Aberto a visitações, o espaço completa 50 anos em junho

Uma volta no tempo

MARCOS Albuquerque, coordenador do laboratório: importante trabalho de pesquisa

FRAGMENTOS de ossos humanos achados na abertura do Túnel da Abolição

•LABORATÓRIO DE
A rqueologia da
UFPE reúne acervo
com milhares de
peças de todo o
M undo resgat adas
em escav ações

MARfUAMELO

Ossos, recipientes de cerâmica de origem portuguesa
do século XVII, peças de canhão e fragmentos de cachimbos holandeses são al·
guns objetos encontrados em
escavações que nos fa21em vollal' no tempo. Essa coleção
minuciosa de milhares de
peça~ arqueológica~ originárias
do Brasil e de outros palses
como Argentina, Portugal e
França eslá dlsponfvel para,~.
sitação no Laboratório de Ar·
queologia da UFPE. O espaço
completa 50 anos em julho.
Todas calalogadas de acordo
com o sitio arqueológico onde
foram encontradas.
"Cada fragmento que encontramos tem uma história a
conrar. Por meio dos objetos
como vasilhames, por exemplo, conseguimos ideuüõcar o
tipo de atimentação das pessoas em determinada época•,

ALABARDA encontrada durante escavações arqueológicas no Forte Orange, em Itamaracá
gados e ordenados. Para a
identificação da~ peças arqueológica~ é necessário um
trabalho bastante minucioso.
Ao serem encontradas, são esllldada~ no local, antes da re.
tirada É preciso entender o
conte.~o do materiaL A equip;:
di\1de-se em várias funções.
Para isso, as peças são medidas, fotografadas, remo>1das,
nume!adas e encaminhadas til
laboratório. Thmbém passam
por um processo de hlgtenlza.
ção. Já no laboratório é feita a
triagem e identificação. "É um

explica o coordenador do La-

ESQUELETO masculino encontrado nos Montes Guararapes
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O Laboratório de Arqueologia da UFPE
está aberto a visitações. No acervo, milhares
de matérias arqueológicos nos fazem
mergulhar num passado enriquecido de
histórias. Armas de guerra, osso, cerãmicas
portuguesas compõem o cenário encontrado
no laboratório.

em pesquisas médicas. "Recentemente recebemos o pedido para que procurá~semos

em nossas escavações sinais
de pessoas que tinham lepra.
Isso vai ajudar a entender há
quanto tempo na verdade a
doença começou a existir",
exemplifica.
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> serviço

IDENTIFICAÇÃO
As peças encontradas em
sftios arqueológicos são identificadas por um m1mero de
série e pa~ por processo de
pesquisa. Isso porque cada
item seja osso de seres huma-

nos, louças* armas brancas.

O laborat6do de
ArquéOiogia fica localizado
no 11°andardoCenb"Ode
Filosofia • Cl~nclas
Humanas (CFCH), na
UFPE.
Todos podem conhecer o
local, desde que agendem
a vtslta. O telefone para
contato o!: 9602-2043. A

e:ntrada ~gratui ta

precisam ser datados, catalo-

Saiba mais
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observado por quem tiver interesse em '~sirar o espaço. Re.
cebemos cerca de 200 pessoas por mês", adianta a arqueóloga Eleonora Guerra

Como visitar
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resgate da história, dos 1\ábiLOO
da população. E que pode sEI

Folha resume
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boratório de Arqueologia da
UFPE, Marros Albuquerque. O
laboratório, além de sen1r
como acervo, tem utilidade
de pesquisa. Arualmente, a
equipe composta por estagiá·
rios, doutores e mestres em arqueologia estuda o impacto
arnbienlal, a Arqueologia pré·
histórica, arcp.~eologia histórica,
métodos e técnicas em arqueologia e, inclusive, educação arnbienlal e patrimonial.
Marros Albuquerque explica
que até mesmo a maneira
que os sepultamentos eram
feitos naquela época tomavam-se indlcios para delall1es
como a descoberta da religião e há quanto tempo a pessoa teria falecido. O esllldo da
antropologia, esclarece, além
de resgarar a história auxilia
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PESQUISA EM OBRAS · Atualmente, os arqueólogos do
Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal de
Pernambuco estão se dedicando a pesquisas na obra da BR101, que será duplicada no trecho de Palmares até Feira de
Santana, na Bahia. Neste trabalho de monitoria,
inicialmente é preciso da superffcie e sub-superffcie da área.
Após visualizar a área, são feitos oortes por amostragem e
encaminhamento.

