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A paleoetnobiologia eo estudo das intera~oes humano-biota por meio da analise
de restos de fauna e flora em contextos arqueol6gicos e paleobiol6gicos. A pesquisa
paleoetnobiol6gica desempenha o importante papel de adicionar um registro empirico
de profundidade temporal na etnobiologia, a qual examina, por sua vez, as rela~oes humanos-ambiente dentro das culturas e compara essas intera~oes interculturalmente.
As pesquisas paleoetnobiol6gicas estao centradas em duas questoes principais: 1)
quais tipos de plantas e animais foram incorporados em dietas passadas por meio de
forrageio, pastoreio ou jardinagem? e 2) como eram os paleoambientes nos quais as
pessoas interagiram no passado? As duas questoes estao interligadas entre si, assim
como restos arqueobotanicos e zooarqueol6gicos (sejam macrosc6picos, microsc6picos ou moleculares), e referem-se a comportamentos passados de subsistencia humana e a paleoambientes nos quais a biota foi forrageada ou produzida (Figura 1).
As subareas de paleoetnobiologia geralmente sobrepoem-se as da arqueologia
ambiental, da ecologia hist6rica e da paleobiologia. Uma distin~ao importante eque
os paleoetnobi6logos focalizam as intera~oes humanos-biota no espa~o e no tempo,
ao passo que a pesquisa arqueol6gica convencional enfatiza os comportamentos humanos no passado e nao as intera~oes humanas.

Tipos de paleoetnobiologia
Neste capitulo, vamos organizar a paleoetnobiologia em tres subcampos diferentes: paleoetnobotanica, zooarqueologia e quimica arqueol6gica (Tabela 1). Os restos
e residuos vegetais, animais e biomoleculares sao identificados e analisados de diferentes formas, pois cada tipo de residua animal, de planta ou molecular epreservado
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e recuperado de formas distintas1• Embora as abordagens de pesquisa variem dependendo do tipo de paleoetnobiologia, ha preocupai;oes comuns sobre a qualidade dos
dados, a tafonomia ea quantificai;ao. Alem disso, todas as tres areas de paleoetnobiologia sao cada vez mais importantes na pesquisa ecol6gica aplicada, desde a biologia
da conservai;ao ate a restaurai;ao ecol6gica.
Tabela I. Tipos de resfduos e restos paleoetnobiol6gicos.
Zooarqueologia
Os sos
Dentes
Chifre
Gal had a
Concha
Arte rupestre

Paleoetnobotanica
Macrobotdnicos
Madeira e carviio vegetal
Sementes
Nozes
Fibras
Arte rupestre

Quimica arqueolOgica
DNA antigo
Acidos graxos e lipfdios
Alcal6ides
Proteinas
Is6topos estaveis

Microbotdnicos
P6len
Fit6litos
Ami dos

Qualidade dos dados
Todas as analises paleoetnobiol6gicas relacionam-se intimamente com as questoes de pesquisa levantadas pelos pesquisadores. A populai;iio-alvo representa o que
o pesquisador procura entender sobre as interai;oes passadas humano-ambiente (Lyman 2008). Se alguem, por exemplo, quiser entender as difereni;as na paleobiogeografia da vegetai;iio e da populai;iio animal local para avaliar mudani;as em relai;ao
a paisagem no passado, geralmente, em muitos casos, podera precisar identificar as

Neste breve resumo, nao descrevemos as diferentes abordagens para cada tipo de analise; em vez
disso, iremos nos concentrar em desafios gerais que sao compartilhados entre eles. Para slnteses
recentes dos fundamentos da paleoetnobotanica, ver a pesquisa de Adams & Smith (2011) e
Pearsall & Hastorf (2011); para zooarqueologia ver Lyman (2005) e Stahl (2011). Para uma com·
pila~ao de artigos ecol6gicos importantes em zooarqueologia, ver Broughton & Cannon (2010).
Existem varias obras que introduzem o tema da quimica arqueol6gica de reslduos biomoleculares. Um estudo recente a esse respeito efeito por Brown & Brown (2011). Ver Barbarena (2014)
para uma clara introdu~ao acerca da analise de is6topos estaveis em arqueologia ambiental.
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especi~

