciados na região sul da quadra 
I12 que parecem  estar associados a estrutura circular de blocos de calcário anteriormente evidenciada.  

Sep 6 (07/05/2003): Esta ficando claro que os ossos humanos sendo evidenciados em várias quadras 
fazem parte de sepultamentos secundários. É provável que o sepultamento da quadra K11 seja um 
sepultamento primário. Estão sendo evidenciados ossos do crânio, pélvis e tíbia que podem pertencer a 
um indivíduo que foi enterrado sentado. Todas as ocorrências discretas de ossos humanos serão 
denominadas como sepultamentos: Sep1-K10, Sep2-K08,Sep3-J10,Sep4-J10/J11,Sep-K11,Sep6-I12,Sep7-
I12/J12,Sep8-L10,Sep9-G12. Todos os sepultamentos que estão próximos a superfície (seps 3 a 8) estão 
claramente associados ao nível 2, fácies 3. Esta ultima é caracterizada por um sedimento branco com 
lentes de sedimento vermelho. O branco está associado a fogueiras (cinza) e o vermelho pode estar 
associado à decomposição de nódulos de ferro.  

Sep 6 (08/07/2003): Os sepultamentos 4,6 e 10estão “marcados” espacialmente por estruturas de 
blocos circulares, os sepultamentos 6 e 10 com uma predominância de blocos de calcário e o 
sepultamento 4 por uma predominância de blocos de quartzo.  

Sep 6 (12/07/2003): Os sepultamentos 4,6 e 7 são de crianças. O sepultamento 4 é de uma criança de 
aproximadamente 6 anos deidade. Os sepultamentos 6 e 7 são de duas crianças de aproximadamente 4 
anos de idade. Os ossos dos três sepultamentos estão colocados em covas pequenas, desarticulados. Os 
ossos longos do sepultamento 4 estão inteiros, mas fragmentam-se a medida que são expostos.  

Sep 6 (15/07/2003): Por enquanto não é possível dizer se o sepultamento 4 é secundário ou primário. 
Os sepultamentos 6 e 7 parecem ser secundários. O dado indicativo de secundarização do sepultamento 
6é a presença de ossos da pélvis sobre os ossos do crânio. Para o sep 7 o dado indicativo é a presença 
do talus e calcâneo próximos ao atlas e axis.  

 

Sepultamento 7 – Diário de Campo (Renato Kipnis) 

Sep 7 (04/07/2003): Na quadra I12, quase que no perfil E, dentro do sedimento branco duro foi 
encontrado ossos humanos (Carpo, costela e talvez radio).  

Sep 7 (07/05/2003): Esta ficando claro que os ossos humanos sendo evidenciados em várias quadras 
fazem parte de sepultamentos secundários. É provável que o sepultamento da quadra K11 seja um 
sepultamento primário. Estão sendo evidenciados ossos do crânio, pélvis e tíbia que podem pertencer a 
um indivíduo que foi enterrado sentado. Todas as ocorrências discretas de ossos humanos serão 
denominadas como sepultamentos: Sep1-K10, Sep2-K08,Sep3-J10,Sep4-J10/J11,Sep-K11,Sep6-I12,Sep7-
I12/J12,Sep8-L10,Sep9-G12. Todos os sepultamentos que estão próximos a superfície (seps 3 a 8) estão 
claramente associados ao nível 2, fácies 3. Esta ultima é caracterizada por um sedimento branco com 
lentes de sedimento vermelho. O branco está associado a fogueiras (cinza) e o vermelho pode estar 
associado à decomposição de nódulos de ferro.  

Sep 7 (08/07/2003): Vamos abrir 25cm do lado W da quadra J12 para retirar os ossos do sepultamento 
7.  
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Sep 7 (09/07/2003): Com a escavação do lado W da quadra J12 ficou evidenciado uma pequena área, 
tendendo a forma circular, na altura da fácies 3 do nível 2 que parece ser a cova do Sep 7. No perfil esta 
área também é visível. Ainda precisamos expor melhor os ossos para entender melhor como os ossos 
estão dispostos.  

Sep 7 (11/07/2003): Depois do almoço o Puru retirou amostras de costela dos sepultamentos 4 e 7 para 
análise de DNA.  

Sep 7 (12/07/2003): Os sepultamentos 4,6 e 7 são de crianças. O sepultamento 4 é de uma criança de 
aproximadamente 6 anos deidade. Os sepultamentos 6 e 7 são de duas crianças de aproximadamente 4 
anos de idade. Os ossos dos três sepultamentos estão colocados em covas pequenas, desarticulados. Os 
ossos longos do sepultamento 4 estão inteiros, mas fragmentam-se a medida que são expostos.  

Sep 7 (15/07/2003): Por enquanto não é possível dizer se o sepultamento 4 ésecundário ou primário. Os 
sepultamentos 6 e 7 parecem ser secundários. O dado indicativo de secundarização do sepultamento 6é 
a presença de ossos da pélvis sobre os ossos do crânio. Para o sep 7 o dado indicativo é a presença do 
talus e calcâneo próximos ao atlas e axis.  

Sep 7 (17/07/2003): O sep 4 foi retirado por inteiro hoje. O sedimento dentro do frontal tinha uma 
coloração marrom e vermelha. Recolhemos este sedimento para ver ser a cor vermelha é pigmento. O 
sep 7 apresentou 5 vértebras cervicais anatomicamente posicionadas o que vai contra a idéia de um 
sepultamento secundário como descrito anteriormente. Continuaremos a evidenciar este sepultamento 
o que nos permitirá uma avaliação melhor de sua condição.  

Sep 7 (18/08/2003): A continuação da escavação do sep 7 esta evidenciando varias vértebras 
articuladas o que sugere um sepultamento primário, contra a interpretação anterior de que seria um 
sepultamento secundário 

Sep 7 (21/07/2003): Com a continuação da escavação do sep 7 foi evidenciado um fragmento de crânio 
abaixo do fêmur direito. Há varias partes de crânio posicionado na parede da cova e algumas 
sobrepostas na região central da cova. Também foram evidenciadas algumas vértebras em posição 
anatômica. Apesar disto, a explicação mais plausível é que é um sepultamento secundário.  

Sep 7 (23/07/2003): Com a continuação da escavação do Sepultamento 7 ficou mais evidente que se 
trata de um sepultamento secundário, com vários ossos do crânio na parede da cova.  

 

Sepultamento 8 – Diário de Campo (Renato Kipnis) 

Sep 8 (07/05/2003): Esta ficando claro que os ossos humanos sendo evidenciados em várias quadras 
fazem parte de sepultamentos secundários. É provável que o sepultamento da quadra K11 seja um 
sepultamento primário. Estão sendo evidenciados ossos do crânio, pélvis e tíbia que podem pertencer a 
um indivíduo que foi enterrado sentado. Todas as ocorrências discretas de ossos humanos serão 
denominadas como sepultamentos: Sep1-K10, Sep2-K08,Sep3-J10,Sep4-J10/J11,Sep-K11,Sep6-I12,Sep7-
I12/J12,Sep8-L10,Sep9-G12. Todos os sepultamentos que estão próximos a superfície (seps 3 a 8) estão 
claramente associados ao nível 2, fácies 3. Esta ultima é caracterizada por um sedimento branco com 
lentes de sedimento vermelho. O branco está associado a fogueiras (cinza) e o vermelho pode estar 
associado à decomposição de nódulos de ferro.  

Sep 8 (08/07/2003): O sepultamento 8 está caracterizado por osso calcinados.  

Sep 8 (09/07/2003): Os ossos do sepultamento 8 estão todos calcinados e concentrados numa área de 
aproximadamente 20cm de diâmetro. Não há nenhuma evidência de que este ossos foram queimados 
no local onde se encontram, nem de que foram queimados acidentalmente.  

Sep 8 (10/07/2003): A retirada da primeira exposição de ossos humanos do sepultamento 8 evidenciou 
mais ossos humanos calcinados.  

Sep 8 (11/07/2003): Alguns ossos calcinados do sepultamento 8 são possíveis de identificar. Até agora 
foram identificados fragmentos de tíbia, fêmur, patela, metapodial (metatarso?), crânio (occipital e 
frontal). A impressão que temos é de que apesar de completamente calcinado e extremamente 
fragmentado todas as partes anatômicas do esqueleto estão presentes no sepultamento.  

Sep 8 (21/07/2003): O sepultamento 8 foi totalmente esvaziado e retirado. Todos os ossos evidenciados 
deste sepultamento estão queimados, em sua maioria calcinados. A cova deste sepultamento ficou bem 
evidente, escavada dentro da fácies 3. A cova do sepultamento tinha 26 cm de diâmetro e 7cm de 
profundidade.  

 

Sepultamento 9 – Diário de Campo (Renato Kipnis) 
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Sep 9 (07/05/2003): Esta ficando claro que os ossos humanos sendo evidenciados em várias quadras 
fazem parte de sepultamentos secundários. É provável que o sepultamento da quadra K11 seja um 
sepultamento primário. Estão sendo evidenciados ossos do crânio, pélvis e tíbia que podem pertencer a 
um indivíduo que foi enterrado sentado. Todas as ocorrências discretas de ossos humanos serão 
denominadas como sepultamentos: Sep1-K10, Sep2-K08,Sep3-J10,Sep4-J10/J11,Sep-K11,Sep6-I12,Sep7-
I12/J12,Sep8-L10,Sep9-G12. Todos os sepultamentos que estão próximos a superfície (seps 3 a 8) estão 
claramente associados ao nível 2, fácies 3. Esta ultima é caracterizada por um sedimento branco com 
lentes de sedimento vermelho. O branco está associado a fogueiras (cinza) e o vermelho pode estar 
associado à decomposição de nódulos de ferro.  

Sep 9 (08/07/2003): A fácies 15 do nível 14 da quadra G12 é muito dura/extremamente dura. Para 
escavá-la é necessário o uso de martele e um prego grande. Não há evidencias até o momento, de uma 
fossa associada ao crânio que está sendo evidenciado nestq quadra 

Sep 9 (09/07/2003): O crânio da quadra G12, denominado Sepultamento 9, foi removido. A cota da 
base do crânio é -1,234. Junto ao crânio foram escavados alguns ossos humanos (um fragmento de 
pélvis de uma criança). Retiramos o crânio com o sedimento dentro dele e da para ver que dentro deste 
sedimento há vários ossos. É possível que colocaram os ossos dentro do crânio e depois o enterram. Em 
maio eu havia aventado a possibilidade de que o crânio terá erodido de um ponto mais acima do sítio. 
Mas com a presença de outros ossos humanos dentro deste crânio não me parece provável a idéia deste 
crânio ter sido erodido. Em julho de 2002, quando da escavação da quadra G13, evidenciamos uma 
sequencia de estruturas semi-circulares e circulares de blocos de calcário no canto SE da quadra G13, 
entre as cotas -0,500 e -0,700 (níveis 3 e 4) que na época não nos fez nenhum sentido pois não 
encontramos nada associado a estas estruturas. Com a evidenciação da conta de colar em maio último 
próximo a cota -0,900 e o sepultamento 9 pode ser que as estruturas de bloco evidenciadas na Quadra 
G13 e conta de colares da quadra G12 estejam associadas ao sepultamento 9.  

