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proveniente de sítios localizados no litoral
do Estado do Rio de Janeiro. Em alguns sítios, são encontrados muitos exemplares,
embora a raia não esteja entre as mais importantes representantes da fauna ictiológica
consumida por estes pescadores. A morfologia do esporão de raia lhe permite que seja
muito eficiente na pesca por sua capacidade de fixar-se à presa devido às suas farpas.
Estudos etnográficos ressaltam sua importância nas batalhas graças a sua capacidade
de se partir em muitos fragmentos quando
entram na carne humana e também da existência de um estruturado sistema de trocas
envolvendo este artefato. Tendo por objetivo
contribuir para a questão de que as pontas
elaboradas a partir de esporão de raia teriam
uma função específica ou se seriam decorrentes de um padrão cultural, foram sistematizadas informações relacionadas a associações desses artefatos com determinados
tipos de assentamentos, com a fauna capturada e com rituais. Foi também estabelecida
sua área de dispersão e discutida a hipótese
de que se constituísse de um bem de troca.
PEÇAS DE VESTUÁRIO: BOTÕES
METÁLICOS ENCONTRADOS NO
FORTE ORANGE, ITAMARACÁ-PE
Eleonôra Guerra
Marcos Albuquerque
megueITa@elogica.com.br

Escavações arqueológicas realizadas pelo
Laboratório de Arqueologia da UFPE, no
Forte Orange trouxeram à luz numerosas e
variadas peças relacionadas ao vestuário:
botões, fivelas, abotoaduras, colchetes, etc.
O resgate de informações relativas ao vestuário, inclusive fardamento, dos ocupantes do Forte, conduzirá a uma maior aproximação quanto identificação de seu efetivo
e, conseqüentemente, uma melhor interpretação do contexto sistêmico do sítio, desde
o século XVII aos dias atuais. Um dos componentes do vestuário que além dos atributos tecnológicos, mais facilmente evidencia
os de gênero, idade, origem/procedência,
uso e hierarquia é o botão. Os botões encontrados no Forte Orange além de mostrarem modelos, dimensões e matéria prima
distintos, são particularmente importantes
por apresentarem muitos deles símbolos,
insígnias e marcas de fabricantes e em mui-
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tos casos, inscrição do local de produção.
Algumas destas particularidades serão apresentadas neste painel, visando permitir o
acesso ainda que parcial a este material.
Ressalte-se ainda que embora o botão seja
geralmente encontrado em situação de perda, neste sítio foi resgatado também em seu
contexto sistêmico, em sepultamentos.
ANÁLISE DAS HIPOPLASIAS LINEARES
DE ESMALTE (HLE) EM DOIS ,GRUPOS
SAMBAQUIEIROS DO LITORAL DO
BRASIL
Eliane Santos da Luz
Fiocruz/ Brasil- eliluz@ensp,fiocruz.br
Sheila Maria Ferraz Mendonça de Souza
Fiocruz/ Brasil

A Paleopatologia tem através dos indicadores inespecíficos de estresse um importante
instrumento na pesquisa sobre os problemas
de saúde que afligiram populações do passado. Estas marcas são deixadas no organismo pela ocorrência de desnutrição e/ou
exposição às infecções. São indicadores
inespecíficos as linhas de Harris, as hipoplasias lineares de esmalte (HLE), entre
outros. As HLE são defeitos causados pela
interrupção da produção de esmalte dentário
por um certo período de tempo, devido a
estresse infeccioso/nutricional. Este trabalho descreve e analisa as HLE encontradas
nos dentes humanos dos indivíduos sepultados em dois sambaquis do Rio de Janeiro,
Moa e Beirada. Os resultados mostram uma
prevalência de 50% dos indivíduos com
HLE, representadas principalmente por defeitos nos caninos, apontando para um período principal de estresse entre 5 e 7 anos de
idade. Apesar da perda dentária e dos desgastes que causaram perda de até 50% nos
incisivos, o estudo já mostra que as populações sambaquieiras estudadas estariam sujeitas a um alto nível de estresse no que se
refere a este indicador.
ESCAVAÇÕES INICIAIS NO ENGENHO
DE CANA-DE-AÇÚCAR DA SESMARIA
DE LUCAS GIRALDES, CAPITANIA DE
SÃO JORGE DOS ILHÉUS
Elvis Pereira Barbosa

Universidade Estadual de Santa Cruz
UESClBrasil - elvisb@uesc.br
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