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Resumo 

A proposta desta pesquisa é aprofundar os estudos sobre dieta das populações 

forrageiras do Brasil Central baseadas na Teoria da Ecologia Evolutiva. Em 

específico, pretende-se testar hipóteses geradas pelo Modelo de Forrageamento 

Ótimo e verificar mudanças no registro faunístico ao longo do tempo no contexto 

arqueológico do sitio Lapa do Santo, localizado no Carste de Lagoa Santa no Brasil 

Central, datado de 12.700 cal AP. Para tanto, serão analisados os vestígios 

faunísticos, e os pressupostos ecológicos e paleoecológicos de tais modelos, no que 

se refere às expectativas arqueológicas relacionadas à caça de animais terrestres. 

 

Abstract   

The proposal of this research is to improve our understanding of the diet of 

foraging groups from Central Brazil based on Evolutionary Ecology Theory. 

Specifically, we aims to test hypothesis using the Optimal Foraging Model and to 

look for changes through time in faunistic record at Lapa do Santo  site, located at 

Lagoa Santa karst, Central Brazil, dating 12,700 cal A.P. We will analyse the 

faunistic assemblages taking into account the ecological and paleoecological 

assumptions of such models, as well as the archaeological expectations related to 

the hunt of terrestrial game. 

 

A região de Lagoa Santa 

A região de Lagoa Santa abrange, em extensão, cerca de 360 km
2
, e está 

localizada no Brasil Central. A vegetação dominante é a típica do cerrado e, 

geomorfologicamente, trata-se de um terreno carstico. A região começou a ser 

pesquisada no século XIX e continuou a ser pesquisada ao logo do século XX. A 



partir de 2001 iniciaram-se as pesquisas coordenadas por Neves (ARAUJO et. al. 

2012), que teve como principal objetivo dar subsídios para testar hipóteses quanto à 

origem das primeiras populações humanas no continente Americano, bem como 

quanto à subsequente evolução física e cultural dessas sociedades. (NEVES & 

PILÓ 2008, NEVES 2008). 

 

Materiais e Métodos 

A proposta da pesquisa é estudar o registro arqueológico sob o viés da Teoria 

de Forrageamento Ótimo utilizada para compreender o comportamento humano no 

contexto de caça e coleta de alimentos (BETTINGER 1991, KELLY 1995). 

Dentro da perspectiva do forrageamento ótimo, foram produzidos modelos 

preditivos que tinham como objetivo prever o comportamento do caçador frente à 

caça. Dentre os modelos, aquele que será utilizado nessa pesquisa será o Modelo de 

Dieta Ampliada (“Diet breadth model” ou Modelo da Amplitude da Dieta). 

De acordo com Bettinger (1991), o modelo prediz aquilo que será explorado 

para alimentação, levando em consideração os custos inferidos pelo tempo de 

procura, obtenção e preparo do recurso explorado e o ganho (retorno) calórico.  

Esse modelo é uma forma mais especifica dentro da compreensão do 

comportamento humano relacionado à obtenção de comida (forrageio).  

A principal questão que o modelo tentará resolver é: Que tipo de decisão o 

forrageiro deve fazer uma vez encontrado um recurso? O recurso deve ser 

perseguido, ou o forrageiro deve ignorá-lo e continuar procurando na esperança de 

encontrar outros recursos mais atrativos (i.e., mais “rentáveis”) para serem 

perseguidos? 

Para que uma decisão seja tomada nesta situação, duas importantes variáveis 

devem ser levadas em consideração: 

1- taxa de retorno, definido como benefício por unidade de tempo que pode ser 

obtido do recurso em questão e, 

2 - o tempo necessário para procurar recursos alternativos. 

Para testar as expectativas arqueológicas do modelo será utilizada a coleção 

faunística gerada pelas pesquisas de Neves (2008) realizadas na região de Lagoa 

Santa, em especifico a coleção faunística proveniente do sitio Lapa do Santo. 

Como controle, será utilizada a coleção faunística já estudada do sitio 

paleontológico Cuvieri, contemporâneo e próximo à Lapa do Santo, no qual não 



foram encontradas evidencias de presença humana, portanto, o registro dos 

materiais faunísticos poderão responder questões acerca da densidade e frequência 

de determinadas espécies de animais no local.  

Amostras do sitio Lapa do Santo foram datadas entre 10.490 ± 50 (cal 

12.700+- AP) e 8.710 ± 40 (Cal. 9.665 ± 68). (STRAUSS et. al. 2015, MORENO 

DE SOUSA 2014).  

  Serão aplicadas no estudo da coleção faunística duas unidades analíticas 

tradicionalmente utilizadas na literatura zooarqueológica: a primeira será o número 

de espécimes identificados (ou number of identified specimens – NISP), e a 

segunda, o número mínimo de indivíduos (ou minimum number of individuals – 

MNI).  

  O NISP é uma unidade observacional, e pode ter dois significados: um mais 

restrito, que significa “identificado por táxon”; outro, mais abrangente, pode 

significar “identificados por elemento anatômico”, 

  O MNI é uma unidade derivada do NISP e tradicionalmente significa o 

número mínimo de animais necessário para dar conta de um determinado conjunto 

específico de espécimes faunísticos identificados. 

  A tafonomia, responsável por analisar os fenômenos que afetam o registro 

arqueológico pós-deposicional, auxiliará no aumento da confiabilidade dos padrões 

observados no registro arqueológico faunístico como resultados da ação humana, e 

não de uma deposição natural de animais que, por ventura, possam ter morrido na 

cavidade. 

  Grande atenção será dada aos padrões de queima. Isso se deve à grande 

quantidade de materiais que apresentam esses sinais e à fragmentação do material.  

Serão observadas também, formas de quebra e fragmentação dos ossos, seguindo 

os padrões propostos por Lyman (1994).  

 

Resultados Preliminares 

A identificação e a análise do material faunístico encontram-se em andamento. 

Até o momento, foram analisados 1.116 fragmentos. Parte desse mesmo material 

foi analisado por PEREZ (2009) por outra perspectiva, relacionada a marcadores 

paleoclimaticos. Mamíferos representam 49% das amostras analisadas e 

identificadas até agora, seguido por peixes (6%), repteis (3%), anfíbios (3%) e aves 

(4%) (Grafico1). 



Até o momento, a maior parte do material (978 fragmentos de 1.320 

analisados e classificados) apresenta sinais de queima, principalmente um grau de 

queima 3 (totalmente queimado, Grafico 2), de acordo com o método proposto por 

STINER et. al. (1995), o que indica a proximidade desses fragmentos com locais 

de combustão. Questões relacionadas aos aspectos simbólicos e escolhas 

alimentares serão observadas com análise mais aprofundada do material, uma vez 

que o Modelo de Dieta Ampliada apresenta algumas restrições no que se refere a 

esses aspectos. 

  As próximas etapas de analise incluem finalizar as identificações taxonômica 

do material e comparação tafonômica  entre unidades de escavação; assim como 

aprofundar a identificação, calcular NISP E MNI, fazer os cálculos para o 

ranqueamento dos táxons identificados e a aplicação do Modelo de Dieta 

Ampliada. 

 

Gráfico 1: Porcentagem de fragmentos organizados por Ordem 

 

Gráfico 2: Quantidade de fragmentos organizados por grau de queima (Grau 0:sem 

queima, grau 1: menos de 50% de queima, grau 2: mais de 50% de queima, grau 3 

totalmente queimado, grau 4: 50% calcinado, NI: não identificado). 
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