 

Sepultamento 10 – Diário de Campo (Renato Kipnis) 

Sep 10 (08/07/2003): Os sepultamentos 4,6 e 10estão “marcados” espacialmente por estruturas de 
blocos circulares, os sepultamentos 6 e 10 com uma predominância de blocos de calcário e o 
sepultamento 4 por uma predominância de blocos de quartzo.  

Sep 10 (26/07/2003): Com a escavação do sepultamento 10 evidenciamos vários blocos de calcário no 
que parecia ser o fundo do sepultamento, mas com a retirada dos blocos evidenciamos mais ossos 
humanos que parece ser de um outro indivíduo. Não há uma divisão clara entre os ossos de cima desta 
camada de blocos e os ossos de baixo.  

 

Sepultamento 11 – Diário de Campo (Renato Kipnis) 

Sep 11 (16/07/2003): Na quadra J11, região SE, foram evidenciados ossos do crânio e a primeira 
vértebra cervical. Estes ossos estão abaixo dos sepultamentos 3 e 4 e deve estar associados à pélvis 
evidenciada ano passado no perfil W da quadra K10. Este será o sepultamento 11.  

Sep 11 (26/07/2003): O sepultamento 11 parece ser secundário, mas pode ser um esvaziamento de um 
antigo sepultamento. A face foi evidenciada e esta “achatada”.  

Sep 11 (30/07/2003): Na 10ª exposição do sepultamento 11 foi evidenciado o osso ilíaco e logo abaixo 
dele, concrecionado nele, foi evidenciado uma clavícula. Isto sugere uma secundarização do 
sepultamento. A cova deste sepultamento está bem definida.  

Sep 11 (01/08/2003): Hoje vamos terminar de escavar o sepultamento 11, e o nível 6 das quadras J, K e 
L 7. Também iremos fechar o sítio.  

 

Sepultamento 12 – Diário de Campo (Renato Kipnis) 

Sep 12 (27/07/2003): Hoje começamos a escavar os sepultamentos 12 e 13. O sepultamento 13 é 
provavelmente de um feto. O sedimento deste sepultamento apresenta uma coloração marrom e 
vermelha com carvão e lítico lascado. Vai ser difícil dizer se estes sepultamentos são primários ou não 
devido ao tamanho diminuto dos ossos e a dificuldade de escavá-los in loco no sedimento solto em que 
se encontram, principalmente os ossos do feto.  

 

Sepultamento 13 – Diário de Campo (Renato Kipnis) 

Sep 13 (27/07/2003): Hoje começamos a escavar os sepultamentos 12 e 13. O sepultamento 13 é 
provavelmente de um feto. O sedimento deste sepultamento apresenta uma coloração marrom e 
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vermelha com carvão e lítico lascado. Vai ser difícil dizer se estes sepultamentos são primários ou não 
devido ao tamanho diminuto dos ossos e a dificuldade de escavá-los in loco no sedimento solto em que 
se encontram, principalmente os ossos do feto.  

Sep 13 (30/07/2003): O sepultamento 13 foi totalmente escavado foi após 3 exposições. Não foi 
possível determinar se o sepultamento era primário ou secundário e nem foi possível determinar com 
certeza a cova.  

 

Sepultamento 14 – Diário de Campo (Renato Kipnis) 

Sep 14 (31/07/2003): Como não poderia deixar de ser, evidenciamos, no último dia de escavação, mais 
um sepultamento (14). Este foi evidenciado durante a escavação da fácies 7, nível 6 na cota 0,153 no 
canto NE da quadra L08, bem próximo ao grande matacão de calcário que vai em direção a área afótica 
(Esse matacão na verdade é a base do sítio).Apesar deste sepultamento estar a quase 1 metro de 
profundidade da superfície é provável que o sepultamento 14 esteja associado com os sepultamentos já 
evidenciados (seps2-10 ou sep 11). Caso o sepultamento 14 seja cronologicamente associado aos 
sepultamentos já evidenciados, isto implicaria que o sedimento que esta acima deste sepultamento, na 
área a leste do grande espeleotema retirado em maio, representa uma ocupação mais recente na região 
a oeste do grande espeleotema teria sido erodido e parte deste material estaria sendo evidenciado com 
a escavação das trincheiras.  

Sep 14 (13/07/2005): A escavação da quadra L08 revelou, em sua porção norte, aonde havia sido 
identificado um sepultamento secundário de uma criança (não consegui identificar qual seria esse 
sepultamento), duas crianças (aparentemente de aproximadamente 3 e 5 anos) e, imediatamente 
abaixo, um crânio muito bem conservado de um homem adulto. Foram retiradas duas amostras para 
DNA de duas costelas (A724 e A725).  

Sep 14 (14/07/2005): Logo cedo houve um grande desmoronamento do perfil E da quadra L08 quando o 
Ataliba foi fotografar o sepultamento 14. Parte do frontal do crânio, onde já se podia ver uma 
rachadura, descolou do mesmo. O restante do sepultamento nada sofreu com o desmoronamento. Com 
o final da escavação do sepultamento 14 no começa da tarde eu acertei o perfil que desmoronou.   

Sep 14 (14/07/2005): Na quadra L09 foi evidenciado um carvão relativamente grande na cota -0,067 
(A731) que deve ser suficiente para uma datação standart e que é um bom marcador cronológico para a 
fácies 11 do nível 8 nesta região da escavação e esta logo abaixo do sepultamento 14.  Com a escavação 
do sep 14 ficou bem evidenciado que este era um sepultamento secundário, constituído de ossos de 
duas crianças dentro de uma pequena cova, e logo abaixo destes ossos um crânio de um adulto. Alguns 
ossos das crianças concrecionaram no crânio.  

Sep 14 (15/07/2005): Após a retirada do Sepultamento 14, já estávamos aproximadamente 10 cm 
abaixo dele e não evidenciamos mais nenhum osso humano. Ou seja, o sepultamento consistia somente 
no que foi retirado ontem: crânio de um adulto e alguns ossos de duas crianças.  

 

Sepultamento 15 – Diário de Campo (Renato Kipnis) 

Sep 15 (05/07/2003): Na quadra I12 as duas estruturas circulares de blocos calcário foram desmontadas 
e abaixo da estrutura na região norte foi evidenciada uma outra camada de blocos de calcário 
posicionados circularmente. Ou seja, há uma continuidade entre a estrutura retirada anteriormente e a 
estrutura que está sendo exposta agora na parte norte da quadra... Com a retirada da estrutura circular 
na região sul da quadra I12 continuamos a escavação desta região. Logo encontramos mais blocos de 
calcário e um fragmento de maxila humano com o segundo molar ainda no alvéolo.... Não há nenhum 
indício de sepultamento secundário, com exceção dos ossos sendo evidenciados na região sul da quadra 
I12 que parecem estar associados a estrutura circular de blocos de calcário anteriormente evidenciada.  

Sep 15 (07/05/2003): Abrimos 25cm da parte sul das quadras K12 e I13 para evidenciar melhor o 
sepultamento 5 e a estrutura de blocos de calcário sendo evidenciada na região norte da quadra I12 que 
provavelmente deverá ser outro sepultamento.  

Sep 15 (08/07/2005): Iremos começar a escavação das H12 e I12, das meias quadras H 13 e I13. Nesta 
área encontramos nos últimos dias da etapa de 2003 um sepultamento humano (15) associado a uma 
estrutura de pedras que não tivemos tempo de escavar e que iremos fazer agora. Iremos começar 
escavando o nível 5 das quadras H12 e I12. Ainda resta escavar nas quadras H13 e I13 o nível 4.  

Sep 15 (12/07/2005): A escavação do Sepultamento 15 esta evidenciando algumas costelas articuladas 
próximas a mandíbula e ossos longos fragmentados.  
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Sep 15 (14/07/2005): O sepultamento 15 é um indivíduo adulto, secundário, com o crânio esmagado 
por um fragmento chato de calcário. Apesar da possibilidade do fragmento ter caído naturalmente após 
o enterramento, parece, a primeira vista, que foi intencional. Iremos aguardar a continuação da 
escavação para melhor averiguar o que pode ter ocorrido. Ao lado do Sep 15, no canto NE da quadra I13 
há uma concentração circular de blocos de calcário que aparentemente não está associado ao 
sepultamento 15, mas que lembra em muito as estruturas associadas aos sepultamentos de crianças 
retirados em 2003. É bem provável que teremos mais um sepultamento nesta área.  

Sep 15 (15/07/2005): Continuaremos escavando o sepultamento 15 tentando evidenciar o crânio por 
inteiro para ver se o bloco de calcário está realmente atravessando o crânio.  

Sep 15 (20/07/2005): Walter esteve visitando o sítio e concordamos que a impressão que temos do Sep 
15 é que os ossos foram quebrados para caber dentro da fossa. Parece que para estas populações o 
importante era realizar pequenas covas e fazer com que os ossos coubessem dentro delas, sem 
nenhuma preocupação em organizar os ossos dentro das covas. Depois as covas eram marcadas com os 
blocos que encontramos sobre elas. A plaqueta de calcário que esta atravessada no crânio pode ter 
caído da estrutura de blocos que estava acima do sepultamento, ou pode ter sido colocada dentro do 
sepultamento, mas acima do crânio e com o pisoteamento, principalmente de vaca, a plaqueta por ter 
se movimentado verticalmente. Por ultimo, pode ser que o crânio foi deliberadamente quebrado 
quando do enterramento.  

Sep 15 (21/07/2005): Retiramos a plaqueta de calcário que estava por cima do crânio do sepultamento 
15 pois estava ficando muito difícil de avançar a exposição dos ossos sem a retirada da plaqueta. Esta 
não estava repousando diretamente sobre o crânio como parecia, e sim sob uma vértebra. É bem 
provável que a posição em que a encontramos tenha sido posterior ao sepultamento.  

