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nmais antigo aldeamento pre-histOrico do Nordeste do 
Brasil esta localizado na serra do Catimbau, no municfpio de 
Buique, sertao pemambucano, e acredita-se que 0 sitio te
nha sido formado ha cinco mil anos, revelou 0 arque61ogo 
Marcos Albuquerque, chefe da equipe do Laborat6rio deAr
queol gia do Cen ro de C'encias Humanas da Universidade 
Federal de Pernambuco. Ele e responsavel pela descoberta 
de tao importante residuo cultural da fase pre-cabralina do 
pa ado brasileiro. 

A da ta~ao exata do do Departam en to de Ex  mento de Pau Ferro, se
aldeamento da serra do tensiio Cultural da UFP, gundo 0 professor Marcos 
C limbau somente po dedica-se aos estudos 81- Albuquerque, tern de mil 
dera ser fixada, em ter queol6gicos do paasado a mil e duzentos anos de 
mos m ais precisos - nordestino desde os anos existencia. "A aldeia de 
disse 0 professor Marcos 60 e e responsavel por im Pau Ferro e composts por 
Albuqerqlle - .depois de porta ntes d escober taa urn conjunto de seia ca 
concluidos os exames do nes e cam po . Foi e le sas, dist r ibuidas e m 
material coietado no attio que m realizou os traba  forma circular", revela 0 

de Bu ique . Os exames, !has de prospec~iio ar  arque6logo pernambu 
atraves do processo de r' - queol6gica dos mon tes cano , informando ainda 
dio carbollo 14, estao Guararapes. loca lizando que das escava~oe reali
sendo feitos em alvador importante material de zadas oaquela localidade 

I possivlllmente, nos fins gu Ira deixa d o pelos foram descobertos vit.rios 
de fevereiro, a labor torio holandeses, ap6s as cam dutros rn a teriais ar
que realiza as aD!ilises panhas contra 0 domfnio queol6gicos , destacando, 
devera anunci81 as suas fla m engo nes ta p'l rt e entre eles , ceramica de-. 
conclus6es. do Brasil . Esse material cora ti va, pccas de silex e 

encontra-se hoje sob a marcos de estacas . "EssaDATAQAO guarda da Universidade descoberta - coment& 0 

Enlretanto, q profes- Federal de Pernambuco e professor Marcos Albu 
r Marcos Albuquerque integrars acerVO de um querque -- veio enrique 

in form que 0 al tlea  fu turo Museu AIqueol6- eer consideravelmente os 
menta pre-historico da gico. e tudos sobre os h8bitos 
serra do Cat imb u tern o professor Marcos do grupo tupiguarani, 
possivelmente de tres a Albuquerque, antigo as· fomecendo urn vasto ma
cin 0 mil anos de existfu1- sistente de pesqu isas do terial para uma mellior 
cia, de acordo com as Instituto Joaqu im Na compreensiio da pre
anaLises p reliminares que bueo, fez estudoa espe hi t6ria dQ Nordeste".r' 

I 	 a equipe, sob a sua OJ·ien c ial izados na Fran~a , Com base nessas 
taeRa, realizou logo apOs Portugal, E spanha e Ar descobertas e DO material 
a descoberta do acerv gentina, part icipando de cole t ado, a professor 
a r q u e o log i co . •• Esse congresBos e emiDliri s MarC(>S Albuquerque ela
a hado tera grande im sobre a espeeia lidade. borare. futuramente urn 
portancia nos est udos do H oje, e urn dos mais res  amplo mapa dos diversos 
pas. ado 81queologico do peititveis a rqu e6 1ogos grupos cult urai pre
Norde te brasileiro", co brasileiros . hil'it6ricos que passaram 
mentou 0 professor Mar pelo Nordeste brasiJeiro,TUPIGUARANI cos Albuquerque . 	 em movimen to migra

A equipe chefiad a Outra importsnte e tario , do SuI para a Norte 
pelo jovem pesqu isador tam bem recen te deseo  do Brasil, estabelecendo
da Universida de F deral berta do professor Mar  e a sim m rico painel 
d e Pern a m buco e in  cos Albuquerque e sua dOB fluxos culturais de 
tegrada palas arque61o equipe foi a localiza~ao grupoo pre-cabralinos, que 
gas Sueli Luna , Ana Nas  d e um a a l dei a pre deix81am, em vilriBs par
cimento, Claudia Alves, his tOrica , pertencente ao tes dests regiBo j os sinais 
Silvi Andra de Lima e complexo eu Itura! tupi  de sua passagem, agora 
Clari tela Alves . guarani, em Pau Ferro, detectada pelas pesqui 

o professor Marcos d istrito de Sao Lourenco sas do professor Marcos 
Albuquerque, ex-diretor da M ata . Esse aldea - A lbuquerqua. 


