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RESUMO 

Este trabalho pretende descrever os procedimentos realizados na terceira campanha 

arqueológica do Sítio Furna do Umbuzeiro, no mês de setembro de 2016, apresentando 

o conjunto de vestígios arqueológicos resgatados. O assentamento encontra-se situado 

na localidade Lajedo, zona rural de Carnaúba dos Dantas - RN, na margem esquerda do 

riacho dasAreia, tributário do riacho da Cobra. O sítio foi escavado em campanhas 

arqueológicas anteriores, nos anos de 2007 e 2008 (Borges, 2010). Caracteriza-se como 

um abrigo sob rocha no qual foi registrado um pacote estratigráfico, com níveis de 

ocupação preservados. A cronoestratigrafia definida abrange umintervalo temporal de 

1315 ± 28 A.P. (1290-1080 – idade calibrada – 95,4%) a 3630 ± 32 A.P. (3980-3810 – 

idade calibrada – 82,4%) (Fonte: Laboratório de Geocronologia do Instituto de Química 

Física“Rocasolano”). O sítio apresenta vestígios importantes que poderão responder, 

futuramente, lacunas referentes aos espaços habitacionais, dos grupos humanos que 

habitaram a área arqueológica do Seridó, além de possibilitar a verificação da hipótese 

de registro de práticas canibais, no assentamento. 
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This work intends to describe the procedures carried out in the third archaeological 

campaign of Furna do Umbuzeiro, in September 2016, presenting the set of 

archaeological remains recovered. The settlement is located in Lajedo, in the rural area 

of Carnaúba dos Dantas - RN, on the left bank of the Areia stream, tributary of the 

Cobra stream. The site was excavated in previous archaeological campaigns, in the 

years of 2007 and 2008 (Borges, 2010). It is characterized as a shelter under rock in 

which a stratigraphic package was registered, with preserved levels of occupation. The 

defined chronostratigraphy covers a time interval of 1315 ± 28 AP (1290-1080 - 

calibrated age - 95.4%) at 3630 ± 32 AP (3980-3810 - calibrated age - 82.4%) (Source: 

Laboratory of Geochronology of Institute of Physical Chemistry "Rocasolano"). The 

site presents important vestiges that may respond, in the future, to gaps related to the 

living spaces, of the human groups that inhabited the archaeological area of Seridó, 

besides making it possible to verify the hypothesis of cannibal practices recording in the 

settlement. 
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INTRODUÇÃO 

Após anos de pesquisa, vem-se confirmando a grande potencialidade arqueológica do 

Seridó - RN/PB (Martin, 2008). Atualmente,as pesquisas desenvolvidas no Seridó 

potiguar, concentram-se nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Parelhas - RN. 

Desde 2008 foram registrados na área arqueológica do Seridó sítios a céu aberto, assim 

como sítios em abrigos sob rocha sem a presença de registros rupestres. Isso difere do 

padrão de assentamento até então estabelecido para a região, definindo como 

ritualístico, com assentamentos relacionados a práticas funerárias e/ou práticas gráficas 

(MARTIN, 2008). Este novo conjunto de sítios arqueológicos pode estar relacionado a 

um padrão de assentamento distinto: os espaços habitacionais. Tal temática é objetivo 

de uma das linhas de pesquisa da área arqueológica do Seridó (MARTIN, 2008; 

BORGES, 2008; BORGES, 2010; NOGUEIRA & BORGES, 2015). 

O Sítio Furna do Umbuzeiro, registrado em 2007, caracteriza-se como um abrigo sob 

rocha que apresenta um pacote estratigráfico, com níveis de ocupação preservados. 

Neste abrigo não foram registrados grafismos rupestres (Borges, 2010). Sua 

cronoestratigrafia foi definida num intervalo temporal de1315 ± 28 A.P. (1290-1080 – 



idade calibrada – 95,4%) a 3630 ± 32 A.P. (3980-3810 – idade calibrada – 82,4%) 

(Fonte: Laboratório de Geocronologia do Instituto de Química Física (“Rocasolano”). 