Sep 15 (22/07/2005): A continuação da escavação do sepultamento 15 evidenciou o sacro e um lado da 
pélvis anatomicamente en place. O outro lado da pélvis, que já havia sido retirado pois estava em um 
nível acima, também estava anatomicamente en place como o sacro. Três vértebras lombares também 
estavam na posição anatômica com o sacro. Portanto, parece que pelo menos alguns ossos foram 
colocados na posição anatômica enquanto outros foram quebrados para caber dentro da cova.  

Sep 15 (25/07/2005): Com a continuação da escavação do sepultamento 15 evidenciamos que as 
vértebras cervicais 1 e 2 (atlas e axis) estavam na posição anatômica. Começamos a retirar os ossos do 
crânio e descobrimos que abaixo deles havia mais ossos. Também parece que a parte de trás do crânio 
esta achatada. Pode ser que após o enterramento o crânio sofreu uma pressão vindo da direção NW 
que fez com que fosse esmagado e aparte do occipital ficou achatada, o crânio se fragmentou e alguns 
fragmentos da parte de trás do crânio movimentaram-se sob o frontal e parietal (ver desenho).  

É interessante notar que quando escavamos o sepultamento 3 em 2003, parte do crânio estava faltando 
e dava a impressão de ter sido resultado de uma movimentação de sedimento causando uma pressão 
na direção NW. Isto faz sentido com a idéia de um colapso interno do carste que teria causado a 
inclinação que hoje vemos no sitio, de sul para norte. Uma amostra de carvão para datação (A760) foi 
coletada dentro do crânio do sepultamento 15. Este carvão pode estar associado ao evento do 
sepultamento ou pode estar associado ao sedimento da cova.  

Sep 15 (27/07/2005): Com a escavação da exposição 11 do sepultamento 15 restou somente um lado da 
pélvis e alguns ossos abaixo dela. Evidenciamos várias falanges que estão abaixo da pélvis e que 
aparentemente estão articuladas. Iremos retirar a pélvis para ver se conseguimos expor as falanges e 
ver se estão realmente todas articuladas.    

Sep 15 (28/07/2005): Escavando a cova do sepultamento 15 Bianca encontrou alguns fragmentos de 
ossos humanos, provavelmente remanescente desse sepultamento.  

 

Sepultamento 16 – Diário de Campo 

Não existe sepultamento 16 

 

Sepultamento 17 – Diário de Campo (Renato Kipnis) 

Sep 17 (15/07/2005): Após a retirada do Sepultamento 14, já estávamos aproximadamente 10 cm 
abaixo dele e não evidenciamos mais nenhum osso humano. Ou seja, o sepultamento consistia somente 
no que foi retirado ontem: crânio de um adulto e alguns ossos de duas crianças.  

Sep 17 (19/07/2005): Durante a limpeza da quadra L08, superfície do nível 9, evidenciamos uma cova 
circular no lado norte da quadra, com um grande fragmento de um crânio humano. A cova entre no 
perfil sul da quadra L09.  
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Sep 16*, 17, 18, 19, 20*, 21* e 22 (26/07/2005): Resolvemos nomear a estrutura que esta bem próxima 
ao sepultamento 15, na direção NE já na quadra I13 de sepultamento 16 (no fim não era sepultamento). 
A cova com fragmento de crânio que foi evidenciado na L08, abaixo do sep 14, será o sepultamento 17. 
Os ossos que estão sendo expostos nas quadras L10 e L11 será o sepultamento 18. O sepultamento no 
canto SW da quadra J12 será o sepultamento 19, o no canto NW será o Sepultamento 20 (no fim não era 
sepultamento), o do canto SE será o sepultamento 21 (no fim não era sepultamento)e o do canto NE, 
que se estende para a quadra J13 será o sepultamento 22.  

Sep 18 (26/07/2005): A escavação do sepultamento 18 evidenciou uma mandíbula aparentemente de 
um indivíduo jovem, virada para baixo, e encaixada nela, entre os côndilos, várias diáfises de ossos 
longos sem as articulações (úmero, radio, fíbula e mais um osso longo não identificado) alinhados e 
concrecionados uns nos outros. Alguns fragmentos de crânio foram evidenciados na quadra, assim 
como um dente (Incisivo central superior direito). Também esta sendo evidenciado um crânio que 
parece ser de um indivíduo jovem. No perfil E da quadra L11 evidenciamos uma escápula que está quase 
toda na M11. Três grandes matacões e alguns blocos e um fragmento de espeleotema parecem estar 
associados aos ossos humanos.  

 

Sepultamento 18 – Diário de Campo (Renato Kipnis) 

Sep 16*, 17, 18, 19, 20*, 21* e 22 (26/07/2005): Resolvemos nomear a estrutura que esta bem próxima 
ao sepultamento 15, na direção NE já na quadra I13 de sepultamento 16 (no fim não era sepultamento). 
A cova com fragmento de crânio que foi evidenciado na L08, abaixo do sep 14, será o sepultamento 17. 
Os ossos que estão sendo expostos nas quadras L10 e L11 será o sepultamento 18. O sepultamento no 
canto SW da quadra J12 será o sepultamento 19, o no canto NW será o Sepultamento 2016 (no fim não 
era sepultamento), o do canto SE será o sepultamento 21 16 (no fim não era sepultamento)e o do canto 
NE, que se estende para a quadra J13 será o sepultamento 22.  

Sep 18 (26/07/2005): A escavação do sepultamento 18 evidenciou uma mandíbula aparentemente de 
um indivíduo jovem, virada para baixo, e encaixada nela, entre os côndilos, várias diáfises de ossos 
longos sem as articulações (úmero, radio, fíbula e mais um osso longo não identificado) alinhados e 
concrecionados uns nos outros. Alguns fragmentos de crânio foram evidenciados na quadra, assim 
como um dente (Incisivo central superior direito). Também esta sendo evidenciado um crânio que 
parece ser de um indivíduo jovem. No perfil E da quadra L11 evidenciamos uma escápula que está quase 
toda na M11. Três grandes matacões e alguns blocos e um fragmento de espeleotema parecem estar 
associados aos ossos humanos.  

 

Sepultamento 19 – Diário de Campo (Renato Kipnis) 

Sep 19 e os blocos (21/07/2005): Durante a escavação do nível 2 da quadra J12 foi evidenciado três 
concentrações circulares de seixos e blocos calcário que parecem muito com estruturas associadas a 
sepultamentos como as evidenciadas em 2003. No canto NE da quadra, fora destas 3 concentrações de 
blocos evidenciamos ossos humanos (quase certeza que seria o Sep 22) 

Sep 19 e os blocos (22/07/2005): A escavação da quadra J12 continua evidenciando as estruturas de 
blocos e seixos que cada vez mais parece com sepultamentos. Na estrutura que esta no canto NW já 
começam a aparecer alguns ossos. O sedimento no qual os sepultamentos estão intrusos, fácies 3, é um 
sedimento ligeiramente duro, branco com lentes de sedimento vermelho amarelado com inclusões de 
hematita. Iremos continuar escavando a fácies 3, sem fazer uma divisão artificial em 10cm, já que ele é 
um pacote relativamente espesso, bem visível no perfil E da quadra I12.  

Sep 16*, 17, 18, 19, 20*, 21* e 22 (26/07/2005): Resolvemos nomear a estrutura que esta bem próxima 
ao sepultamento 15, na direção NE já na quadra I13 de sepultamento 16 (no fim não era sepultamento). 
A cova com fragmento de crânio que foi evidenciado na L08, abaixo do sep 14, será o sepultamento 17. 
Os ossos que estão sendo expostos nas quadras L10 e L11 será o sepultamento 18. O sepultamento no 
canto SW da quadra J12 será o sepultamento 19, o no canto NW será o Sepultamento 16 (no fim não era 
sepultamento), o do canto SE será o sepultamento 21 16 (no fim não era sepultamento)e o do canto NE, 
que se estende para a quadra J13 será o sepultamento 22.  

 

Sepultamento 20 – Diário de Campo (Renato Kipnis) 

Sep 16*, 17, 18, 19, 20*, 21* e 22 (26/07/2005): Resolvemos nomear a estrutura que esta bem próxima 
ao sepultamento 15, na direção NE já na quadra I13 de sepultamento 16 (no fim não era sepultamento, 
no fim das contas não existe sepultamento 16). A cova com fragmento de crânio que foi evidenciado na 
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L08, abaixo do sep 14, será o sepultamento 17. Os ossos que estão sendo expostos nas quadras L10 e 
L11 será o sepultamento 18. O sepultamento no canto SW da quadra J12 será o sepultamento 19, o no 
canto NW será o Sepultamento 2016 (no fim não era sepultamento), o do canto SE será o sepultamento 
21 16 (no fim não era sepultamento)e o do canto NE, que se estende para a quadra J13 será o 
sepultamento 22.  

 

Sepultamento 21 – Diário de Campo (Danilo Bernardo, Pedro da Glória e Renato Kipnis) 

Sep 16*, 17, 18, 19, 20*, 21* e 22 (26/07/2005): Resolvemos nomear a estrutura que esta bem próxima 
ao sepultamento 15, na direção NE já na quadra I13 de sepultamento 16 (no fim não era sepultamento). 
A cova com fragmento de crânio que foi evidenciado na L08, abaixo do sep 14, será o sepultamento 17. 
Os ossos que estão sendo expostos nas quadras L10 e L11 será o sepultamento 18. O sepultamento no 
canto SW da quadra J12 será o sepultamento 19, o no canto NW será o Sepultamento 2016 (no fim não 
era sepultamento), o do canto SE será o sepultamento 21 16 (no fim não era sepultamento)e o do canto 
NE, que se estende para a quadra J13 será o sepultamento 22.  

Sep 21 (06/07/2007): Tatiana A. continuou desenhando e identificando os ossos dos sepultamentos das 
quadras L10/L11. Assim como ontem, Walter Neves esteve no sítio e discutiu longamente conosco sobre 
a limitação das covas dos sepultamentos encontrados. Mais uma vez nos convencemos da delimitação 
das covas evidenciadas. Até o momento os sepultamentos ainda não foram formalmente numerados (St 
– SEP...) e para proceder a exumação dos esqueletos foi adotada, momentaneamente, uma 
nomenclatura alfabética. 

O sepultamento de criança, localizado próximo ao canto sudeste da quadra foi denominado C (Sep 20). 
O sepultamento de adulto, localizado na porção sul da quadra foi denominado B (Sep 21) e o 
sepultamento de outra criança, localizado à frente do B foi denominado A (Sep 23).  

De uma região adjacente à cova do Sep C (Sep 20) coletamos a amostra A0334. Não a considero boa 
para datar nenhum dos sepultamentos encontrados, mas decidi coleta mesmo assim.  

