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I' OADEBWO 

Mais descobertns arqueologicas foram rea
lizadas pelo arque61ogo Marcos Albuq~lerque, do 
Setar de Arqueologia da Divisao de Antropolo
gia Tropical, do Instituta de Filosofia e Cien
cias HUinanas, dn. Universidade Federal de Per
nambuco, em BtI~qu~ e Belem de Sao Francisco 
no sertao pernambucano, servindo, segundo a
ih'ma, para complementar as estudos que eslao 
Mmdo renlizados em diversas Univcl'sidadcs do 
Brasil, com 0 objetivo de determinar 
mi1!l'a t6das. 

Nesse cemiterio, foram encontradas, nas 
paredes das caver IIas, as primeiras pectografiaa 
- dC8cnhos em baixo-relevo - em Pernambu
co. :i!.1sses grupos, pre-cabralinos, segundo 0 a1'
que610go, costumavam sepultBr os mortos em 
cavitladeR das rachas dentro ds caverna. Jlmto 
aos ossos pintados de vermelho - ocre - foram 
encontrados alguns pertcnces do marto, tsis 
como colnres feitos de conchas. 

Alguns artefiltos- liticos desses grupos ser
para determinar que constituiram grupos 

l~-('edimic ~ 

1 Belem de Silo Francisco encontrou 0 
grupo Lider~I'o pelo arqueologlJ Moreos Alhu
querqlle, outro sitio pl"c-ceramico. Toda 0 mate
riaJ coletado nessa area se resume em T'uspado
l~{'S, flleas e pontas de silex e quartzo, assim 
con-.l.' um [lilao - almofariz - de pedra que 

01. aD Ol'liiJlBIlO DB 1. 

do. ate agora, ao Instituto de Filosofia e Cien
cias Humanas, da UFP. em face da dificuldade 
de transporte, porquanto sao necessarios euida . 
dos especiais para 08.0 sofrer ahalos qne possam 
prejudicar ou provocar rachaduras nas uruas que 
estao intactas. 

DESCOBERTAS 

Tnmbem em Paoems, foi localizado pela e
quipe de Marcos Albuquerque um sitio cer3.mico 
do grupo tupi-guarani. Dos 720 fragmentos de 
cl':l·a.mi~ eQconlrados, 87% sao simples e 13% 
decorados de vermelho sabre 0 branco~ marrOll 
vermeUlo sabre 0 branC9 e preto e ' vertnellao sa. 
bre 0 branco. A decorae8o das pinturas t'ol cla~ 
sifieada como engobo braneo e engobo venne
lbo, enquanto a decora~ao phistica Be apl'csenm 
acanalado e escovado. 

TOda a ceramica coletada foi dividida ent. 
tres Cpos basicos. a saber: 

1. cacos trlturados com nreia. 
2. areiu pm'a. 
3. cacos moidos-tritlll'ados, mareando, pos

sivelmente, outra fase do. cer8.m1ca. Dai, set' cha

depois rle Muito t~mpo de uso foi utilizatlo como 
P(l. ;.101' d.e Machado::;. 

o material, roi cond\tz:do ao Setor de Ar
ucologia para estudlls e aala~ao <.los grupf\S 
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rnada de cerannca intrnsiva. TOdas elas, porem. 
tern as bordas refor<;adas externamente. 

Todo 0 material encontrado nag eseava-;;oes 
antes tic ser retirado, e fotografado com a 6na
lidade de determinal' a camada estatigrtlfica em 
que se encontrnva e, ainda, de observa«;:ao dG 
certos costwnes e USOs de determinado9 gru
pOs. 

OEMITERIOS 

Durante a rea1iza~ao de seus tt'abnlhos nos 
pl'imeiros dias de novembt'o" ucoll1panbado de: 
universita.r~o Ulisses Pel'nambutllno e cIa peS
quisadora Valeda Lucena, Marcos Alll11quel'quo 
localiZou urn cemiterio pre-hist6ricoem Buique, 
quase todo destruido pOl' c!U'iosos a cata de tf!
souros e que acreditam na existencia de lima 
estatUD de aura ellterrada trazenclo na mao tim 
diamnnte grande e que, com sua venda.• poder 
ser re~olvic1o 0 problemll 11;\ huronnidade. 

pre-hisloricos. 

FOl'[Im encontrados em Palmeira dos tndios 
inca urn~s funerarias do periodo pre-cabralino, 
lell1 de esqueletos e coletes de contas periul''l-

Entretanto, () :materinl nio roi encaminha