Localizado a ± 200m de distância do abrigo rochoso, foi registrado o sítio Baixa do 

Umbuzeiro, que se caracteriza como um assentamento a céu aberto,com cronologia 

determinada em 3761±811 AP (Fonte: DEN/UFPE), realizadas por termoluminescência 

em amostras de quartzo, provenientes de estruturas de combustão.Foi verificada, através 

de análises tecnológicas e temporais, uma relação espaço-temporal entre as duas 

ocupações. A distribuição diferenciada dos vestígios líticos e cerâmicos, entre os dois 

sítios,demonstrou que a Furna do Umbuzeiro foi utilizado para a preparação de 

alimentos e, possivelmente, para realização de práticas canibais e a Baixa do Umbuzeiro 

seria um acampamento temporário utilizado para a confecção de artefatos líticos e o 

estabelecimento dos grupos (Borges, 2010).  

A terceira campanha realizada em 2016 teve como objetivo ampliar a área escavada do 

sítio Furna do Umbuzeiro, tanto horizontalmente como verticalmente e identificar níveis 

de ocupação preservados, para aumentar a amostra laboratorial de remanescentes ósseos 

e coprólitoshumanos, visando corroborar ou refutar a hipótese da ocorrência de práticas 

canibais no sítio.Os vestígios ósseos encontrados durante as campanhas à Furna do 

Umbuzeiro não se apresentavam em contextos funerários, mas nabase de estruturas de 

combustão, associados a fragmentos de carvão e restos alimentares. Isto sugeriu duas 

possibilidades de interpretação: (1) perturbação de enterramentos, localizados em níveis 

arqueológicos ainda não escavados ou (2) indícios de práticas canibais (Borges, 2010). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia utilizada na terceira campanha arqueológica realizada no Sítio Furna do 

Umbuzeiro se deu de maneira a seguir um esquema iniciado com: 

(1) Escavar o sedimento que protegia as quadrículas e perfis escavados em campanhas 

anteriores, o qual estava sobreposto a uma lona plástica e demarcava as sondagens 

realizadas; 

(2) Delimitaras quadriculas selecionadas, com base na incidência de fragmentos ósseos e 

coprólitos humanos. Nesse sentido, dar continuidade as atividades realizadas nas 

quadrículas H3, I2, J2 e J3 e a escavação da quadrícula O4, no setor oeste do sítio, área 

não escavada; 



(3) Manter as decapagens artificiais de 5 cm, cada qual dividida em inicial (2,5cm) e final 

(2,5cm), em respeito ao comportamento estratigráfico das estruturas arqueológicas. 

Todo sedimento retiradofoi devidamente peinado. 

(4) Registro fotográfico e gráfico (desenho) dos níveis e estruturas evidenciados. Coleta e 

registro topográfico da distribuição dos vestígios arqueológicos identificados em 

superfície e nos níveis escavados. 

(5) Finalizar a escavação com o Registro fotográfico e gráfico dos Perfis das Quadriculas 

Escavadas, para posteriormente cobrir o sitio com lona plástica, e preencher com o 

sedimento peneirado, as áreas escavadas, para sua proteção. 

RESULTADOS 

Entre os vestígios encontrados durante as escavações da terceira campanha do sítio 

arqueológico Furna do Umbuzeiro consistiam em 05estruturas de combustão – 

fogueiras, além de porções de outras fogueiras, parcialmente escavadas durante a 

primeira campanha. Optou-se por manter a sequencialidade numérica para nomenclatura 

das fogueiras, sendo assim apresentando: (1) Quadricula H3 - Fogueira 17 (identificada 

na primeira campanha),comoa identificação das Fogueiras 23 e 27; (2) QuadriculaI2 – 

Fogueira 05 (identificada na primeira campanha); (3) Quadricula J2 – identificação das 

fogueiras 25 e 26; (4) Quadricula J3 – Fogueiras 18 e 22 (identificadas na primeira e 

segunda campanha respectivamente) e a identificação da Fogueira 24. 

Em associação a estas estruturas de combustão foram registrados: fragmentos líticos e 

cerâmicos, restos vegetais trançados e naturais, malacológicos, coprólitos humanos e 

animais e fragmentos ósseos humanos. Todos os vestígios evidenciados foram 

catalogados e etiquetados para serem analisados em laboratório pelo mestrando Joadson 

Vagner da Silva, visando a elaboração de sua monografia de mestrado pela 

Universidade Federal de Pernambuco. 

 

CONCLUSÕES 

Foi possível coletar uma quantidade considerável de coprólitos e fragmentos 

ósseoshumanos, para a realização de análise microscópicas visando identificar traços de 

restos humanos e a manipulação e descarne dos ossos humanos para o consumo, os 

quais permitam a verificação ou refutação da hipótese de práticas canibais, para o 

assentamento. 
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