Sep 21 (09/07/2007): Walter Neves esteve pela manhã no sítio e observou os sepultamentos da quadra 
L11. O sepultamento B (Sep 21) apresenta um bloco de calcário na nuca do esqueleto. Esse bloco está 
em conformidade com uma quebra no crânio, podendo ter sido colocado para forçar a cabeça a entrar 
no espaço reduzido da cova. As vértebras do pescoço dobradas e a face voltada para baixo atestam essa 
conclusão. Segundo Neves o investimento energético desprendido para enterrar o indivíduo é um índice 
de status social mais confiável que o acompanhamento funerário. Dessa forma é possível inferir que o 
status social do indivíduo do sepultamento B é baixo, uma vez que foi enterrado em um espaço bastante 
reduzido. O esqueleto está fletido.  

Sep 21 (10/07/2007): Tatiana A. e Diane retiraram as pedras sobre o sepultamento B (Sep 21). A 
escavação desse sepultamento está na exposição 2. O sepultamento C (Sep 20) está sendo escavado na 
exposição 2 também, porém apresenta uma dificuldade extra. As regiões das costelas, das vértebras e 
do crânio estão concrecionadas, impedindo que realizemos a exumação dos ossos individualmente. 
Dessa forma, Walter Neves sugeriu que tirássemos o conjunto concrecionado em um bloco e 
levássemos para o laboratório. Diane notou que seria muito difícil manter a integridade do crânio se o 
retirássemos dessa forma, então resolvemos tirar o sedimento do interior do crânio, a fim de aliviar o 
peso, e retirá-lo separado do bloco concrecionado. Dessa maneira tentaremos preservar o crânio 
íntegro. Como sugerido pelo Danilo mudamos a nomenclatura dos sepultamentos para adequá-la ao 
padrão seguido no sítio. O sepultamento C será nomeado como XX; o sepultamento B como XXI; e o 
sepultamento A como XXIII. É importante notar que esses três sepultamentos estão logo abaixo do 
sepultamento XVIII, que consisitia em uma mandíbula e ossos longos. Esse sepultamento estava 
secundarizado. Além disso, fragmentos de ossos do crânio estavam espalhados ao redor. A distância 
entre os sepultamentos varia de 10 a 15 centímetros. O crânio do sepultamento 20 foi esvaziado e 
tirado com sucesso. Abaixo do crânio foi encontrada uma lasca de quartzo hialino de cerca de 4 
centímetros. É provável que seja um acompanhamento funerário. 

 

Sepultamento 22 – Diário de Campo (Renato Kipnis) 

Sep 22 e os blocos(21/07/2005): Durante a escavação do nível 2 da quadra J12 foi evidenciado três 
concentrações circulares de seixos e blocos calcário que parecem muito com estruturas associadas a 
sepultamentos como as evidenciadas em 2003. No canto NE da quadra, fora destas 3 concentrações de 
blocos evidenciamos ossos humanos (quase certeza que seria o Sep 22) 
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Sep 22 e os blocos (22/07/2005): A escavação da quadra J12 continua evidenciando as estruturas de 
blocos e seixos que cada vez mais parece com sepultamentos. Na estrutura que esta no canto NW já 
começam a aparecer alguns ossos. O sedimento no qual os sepultamentos estão intrusos, fácies 3, é um 
sedimento ligeiramente duro, branco com lentes de sedimento vermelho amarelado com inclusões de 
hematita. Iremos continuar escavando a fácies 3, sem fazer uma divisão artificial em 10cm, já que ele é 
um pacote relativamente espesso, bem visível no perfil E da quadra I12.  

Sep 16*, 17, 18, 19, 20*, 21* e 22 (26/07/2005): Resolvemos nomear a estrutura que esta bem próxima 
ao sepultamento 15, na direção NE já na quadra I13 de sepultamento 16 (no fim não era sepultamento). 
A cova com fragmento de crânio que foi evidenciado na L08, abaixo do sep 14, será o sepultamento 17. 
Os ossos que estão sendo expostos nas quadras L10 e L11 será o sepultamento 18. O sepultamento no 
canto SW da quadra J12 será o sepultamento 19, o no canto NW será o Sepultamento 2016 (no fim não 
era sepultamento), o do canto SE será o sepultamento 21 16 (no fim não era sepultamento)e o do canto 
NE, que se estende para a quadra J13 será o sepultamento 22.  

Sep 22 (27/07/2005): A exposição 1 da estrutura de blocos associadas ao sepultamento 22 já evidenciou 
um fragmento de frontal, um maxilar com dentes, uma patela e alguns outros fragmentos de ossos 
ainda não identificados. Logo abaixo desses ossos há mais ossos sendo evidenciados.  

 

Sepultamento 23 – Diário de Campo (Danilo Bernardo e Pedro da Glória) 

Sep 23 (06/07/2007): Tatiana A. continuou desenhando e identificando os ossos dos sepultamentos das 
quadras L10/L11. Assim como ontem, Walter Neves esteve no sítio e discutiu longamente conosco sobre 
a limitação das covas dos sepultamentos encontrados. Mais uma vez nos convencemos da delimitação 
das covas evidenciadas. Até o momento os sepultamentos ainda não foram formalmente numerados (St 
– SEP...) e para proceder a exumação dos esqueletos foi adotada, momentaneamente, uma 
nomenclatura alfabética. 

O sepultamento de criança, localizado próximo ao canto sudeste da quadra foi denominado C (Sep 20). 
O sepultamento de adulto, localizado na porção sul da quadra foi denominado B (Sep 21) e o 
sepultamento de outra criança, localizado à frente do B foi denominado A (Sep 23).  

De uma região adjacente à cova do Sep C (Sep 20) coletamos a amostra A0334. Não a considero boa 
para datar nenhum dos sepultamentos encontrados, mas decidi coleta mesmo assim.  

Sep 23 (10/07/2007): Tatiana A. e Diane retiraram as pedras sobre o sepultamento B (Sep 21). A 
escavação desse sepultamento está na exposição 2. O sepultamento C (Sep 20) está sendo escavado na 
exposição 2 também, porém apresenta uma dificuldade extra. As regiões das costelas, das vértebras e 
do crânio estão concrecionadas, impedindo que realizemos a exumação dos ossos individualmente. 
Dessa forma, Walter Neves sugeriu que tirássemos o conjunto concrecionado em um bloco e 
levássemos para o laboratório. Diane notou que seria muito difícil manter a integridade do crânio se o 
retirássemos dessa forma, então resolvemos tirar o sedimento do interior do crânio, a fim de aliviar o 
peso, e retirá-lo separado do bloco concrecionado. Dessa maneira tentaremos preservar o crânio 
íntegro. Como sugerido pelo Danilo mudamos a nomenclatura dos sepultamentos para adequá-la ao 
padrão seguido no sítio. O sepultamento C será nomeado como XX; o sepultamento B como XXI; e o 
sepultamento A como XXIII. É importante notar que esses três sepultamentos estão logo abaixo do 
sepultamento XVIII, que consisitia em uma mandíbula e ossos longos. Esse sepultamento estava 
secundarizado. Além disso, fragmentos de ossos do crânio estavam espalhados ao redor. A distância 
entre os sepultamentos varia de 10 a 15 centímetros. O crânio do sepultamento 20 foi esvaziado e 
tirado com sucesso. Abaixo do crânio foi encontrada uma lasca de quartzo hialino de cerca de 4 
centímetros. É provável que seja um acompanhamento funerário. 

Sep 23 (17/07/2007): Victor iniciou a escavação do sep. 23. Após consultar o desenha da exposição 1 
dos sepultamentos das quadras L10 e L11 decidimos que iniciaríamos uma nova numeração, cuidando 
para que os números dados por Tati A. aos ossos desse sepultamento não se repetissem. Com base no 
desenho feito por ela, Victor fotografou e desenhou a exposição 2.  

Sep 23 (18/07/2007): Vitor terminou a exposição 3 do sepultamento. A característica geral da estrutura 
continua sendo a mesma. Rodrigo notou a presença, entre os fragmentos do crânio, de dentes decíduos 
e permanentes. Durante a exposição 4, Victor e Rodrigo revezaram-se na escavação. A idéia é esgotar a 
estrutura o quanto antes para conseguir liberar a área para explorarmos o Sep 26.  

Sep 23 (19/07/2007): Rodrigo está trabalhando a exposição 5 do sepultamento. Continua saindo um 
grande número de dentes (de indivíduos de diferentes idades). Continuamos com o objetivo de esgotar 
a estrutura o quanto antes para conseguir liberar a área o mais rápido possível para conseguirmos 
explorar o sepultamento 26.  
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O sepultamento foi finalizado na exposição 6. Em sua base foi encontrado um fragmento de crânio com 
uma marca vermelha na parte interna, possivelmente ocre (ver foto). Abaixo dele foram achados alguns 
ossos e o sepultamento foi finalizado. De modo sintético, interpretamos que é um sepultamento 
cortado pela cova do Sep 21, que é composto por um crânio de uma criança preenchido por dentes de 
três indivíduos, sendo dois deles adultos e uma criança com cerca de 6 anos.  

 

Sepultamento 24 – Diário de Campo (Danilo Bernardo e Pedro da Glória) 

Sep 24 (11/07/2007): Pedro encontrou mais ossos na estrutura da Quadra J13. Conversamos e 
decidimos batizar a estrutura como Sepultamento 24. Devemos prestar muita atenção para anexar os 
croquis das 6 exposições anteriores, que ainda não estavam sendo consideradas estrutura de 
sepultamento mas que, seguramente, fazem parte dessa sepultura.  

Sep 24 (12/07/2007): Pedro continuou o desenho da exposição 1 do sepultamento XXIV, começando a 
exumação dos ossos expostos antes do almoço. Ainda hoje deverá começar a escavar a exposição 2.  

Sep 24 (13/07/2007): Pedro continua a exposição 2. No período da tarde Pedro (Eu) parou a exposição 
para preencher o diário de campo.  

Sep 24 (14/07/2007): Na segunda parte da manhã, Pedro (ele) voltou a escavar a segunda exposição do 
Sep. 24. Pedro evidenciou mais ossos do sepultamento 24. Mais uma questão intrigante dessa 
estrutura... A quantidade e tipo de ossos  (dentes, falanges, tarsos (?) e carpos (?) isolados) poderiam 
indicar tratar-se de registro resultante de um esvaziamento de cova, por exemplo. Entretanto, o grande 
número de blocos presentes na estrutura acima desse nível de ossos (6 exposições!) enfraquece essa 
hipótese. Vamos ter que esperar avançar mais um pouco para podermos concluir.  

Sep 24 (18/07/2007): Tatiana N. e Pedro escavaram a exposição 3 do sepultamento. Pedro ressaltou a 
impressão de que a quantidade de ossos está diminuindo, dando a entender que a estrutura está se 
esgotando. Qualitativamente, os ossos (principalmente ossos de mão e dentes) sugerem tratar-se de 
restos de uma cova esvaziada. O problema, porém, é compreender a estrutura de blocos associada que 
estava presente nas primeiras exposições da estrutura. Walter e Pedro sugeriram que essa marcação, 
estrutura em blocos numa cova, poderia ser uma marcação, não do sepultamento ou área de 
sepulturas, como já imaginávamos, mas sim de covas disponíveis. O problema dessa hipótese é, como 
lembrei ao Pedro, o fato de outras estruturas, iguais a essas, estarem, de fato, associadas a 
sepultamentos. Precisamos investigar mais.  

Pedro observou, do lado oeste da estrutura, uma pequena lente, delgada, concrecionada, circunscrita 
numa aureola de mancha de carvão, sugestiva de uma pequena fogueira, não estruturada. Dentro da 
área concrecionada foi encontrado um fragmento de osso de fauna, queimado. Foram coletadas as 
amostras A0368 e A0370 de carvões bons para datação. 

Sep 24 (19/07/2007): Tatiana N. continua escavando a exposição 3 do sepultamento 24. As 
características do sepultamento continuam as mesmas. Ela disse que além do sepultamento está 
rebaixando a região ao redor do sepultamento (região limítrofe entre as quadras J12/J13/K12/K13). 

Durante a exposição 3 percebemos que o suposto limite da cova era muito incerto, e, portanto, 
adotando uma postura conservativa acreditamos que não existe uma distinção do sedimento do 
entorno da cova.  

Sep 24 (20/07/2007): Tatiana Nunes finalizou a escavação do sepultamento na exposição 4. O 
sepultamento é marcado por um conjunto de pedras de calcário acima dos ossos. Foram encontrados 
predominantemente fragmentos de dentes e falanges de mão. Além disso, foi encontrado poucos 
fragmentos de pé, costela e vértebra. Seria certamente um resultado de esvaziamento de cova. Será, 
todavia, intencional ou não intencional? Para o primeiro caso poderíamos pensar num possível ritual 
onde só os dentes seriam reaproveitados, como no sepultamento23. Já para o segundo caso pesa a 
favor dos ossos encontrados no sepultamento 24 serem os mais fáceis de se perderem em um 
esvaziamento de cova. Porém porque eles marcariam o local com pedras?  

Sepultamento 25 – Diário de Campo (Danilo Bernardo e Pedro da Glória) 

Sep 25 (13/07/2007): Na parte sul da quadra (K11) Murillo e Victor acharam fragmentos de frontal, 
escápula, vértebras e costela de um recém-nascido. Os ossos do frontal estavam fortemente dobrados, 
enquanto as outras regiões anatômicas estavam concrecionadas. Há 5 blocos na parte SE do desenho. 
Acredito que os blocos não estejam relacionados com ossos de criança, mas sim com o Sepultamento 1, 
que está logo abaixo no NE da K10. Os ossos de crianças parecem estar perturbados. 

Sep 25 (14/07/2007): Eles (Murilo e Rodrigo) comentaram sobre a dificuldade de continuar escavando a 
área e manter os ossos expostos na porção sudoeste da quadra. Da mesma maneira como fizemos com 
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os fragmentos que constituíram o Sepultamento 23, em 2005, decidi instruí-los a desenharem, 
fotografarem, plotarem e retirarem os ossos para continuar a exploração. Conversei com Pedro e ainda 
não decidimos se nomeamos formalmente como sepultamento.   

Sep 25 (16/07/2007): Conversando com o Pedro decidimos que os ossos e fragmentos encontrados no 
nível 13 da quadra K11 justificariam, devido à sua associação, relação espacial e tipos de ossos 
encontrados, a abertura de um novo sepultamento. Seguindo a numeração do sítio, nomeamo-nos 
como Sep 25.  

Sep 25 (17/07/2007): Marcos iniciou a segunda exposição do Sep 25. Realmente é composto por poucos 
ossos, esparsos, de um feto. Ele continuará a exposição do sepultamento.  

Sep 25 (18/07/2007): Marcos avançou até a 3ª exposição do sepultamento composto por poucos ossos 
de um feto, ou no máximo, recém nascido. Apesar de já termos achado que havíamos encontrado o 
fundo da cova (não chega a ser, pela pequena dimensão do esqueleto, uma cova definida, mas sim a 
região onde depositaram os ossos), ele e Otávio continuaram explorando a região e encontraram mais 
alguns fragmentos do esqueleto. Combinamos que eles escavarão até o final do nível atual procurando 
ainda vestígios desse esqueleto.  

Sep 25 (19/07/2007): Marcos decidiu fazer mais uma exposição, a 4º, devido aos pequenos fragmentos 
que apareceram durante a finalização do sepultamento. Essa última exposição parece ser, de fato, a 
última. Marcos e Otávio Casagrande rebaixaram as adjacências da estrutura, com bastante cuidado, 
procurando novos fragmentos. Marcos registrou o nível 19 da quadra K10, a do Sepultamento 1. Notei 
que, na última vez que a escavaram, foram muito generosos na atribuição de fácies e, 
consequentemente, de níveis. A última ficha registrada é a do nível 18, com a fácies 39 (?). As quadras 
adjacentes a K10, mais ou menos niveladas a ela, estão na transição do nível 13 para o nível 14, com a 
ocorrência das fácies 13, 14 e 15. Por isso orientei-o a continuar a numeração dos níveis da 
quadra,observando essa continuidade dos níveis, porém com a descontinuidade das fácies (o, agora, 
“nível 19” apresenta as fácies 13 e 14.  

 

Sepultamento 26 – Diário de Campo (Danilo Bernardo e Pedro da Glória) 

Sep 26 (17/07/2007): André começou a explorar a estrutura ao centro norte da quadra L11. Logo após a 
retirada dos primeiros blocos, superficiais, já foram encontrados vestígios ósseos (um escafóide e o 
topo/parietal D, crânio).  

Sep 26 (18/07/2007): André e Rodrigo escavaram a exposição 2 do sep. 26. Eles, eu e Pedro e Victor 
discutimos durante algum tempo sobre as características desse sepultamento. Ele apresenta evidências 
favoráveis tanto a tratar-se de uma deposição primária quanto secundária (embora eu, pessoalmente, 
acredite que as favoráveis à deposição primária sejam mais fortes – Pedro, por exemplo é de opinião 
contrária). O crânio parece bastante íntegro, com a mandíbula localizada em perfeita articulação 
anatômica. Junto a face, encontram-se, perfeitamente articuladas e em correta posição, ossos das 
mãos. Em contrapartida, uma das mãos tem suas extremidades distais voltadas para a “parte de baixo” 
do esqueleto, com os ossos carpais já expostos na parte superior do crânio, o que forçaria que 
encontrássemos as extremidades distais do rádio e da ulna nessas primeiras exposições. Concordamos 
que apenas avançando a exposição é que poderemos juntar elementos suficientes para compreender a 
deposição do esqueleto. O ponto central é que a “definição” de como foi a deposição é importante para 
traçarmos a estratégia de como devemos explorar a região do sepultamento.  

Sep 26 (19/07/2007): Enquanto não exumarmos completamente o sepultamento XXIII e decidirmos a 
melhor estratégia de ataque ao Sep. 26 ele ficará sem ser mais exposto. Esse ataque deverá voltar  a 
ocorrer amanhã (obrigatoriamente).  

Rodrigo iniciou à tarde a escavação da quadra L11 nível 10 ao redor Sep. 26. Com essa estratégia 
visamos delimitar uma possível cova, principalmente no extremo sul, onde esse limite é mais difuso. O 
aumento do espaço para a exumação do sepultamento, também é uma razão. Simultaneamente, André 
está escavando a quadra L10 do Nível 11, a fim de atingir o nível do Sep 1.  

Sep 26 (20/07/2007): Ontem, Walter Neves sugeriu que abríssemos a região SW da quadra L11 para 
evidenciarmos o pós-crânio do sepultamento 26, ao mesmo tempo que deixássemos a parte norte da 
quadra intacta para sustentar a coluna vertebral do esqueleto. Dessa forma poderíamos evidenciar o 
sepultamento como um todo sem retirarmos os ossos.  

Victor está rebaixando a quadra L11 nível 11 apenas na porção SE. No começo do nível 12 ele percebeu 
uma diferenciação do sedimento com contornos arredondados na ponta SW da quadra. Esse sedimento 
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está sobre o Sep. 1, podendo ser a marca de cova (ver foto). Foi coletada uma amostra de carvão A375 
boa para datar a quadra L11 nível 12 facies 13.  

Sep 26 (21/07/2007): Danilo fez uma exposição do Sep. 26 e não encontrou o restante do esqueleto, 
nem o local onde estaria os braços nem a coluna. Porém será necessário rebaixar o restante da 0quadra 
para nos assegurarmos disso. Isso aponta para um sepultamento secundário. Ao sul do crânio 
encontramos um sedimento avermelhado que já apresenta mais de 10cm de espessura e que parece 
estar circunscrito a uma suposta cova delimitada por uma camada branca concrecionada. Seria um 
sedimento com ocre? Coletamos amostra para análise química. Seria um sedimento associado ao Sep 
26? Provavelmente sim. Dependerá, é claro, da extensão do sepultamento.  

Sep 26 (23/07/2007): André esta retirando os ossos e fragmentos que já foram registrados na exposição 
2 do sepultamento. Pedro está junto com ele, e a estratégia adotada pelos dois foi a de, mais uma vez, 
proceder o registro de forma minuciosa, seguindo a sugestão de identificar e anotar, da forma mais 
completa possível, todos os ossos que são retirados, garantindo exatidão espacial ao registro (desenho e 
foto).  

Durante a retirada de ossos da exposição a caracterização de como ocorreu o sepultamento passou a 
ficar mais clara. Como já havíamos observado a correta articulação e posição anatômica dos ossos da 
mão do indivíduo depunha favoravelmente à caracterização primária do sepultamento. No entanto, o 
não aparecimento dos ossos longos do braço advogava a favor de um enterramento secundário (a 
presença de alguns ligamentos poderia explicar a permanência dos ossos das mãos em correta posição 
anatômica). Uma das hipóteses levantadas foi a de que as mãos do indivíduo poderiam ter sido 
cortadas, e ai sim, enterrado, primariamente, junto ao crânio. O aparecimento de um fragmento distal 
de rádio esquerdo com marcas sugestivas de corte (exumado como número 12 – ver desenho), 
fortaleceu essa hipótese. De qualquer maneira, continuaremos a exumação do sepultamento, como 
havíamos decidido mesmo antes dessa informação.  

Sep 26 (24/07/2007): André e Pedro continuaram exumação do crânio do sepultamento 26. Pela manhã 
avançaram na segunda exposição, terminando-a e começando a terceira. Walter Neves visitou-nos pela 
manhã e sugeriu que assegurássemos que não há mais ossos por baixo do crânio. Iremos rebaixar a 
parte sul da L11 até supostamente encontrarmos algum osso. Vários indícios apontam para que o Sep 
26 apresente apenas um crânio e duas mãos:a marca da cova é bem rente ao crânio apresentando uma 
curvatura compatível com um sepultamento restrito espacialmente, achamos uma epífise de rádio 
cortada indicando a separação da mão em relação ao resto do corpo, a mão direita estava desconectada 
do braço e fora de posição anatômica, examinamos o forame magno e não encontramos o atlas abaixo 
dele. 

A mancha avermelhada ao sul do Sep 26 parece ter sido enterrada antropicamente, pois verificamos 
uma suposta marca de cova ao seu redor. Porém essa marca não é concordando com a do sepultamento 
26, elas todavia se intersecionam. Nesse caso, devido à completude do crânio, a mancha avermelhada é 
mais antiga. Ainda não podemos descartar completamente a associação entre a mancha e o 
sepultamento 26.  

Durante a tarde o André escavando o nível 12 da L11 percebeu que a mancha avermelhada se expandiu 
para oeste. Porém com coloração mais escurecida (clara: 5YR 5/6;escura: 7,5YR 4/6). Será que essa 
mancha avermelhada foi enterrada antropicamente? Permanece a dúvida.   

Prosseguindo a escavação André reconheceu e delimitou uma marca circular de sedimento vermelho 
envolta por uma fácies branca concrecionada. A expansão da fácies vermelha descrita no parágrafo 
anterior (porém com tom escuro) parece ter sido apenas uma lente vermelha comum no interior da 
fácies 13 concrecionada e não conectada com essa “cova” de vermelho. A profundidade  desse 
sedimento vermelho (cerca de 12cm) não tem precedentes no sítio; uma vez que encontramos apenas 
lentes delgadas de sedimento vermelho esplhados por todo o sítio. A mancha vermelha está afunilando 
indicando um provável formato cônico do sedimento. A amostra de carvão A391 é boa para datar essa 
mancha. 

As amostras A393 e A385 são boas para datar a L11 Nivel 12 facies 14 

Sep 26 (27/07/2007): André e Letícia exumaram o crânio do Sep 26. André encontrou as seis primeiras 
cervicais sob o crânio, mas fora da correta posição anatômica. Pedro examinou o atlas e observou, na 
porção anterior, marcas de fratura, sugestivas de terem sido feitas com o osso verde. André examinou a 
cova e não encontrou mais nenhum remanescente (vide foto). Decidimos não atacar o quarto de quadra 
sobre a qual o crânio repousava, visto que aparenta haver outra cova contigua aonde foi esta.  

 

Sepultamento 27 – Diário de Campo (Danilo Bernardo) 
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Sep 27 (21/07/2008 a 29/07/2008): Eu, Danilo, trabalhei na exumação do Sepultamento 27. Apesar de 
incialmente termos pensado em não exumálo (vide anotações do dia 17/07/2008), resolvemos faze-lo 
pois concordamos que seria prejudicial para a conservação do esqueleto se o deixássemos para trás. Fiz 
a exumação em 5 exposições. A estrutura é de um sepultamento primário, simples, de criança com 
idade entre 4 e 8 anos, depositada de maneira fletida/hiper-fletida, com alguns ossos desarticulados, 
porém em concordância anatômica. Foi feita coleta de costelas para extração de DNA e de sedimentos 
de cavidades para análise orgânica. As exposições foram fotografadas e desenhadas. Nova ficha de 
escavação foi preenchida, porém, a ficha anterior, preenchida por mim e pela Mariana, deve ser 
anexada a esta nova. As pernas e os pés da criança estavam incluídos no perfil Leste da quadra L11, que 
precisou ser invadido para a exumação do esqueleto. Decidimos não continuar a escavação da quadra 
L11, assim, a cova do sepultamento ficou com a aparência de um buraco na quadra.  
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APÊNDICE B – Observações de Campo 

Dentro da Ficha de Escavação de Sepultamento existe um campo nomeado 

“Observações de Campo”. Nele o responsável pela exumação faz todos os 

comentários que lhe parecem pertinente, incluindo desde a coloração do 

sedimento da cova até a disposição anatômica dos ossos. Abaixo estão 

transcritas as “Observações de Campo” de cada Sepultamento. Entretanto, 

uma vez que essas observações são feitas em campo, à mão, em alguns 

casos as caligrafia ilegível impediu a plena transcrição. Além disso, é 

importante que se tenha em conta que por se tratar de observações de campo 

não há, necessariamente, muito rigor ortográfico ou gramatical.  

 
Sepultamento 1 – Observações de Campo (Mariana, Rodrigo Elias, Tatiana Nunes) 
O Sepultamento 1 encontra-se em posição fletida (fetal) em uma cova bem delimitada em sedimento 
mais duro e esbranquiçado (fácies 13). Encontramos um osso infantil (ílio) entre as pernas desse 
sepultamento. Este osso foi plotado (56xx) e foi o único encontrado em campo que não pertencia a este 
sepultamento. O crânio foi retirado inteiro, apenas ausente algumas partes superiores já danificadas por 
estar exposto a muitos anos terminamos a exumação dia 12.07.2008 
 
Sepultamento 2 – Observações de Campo (João Paulo Atui) 
Sedimento em torno do sepultamento: 1ª exposição – 3,5 litros. 
Evidenciou-se uma bioturbação vegetal recente (raiz). 
Foram peneirados 8 litros de sedimento de cova. 
A cova apresenta ±45cm de largura por ±60cm de comprimento. A medição é imprecisa pois o 
sedimento da cova tem se misturado com o sedimento do resto da quadra em alguns limites.  
Foram retiradas da exposição 3 12 litros. 
Da exposição 4 foram retirados 10 litros + 11 litros. 
Do sepultamento 2 foram retirados ±12 litros de sedimento. 
Mesmo no fundo a definição da cova estava muito imprecisa. O sedimento do sepultamento se manteve 
sempre da mesma cor, bastante solto e com pouco material intrusivo.  
A raiz que aparentemente atravessava o SepII passou tangente aos ossos, não interferindo na posição 
deles.  
O esqueleto estava em posição fletida com o ventre para dentro da cova, ou parcialmente lateralizado 
apoiando-se no lado esquerdo do corpo. A porção frontal e os joelhos estavam apontados para Norte e 
a Bacia para Sul. Os fragmentos de crânio foram encontrados sobre os fragmentos de bacia e sobre os 
pés. Os membros inferiores foram encontrados articulados, bem como as vértebras e o lado direito da 
(ilegível).  
Sepultamento 3 – Observações de Campo (Emma, João Paulo Atui) 
The burial was very close to the(ilegível) face, and so the posterior part of the craniun and possibly the 
arms were probably eroded away. All lag bones, bones of the hand and feet and the scapula were 
absent. Erosian may account for the absence of the arms which may have been positioned in front of 
the body. (ilegível) of the upper thorax vertebrae cervical vertebrae were probably also lost. The body 
seems to have been more or less articulated with many of the bones on approximate anatomical 
(ilegível) some articulations between (ilegível) and vertebrae and atlas / axis preserved. Some (ilegível) 
red deposit was encrustered around the (ilegível)at the bottom of the burial was in close proximity to 
two others, that of a child (Sep IV) on a similar level and another (Sep II) whoch is below the levl of Sep 
III. The cranium of the (ilegível) appears to have been despdred (ilegível) from its original position whith 
atlas anda xis lying on top of the maxilla and in the opposit postion expected from the final position of 
the cranium (i.e. axis above the atlas)  
 
Sepultamento 4 – Observações de Campo (Daniela e Marcus) 
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Em dois fragmentos de crânio foram encontradas partes de costelas acopladas às faces internas dos 
fragmentos. O esqueleto encontra-se em bom estado de conservação considerando-se que trata-se de 
uma criança. 
Vale ressaltar que esse sepultamento estava coberto por uma estrutura de seixos de quartzo expandido 
– que é uma matéria prima boa e que certamente foi selecionada para o sepultamento. 
O diagnóstico paraidade do indivíduo 6 anos ±2 foi baseado na erupção do segundo molar. Já o 
diagnóstico para secundarização foi por conta da presença de ossos da bacia dentro do crânio – o que 
segundo os coordenadores pode indicar que o crânio possa ter sido usado como cuia.  
 
Sepultamento 5 – Observações de Campo (Thiago Hermenegildo) 
Este esqueleto foi sepultado de forma bastante organizada, estando sub dividido por partes anatômicas. 
Foi encontrado, de baixo para cima, uma primeira parte caracterizada principalmente pelos ossos dos 
pés e das mãos, asssim como algumas vértebras, sacro, mandíbula, alguns fragmentos de crânio e 
patelas.  
Acima destes foram encontrados os ossos longos que se apresntavam com uma orientação leste-oeste e 
um ângulo de aproximadamente 45ºgraus. 
Sobre esses existiam ambos coxais sobrepostos sobre a porção mais a oeste do sepultamento e para 
leste na parte mais central foram encontradas todas as costelas amontoadas em um espaço de 
aproximadamente 20cm (E-W), 10 cm (N-S) por 7 cm de altura. Estas se encontravam bastante 
fragmentadas.  
Por sobre as costelas foram encontradas ambas as escápulas sobrepostas e no topo de tudo, na parte 
oeste, por sobre os coxais, se encontrava a maioria dos fragmentos de crânio, com os ossos 
fragmentados mas em posição correta. O sepultamento foi caracterizado como duplo pelo fato de 
terem sido encontrados, até agora, dois fragmentos iguais de rádio direito e duas sínfises pubianas que 
apresentam  idades claramente diferentes. 
 
Sepultamento 6 – Observações de Campo (Maria Mercedes Okumura e Pedro Tótora da Glória) 
Grande quantidade de raízes na cova, sinal de bioturbação. 
Sedimento da cova 1ª exposição -> 650ml.  
O critério usado para diagnosticar o sepultamento como secundário foi a bacia sobre a região interna do 
crânio, descartando a idéia de trampling.  
Total de sedimento retirado da cova: 3,6 litros.  
Não havia nenhum osso em posição anatômica, exceto algumas epífises não fusionadas em conexão 
com ossos longos.   
 
Sepultamento 7 – Observações de Campo (Estevan e Pedro Tótora da Glória) 
Sedimento do interior da cova peneirado separadamente (350ml).  
O critério adotado para caracterizar o sepultamento como secundário foi a proximidade dos ossos do pé 
(calcâneo e astragalo) com a maxila, e as primeiras vértebras cervicais (atlas e axis). 
Durante a 6ª exposição foram feitas 3 fotos em detalhe de 5 vértebras articuladas 
Durante a 7ª exposição percebemos que os elementos do esqueleto axial apresentam considerável grau 
de articulação.  
Foi encontrado um fêmur entre fragmentos de crânio; os ossos longos estavam nas últimas exposições e 
não estavam articulados. 
Os indícios de sepultamento secundário parecem ser mais fortes do que um sepultamento primário.   
 
Sepultamento 8 – Observações de Campo (Danilo Bernardo e Emiliano de Castro) 
Devido ao tamanho da cova, disposição dos ossos e ausência de carvões, observamos que este indivíduo 
teve seus ossos queimados em um outro local, e posteriormente depositados no local atual.  
- Tíbia não identificou-se o lado  
 
Sepultamento 9 – Observações de Campo (Renato) 
Este sepultamento consiste em um crânio fragmentado, parcialmente inclinado. Dentro do crânio 
encontram-se vários ossos humanos que foram retirados já que retiramos o crânio com o sedimento 
dentro. Apesar de não termos conseguido observar uma possível cova, a presença de ossos humanos 
dentro do crânio sugere um sepultamento secundário.  
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Sepultamento 10 – Observações de Campo (Mauro e Pedro Tótora da Glória) 
O sepultamento está bastante desarticulado e não possui objetos associados (lascas podem ser casuais 
e não acompanhamento funerário). Dessa forma é possível que seja um esvaziamento de cova. Talvez 
da estrutura de pedras que está ao lado do Sepultamento X. 
No final do sepultamento apareceu uma concentração de carvão e abaixo dela surgiram pedras. Ao lado 
das pedras apareceram duas costelas. Será o mesmo sepultamento ou são dois sobrepostos? 
Sedimento retirado da cova: 19,8 litros  
 
Sepultamento 11 – Observações de Campo (Emma e Danilo Bernardo) 
Acima dele, na região sul do sepultamento foi encontrado um bloco de calcário.  A oeste havia uma 
conglomeração de blocos menores, mas estava a mais de 50cm dos limites do sepultamento, podendo, 
portanto, não estar associado a este.  
 
Sepultamento 12 – Observações de Campo (Pedro Tótora da Glória e Sônia) 
O sedimento do sepultamento está cheio de grânulos e seixos angulosos de calcário.  
Foi retirado 1 litro de sedimento da cova. 
Os ossos do sepultamento estão desarticulados, sendo os ossos longos, escápula e clavícula bem 
preservados e os ossos do crânio bastante fragmentados.  
Os indícios de que o sepultamento é secundário são baseados na desarticulação dos ossos. Os 
fragmentos do crânio estão dispersos por toda a cova e os ossos longos estão tanto em exposições 
acima como abaixo dos ossos do crânio. Somado a isso está o fato da clavícula ser o último osso a ser 
encontrado, abaixo da bacia (os dois ossos estão concrecionados). As vértebras estavam desarticuladas 
com exceção de duas que estavam juntas, apesar de que a maioria das vértebras se concentra na região 
NW da cova.  Esses fatores são indicativos de que o sepultamento é secundário com a ressalva que os 
ossos são bastante pequenos e podem ter se movido com facilidade.  
 
Sepultamento 13 – Observações de Campo (Danilo Bernado e João Paulo Atui) 
O sepultamento 13 é de um feto ou de um neonato. 
O sedimento de preenchimento de cova era mais avermelhado que o do entorno. 
Podemos supor que esse sedimento seja uma associação com o sepultamento, pois assim que retiramos 
a ultima exposição óssea o sedimento foi esvaziado da cova 
A definição da idade do indivíduo, bem como de algumas partes anatômicas dependerão de análise em 
laboratório mais acuradas.  
Por se tratar de um indivíduo muito jovem acreditamos que a preservação óssea foi bastante 
prejudicada, mesmo nesse sítio arqueológico que em geral preservou bem as ossadas. Essa situação 
dificulta apresentação dos dados do Sepultamento 13.  
Algumas partes anatômicas estavam coerentemente posicionadas porém desarticuladas: Arcos 
vertebrais; Bacias; Falanges; Tíbia e Fíbula esquerda; Rádio; Fragmentos de crânio (Petroso); Costelas; 
Estribo; Úmeros; Fêmures 
Foram retirados 3 litros de sedimento de sepultamento.  
 
Sepultamento 14 – Observações de Campo (Pedro Tótora da Glória e Waldiane) 
O sepultamento continha ossos de 2 crianças de faixas etárias, colocados sobre o lado direito de um 
crânio de um indivíduo adulto jovem. Os ossos estavam arranjados entre as duas pélvis da criança mais 
velha. Ao norte do sepultamento uma das pélvis, colocada verticalmente, apoiava a pélvis da criança 
mais nova e a escapula da mais velha.   
Um grupo de ossos concrecionados encontrava-se aderido ao frontal direito do crânio adulto. Os ossos 
das crianças não estavam somente sobre o crânio, mas também encontravam-se no lado direito deste.  
O crânio estava bem preservado, porém sem a face e sem a mandíbula.  
Forma retirados 14 litros de sedimento ao redor da cova e 4 litros da cova.  
 
Sepultamento 15 – Observações de Campo (Emma) 
Long bones + ribs quite heavily fragented before deposition. Several xxxx of spine, pelvis, sacrum, some 
lumbar vertebrae, some hand, xxxx elements found in close articulation indicating only partial 
decomposition before deposition. Some reddening of some bones observed probably from iron in 
surrounding deposits. Xxx of burial clearly visible at base within hard where deposit. Deposit within xxxx 
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was greyish and generally fine distinguishable early from redden deposit surrounding the burial it self in 
upper apart (reddish sediment prelies) hard which sediment found at base of burial 
 
Sepultamento 16 – Observações de Campo 
Não existe sepultamento 16 
 
Sepultamento 17 – Observações de Campo (Chico e Pedro Tótora da Glória) 
A766 X=11475 / y=7917 / z=-0,171: carvão coletado ao lado do crânio 
A767 x=11605 / y = 7872 / z = -0,163: carvão do lado da suposta cova 
A769 x = 11419 / y = 7980 / z=-0,253: carvão abaixo do crânio.  
O sepultamento consiste em um crânio de lado, com as órbitas voltadas para o sul (lado oposto ao bloco 
calcário). O parietal e o temporal esquerdo estão quebrados. Dentro do crânio encontram-se ossos de 
adulto desarticulados: úmero, ulna, costela, mão, escápula. Não há nenhuma conexão anatômica entre 
eles.  
Achamos um fragmento do parietal quebrado no meio dos ossos dentro do crânio. O fragmento foi 
claramente colocado no crânio porque estava entre ossos e porque estava com a posição anatômica 
invertida. 
O fragmento de úmero adulto tinha apenas a porção distal, com claras marcas de corte. Foi achado um 
fêmur de criança dentro do crânio.  
No lado leste do crânio foi encontrado um conjunto de ossos de criança concrecionados. Eles estavam 
organizados com 2 fêmures e 2 úmeros em paralelo e 2 escápulas e 1 bacia sobre eles. Foi encontrado 
um fio não identificado preso neles (temos fotos), mas ele se perdeu no momento da coleta (esse fio se 
revelou um pelo de pincel).  
Os ossos mais concrecionados parecem ser também os mais fragmentados, apesar de existir concreções 
quase generalizadas no sepultamento.  
Foi encontrada uma falange distal de mão embaixo do crânio. Foram realizadas apenas 2 exposições 
pois os ossos estavam concrecionados no crânio.  
 
Sepultamento 18 – Observações de Campo (Pedro Tótora da Glória) 
Nenhuma observação disponível 
 
Sepultamento 19 – Observações de Campo (Danilo Bernardo, Maria Mercedes Okumura, Myrtle, 
Pedro Tótora da Glória) 
This burial is of a child, estimated to be between 2 and 4 years old (on the basis and long bones). The 
burial is almost complete, with all major parts of the body represented. The child was probably entered 
as a primary burial. While the bones are not perfectly articulated there are many regions of the body 
that suggest articulation: one is the vertebral column where we encountered many vertebrae in 
association and positionally anatomically in relation to the others. Another are hands and feets, the 
bones of which were concentrated in these dicrete regions. In Exp 5 on the W side one can see the 
orientation of 3 metatarsals/metacarpas in anatomical position.  
The final state of this skeleton hás been effected by two processes. Collapse of the body into a very 
small área and re-mixing bythe action of some animal. To the North of the burial there is a clear burrow 
entering the grave and we expected that this accounts for anomalous placement of the bones which are 
not found in anatomical position. Burrow visible starting in Exp 6. Refering to a collapse, the basias are 
the most obvius because they are positioned with the same side up, this suggest the placement of the 
hyper-flexed body in a sitting or semi-seated position. The other clear collapse is of the craniun. The 
mandible is located with the bottom side to the top and the front of the face hás been destroyed. We 
propose that that the head was originaly positioned on its side with the chin lrigh in the air. The chin and 
face were collapsed to the NW and then the frontal, whoch was on its side, fell over so the orbitals we 
excavated appeared to be looking to the SE. 
The season we believe this individual was seated on angled to the side in the spatial positioning of the 
skeletal elements. The craniun was the highest element, the leg bones the lowest elements. Also 
thevertebral columm was curved withn the position of the burial. The manners in which the basia and 
craniun colapsed also do not fit with a horizontal starting positiong for the body as explained above. The 
elements of this burial we found in na incredibly small space, so that collapase and compression possibly 
effected the placement of more of the elements.  
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I have be wondering if the strucutre of rocks associated with this burial actually began at a higher 
elevation and colapsed with the decomposition of the corpse (this of course is a factor with secondary 
burial). At present this burial appears entirelly intrusive, with no stratigraphic layers sealing its 
components.   
 
Sepultamento 20 – Observações de Campo (Tatiana Almeida) 
Metacarpos, metatarsos e falanges não estão indicados exatamente os encontrados, não foi possível em 
campo identificar a qual dedo pertencia. 
As vértebras e costelas também não estão demonstradas exatamente (com exceção do atlas e axis) . 
Há um pequeno fragmento que pode ser indicativo de sacro 
- há outro fragmento que pode ser indicativo de ulna 
 
Sepultamento 21 – Observações de Campo (Tatiana Almeida e Waldiane) 
Observando o sepultamento há uma pedra (denominada P2 no Croqui) depositada logo acima das 
vértebras cervicais e crânio, ocasionando uma fratura neste. O professor Walter acredita que a pedra foi 
posta na cova para acomodar o corpo dentro dela. A hipótese é que por a cova ser muito rasa o cadáver 
não deveria caber totalmente e com a ajuda da pedra a cabeça foi empurrada para baixo causando uma 
**** de deslocamento da nuca.  
Na exposição 4 foram observadas as seguintes cotas em diferentes pontos do sepultamento:  
Pé: -0,718 
Bacia: -0,773 
Crânio: -0,660 
Coluna: -0,734 
Cervical: -0,670 
Sacro: -0,738 
 
Nas exposições sub-sequentes foram também anotadas cotas de diversos pontos da cova especificados 
no desenho. Estas medidas estão listadas no verso. Após o esvaziamento dos ossos da exposição 7 o 
restante do sedimento foi retirado e pode ser observado seu formato côncavo. Cota do fundo (centro) -
0,824. 
* A coluna encontrava-se bastante curvada, levando-nos a supor que pudesse ter sido fraturada para 
que o corpo se acomodasse na cova. A posição do pé direito também sugeria possível fratura. Ambas as 
porções proximais de ambas as tíbias encontravam-se separadas das diáfises, enquanto as epífises 
foram encontradas próximas aos pés.  
 
Sepultamento 22 – Observações de Campo (Danilo Bernardo e Pedro Tótora da Glória) 
O esqueleto estava enterrado ao lado de uma estrutura de pedras. Os ossos estavam associados com as 
pedras, já que a face estava colada em uma pedra, assim como o frontal, além de alguns ossos estarem 
sobre a estrutura de pedras. 
O enterramento era claramente secundário já que os ossos estavam desarticulados, os ossos longos 
quebrados e colocados na direção norte-sul. Com exceção de algumas vértebras todas as partes 
anatômicas estavam presentes.  
O esqueleto é de um homem maduro (possivelmente), pois apresenta desgaste dentário acentuado e 
uma destacada robustês.  
Os ossos longos estavam, principalmente, no fundo da cova. Nas primeiras exposições encontramos 
ossos do pé e mão, costelas e a face. Em seguida encontramos vétebras e bacia; depois as escápulas e os 
ossos longos. A calota craniana foi encontrada nas exposições intermediárias e para as últimas.  
Imerso no sedimento da cova encontramos óxidos de manganês e ferro (pequenos círculos duros de 
minério). Esses mesmos óxidos foram encontrados no sedimento ao redor da cova.  
The initial view of this burial was that it would be found below the rocks that appeared in Nivel 1 and 2 
of the excavation. However it should be noted and remembered that to the east of the apparent area of 
the burial was an ash and charcoal layer of approximately 2cm, with undefined edges. It is below this 
ash deposition that we encountered the primary part  f the burial. Unfortunately this ash did not contain 
large fragments of charcoal and we didn’t known it would cap this burial.  
Um dente e uma costela de adulto foram achados sobre a estrutura de pedras do Sepultamento XX> 
Provavelmente pertencem ao Sep 22 pois nota-se um buraco de bicho ligando os dois sepultamentos.  
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Sepultamento 23 – Observações de Campo (André Strauss, Rodrigo Elias e Vitor Salviatti) 
Foram encontrados dentes decíduos e poucos permanentes (1º molares) compatíveis com uma criança 
de 6 anos (aprox). O sepultamento aparenta ser secundário. Alguns dentes permanentes são de um 
indivíduo adulto e outros são de um indivíduo juvenil. Há, portanto, no mínimo 2 indivíduos. Outra 
possibilidade é que sejam 3 indivíduos: 2 adultos e 1 sub-adulto.  
   Foi retirado um fragmento de crânio com marcas de ocre (ver foto da Exp 5).  
 Pequenos fragmentos de carvão (retirados como peneira) na exposição 6 foram encontrados.  
 A quantidade de dentes impressionou nosso especialista ortodentista.  
 
Sepultamento 24 – Observações de Campo (Pedro Tótora da Glória e Tatiana Nunes) 
Ossos totalmente desarticulados e dispersos dentro de uma suposta cova de difícil delimitação.  
Dentes e falanges de pé e de mão abundantes em todas as exposições.  
Foram encontrados 74 ossos.  
Na primeira exposição temos 13 ossos representados por dentes e fragmentos de falanges. Na 2ª 
exposição 25 ossos distribuídos em fragmentos indeterminados, fragmentos de costela e vértebras, 
dentes, falanges de mão e de pé, carpos e clavícula (?). Na 3ª exposição foram encontrados 27 ossos, 
entre fragmentos não diagnosticados (num primeiro momento), dentes, falanges e ossos do pulso. Na 
4ª e última exposição, os ossos foram mais escassos 7 ossos (dentes e fragmentos) indicando ser esta a 
ultima exposição. Na limpeza de fundo de cova (existe suspeita de que não se trate de uma cova 
verdadeira já que seu limite não foi bem reconhecido) nenhum osso foi encontrado.  
Alguns ossos foram encontrados em pequenas concreções e alguns estavam aglomerados com outros 
fragmentos. Porções de sedimento mais (ilegível) foram encontrados dentro da região do sepultamento 
e nestas regiões não observou-se ossos. Na 3ª exposição optou-se por escavar a região ao redor do 
sepultamento para verificação do possível limite da cova, porém nenhum osso humano foi encontrado. 
Fragmentos de lascas, conchas, carvões e ossos de fauna foram encontrados dentro e fora da cova.  
Carvões na porção externa e da borda (sedimento concrecionado) foram coletados para datação (A368 
e 370).  
PS: Os sedimentos int. e da cova foram tratados separadamente e possuem ( o scanner cortou. Tem que 
olhar no original) 
 
Sepultamento 25 – Observações de Campo (Marcos) 
Sepultamento com pouca profundidade (9cm). Foram encontrados elementos craniais fragmentados 
sendo que os únicos ossos pós-craniais encontrados foram : falange, clavícula, vértebra e escápula.  
Pelo tamanho dos ossos supõem-se que seja um bebê. 
Carvão e algumas lascas encontradas na peneira são atribuídas ao sedimento de preenchimento do 
sepultamento. 
 
Sepultamento 26 – Observações de Campo (André Strauss e Pedro Tótora da Glória) 
O sepultamento consiste de um crânio e duas mãos. O estado de preservação dos ossos é muito bom. A 
mandíbula está perfeitamente articulada com o crânio e os ossos da mão estão articulados entre si. A 
mão direita está sobre a órbita esquerda com a ponta dos dedos em direção à calota craniana, enquanto 
a mão esquerda está sob a órbita direita com a ponta dos dedos em direção à mandíbula. As mãos estão 
“invertidas”. Na base dos carpos esquerdos encontramos a epífise distal de um rádio esquerdo cortado 
de forma retilínea. O crânio está com a face voltada para SW, ligeiramente inclinado com o temportal 
direito para baixo. Conseguimos identificar a marca de cova de forma nítida na borda norde. Ao sul, 
onde encontramos um sedimento avermelhado, a marca não é clara. Será que esse sedimento vermelho 
faz parte do sepultamento?Na verdade, parecem ser dois buracos distintos sobrepostos. Como o crânio 
está inteiro ele deve fazer parte do buraco mais recente. A cota inicial do vermelho está mais baixo que 
a das pedras sobre o crânio. Durante a exposição 3, foram encontradas 6 vértebras cervicais em posição 
anatômica na base do crânio (articuladas). Entretanto, elas estão fortemente deslocadas em direção ao 
palato, confirmando a idéia de que se trata de um sepultamento secundário. As demais vértebras não 
estão presentes. O atlas e o axis estavam articulados numa posição não anatômica, estando o axis 
rotacionado quase 90º em relação ao atlas (ver foto). Na 6ª vértebra há algumas incisões milimétricas 
na face articular. Verificar se são marcas de corte.  
 
Sepultamento 27 – Observações de Campo (Danilo Bernardo e Mariana) 
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O sepultamento 27 foi encontrado no extremo nordeste da quadra L11, exatamente no encontro dos 
perfis formados pelas quadras M11 e L12. Observa-se que pelo menos metade do sepultamento 
encontra-se na quadra M11 e portanto, não foi possível retirá-lo nessa etapa de campo, já que para 
tanto seria necessário baixar vários níveis desta quadra. Apesar de seu bom estado de conservação, 
muitos dados não puderam ser observados justamente por causa de sua localização. A orientação (leste-
oeste) crânio-bacia não pode ser definida com precisão já que a bacia se encontra para dentro da M11. 
A posição em que o esqueleto se encontra não foi determinada, já que boa parte do mesmo continua na 
M11, mas considerando-se a localização do fêmur esquerdo, pode-se dizer que está provavelmente 
fletido. Não foi possível medir os ângulos dos cotovelos e joelhos. As vértebras toráxicas estão 
articuladas, mas não se observa articulações nos membros. As dimensões do sepultamento e da cova 
representam apenas a parcela exposta, já que os mesmos adentram-se para a quadra M11. Os carvões 
coletados podem não estar ligados diretamente ao sepultamento.  
Tratando-se de um indivíduo bem jovem (aproximadamente 6 anos segundo desenvolvimento dentário) 
o sexo não foi determinado. Foram feitas fotografias e um desenho com legendas. Na peneira do 
sedimento do sepultamento foi encontrado um dente (incisivo superior) que será levado para o 
laboratório. Como não será retirado o esqueleto, o mesmo será coberto com o sedimento do próprio 
sepultamento (17/07/2008). 
Algumas informações não puderam ser inferidas devido a contextualização espacial do sepultamento 
(ângulo de flexão de pernas e braços, por exemplo) assim como alguns ossos (principalmente aqueles 
intrusivos no perfil L da quadra L11 foram exumados de maneira descontextualizada. Apesar do estado 
de semi-articulação de alguns ossos (provavelmente devido ao estado incial do desenvolvimento do 
esqueleto) a contextualização anatômico-espacial do esqueleto não deixa dúvidas quanto a sua 
natureza primária. O grau de fusionamento das epífises ósseas e de erupção dentária coloca o esqueleto 
entre 4 e 8 anos de idade. Esta ficha é acompanhada de desenhos e de uma ficha de sepultamento 
previamente preenchida.  

 