da fauna e flora, o que pode ser dificil de conseguir por meio de restos paleoetnobiol6gicos, que podem nao estar hem preservados. Diferentes espedes com
morfologia semelhante podem preferir habitats distintos, assim, a confiabilidade das
conclusoes depende da confian~a com que o analista pode fazer tais identifica~oes.
0 paleoetnobi6logo, no entanto, nao trabalha diretamente com as popula~oes
-alvo; ao inves disso, trabalha com amostras recuperadas de contextos arqueol6gicos
ou paleobiol6gicos. Estes conjuntos de restos nao sao amostras aleatoriamente desenhadas de popula~oes biol6gicas passadas, comunidades ecol6gicas ou comportamentos humanos; slio amostras fortuitas recuperadas durante as pesquisas de campo
e escava~oes. Assim, a validade da analise paleoetnobiol6gica depende da resposta a
duas questoes importantes: 1) o quanto o analista confia nas identifica~oes taxonomicas? e 2) o quao representativos das popula~oes do passado, das comunidades e dos
comportamentos os restos parecem ser, dada a preserva~ao, o tamanho da amostra e
o contexto de recupera~ao (mendonado novamente a seguir em "Tafonomia")?
A identifica~ao de restos arqueobotanicos, zooarqueol6gicos e de residuos moleculares segue os mesmos prindpios basicos. Procedimentos perfeitos de identifica~lio em cada uma das tres areas requerem uma cole~ao de referenda ou banco de
dados de espedmes contemporaneos conheddos ou historicamente documentados.
0 paleoetnobotanico, por exemplo, tera vastas cole~oes de referenda de amostras de
madeira, p6len, sementes, nozes, fit6litos e outros tipos de teddos vegetais de espedes
que sao comuns em sua regiao de estudo. 0 zooarque6logo, por sua vez, organizara
uma cole~ao de referenda de esqueletos de espedes em sua regiao de estudo. Muitos
paleoetnobi6logos contam com grandes cole~oes de hist6ria natural, em universidades e museus. Do mesmo modo, o quimico arque6logo depende de grandes bases de
dados que registram as estruturas moleculares de compostos conheddos dos quais
derivam tecidos vegetais e animais, quer se trate de addos graxos, proteinas (Figura
2) OU outros tipos de residuos. Um desafio Constante na analise laboratorial e 0 grau
em que a estrutura molecular ou morfol6gica do teddo e conservada em termos de
biologia evolutiva (ou homologia) entre espedes semelhantes. Assim, uma area importante para o cresdmento em paleoetnobiologia, alem da constru~ao e manuten~ao
de cole~oes de referenda, e a avalia~ao probabilistica de caracteres morfol6gicos e
moleculares para determinar a existencia ou nao de espedes reladonadas ou generos
que podem ser identificados (Wolverton 2013).
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Tafonomia
Tafonomia e o estudo da transi~ao da materia organica da biosfera (o mundo dos
vivos) para a litosfera (o mundo geol6gico). Pesquisas tafon6micas dentro da paleoetnobiologia foram desenvolvidas mais dentro da zooarqueologia, cujos estudos tern
sido feitos para determinar os processos e agentes que modificam restos de esqueletos em varios cenarios ao longo do tempo (Lyman 1994). Processos tafon6micos
que influenciam ossos incluem o intemperismo, o roer carnivoro, o processamento
do osso para que as pessoas obtenham seus nutrientes internos, a quimica do solo e
outros fatores que os modificam ou destroem. A maioria das pesquisas tafon6micas
na zooarqueologia concentra-se em restos de vertebrados, havendo, ainda, poucos
trabalhos sobre restos de invertebrados (Wolverton et al. 2010). Pesquisas tafon6micas em paleoetnobotanica sao consideravelmente menos sinteticas (em compara~ao
com a obra de Lyman 1994) e tendem a concentrar-se na tentativa de encontrar maneiras de melhorar as analises para reconstruir paleoambientes e culturas do passado,
embora alguns estudos tambem foquem preserva~ao, capacidade de identifica~ao e
amostragem2 •
Grande parte da pesquisa tafon6mica em zooarqueologia e paleontologia preocupa-se em registrar a hist6ria tafon6mica dos restos em um contexto particular para
verificar se estes podem ou nao servir como uma amostra adequada para responder
questoes de pesquisa especificas. Por exemplo, para determinar se OS padroes de
abate do bisao das Grandes Planicies (Bison bison) mudaram ao longo do tempo, por
meio da interpreta~ao das altera~oes observadas nas frequencias de partes do esqueleto como indicativo de comportamento de abate humano, o analista deve primeiro
certificar-se de que a preserva~ao diferencial de outros processos nao humanos nao
influenciou as contagens (ver exemplos em Lyman, 1994). Pesquisas bastante limitadas foram feitas na tafonomia de residuos moleculares em quimica arqueol6gica, o
que continua a ser um caminho importante para futuras pesquisas (p.ex. os efeitos de
intemperismo, do cozinhar, da digestao ou de outros processos sobre a preserva~ao
de biorresiduos).
Em resumo, ha pelo menos duas perspectivas sobre o papel da tafonomia em pesquisas paleoetnobiol6gicas: 1) a de que a pesquisa tafon6mica pode auxiliar o pesqui-

as

2

Ver a recente revisiio de Collinson (2011). Para uma recente compila~iio de estudos paleobotanicos e tafon6micos, ver a edi~ao especial em Palaios (Ferguson 2012)
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sador na remoi;:ao de vieses das amostras e 2) a de que os efeitos tafon6micos devem
ser considerados como hip6teses de trabalho para explicar os padroes observados em
dados paleoetnobiol6gicos. Dadas as conting~ncias de amostragem paleoetnobiol6gicas (p.ex. paleoetnobi6logos nao planejam direta ou aleatoriamente criar amostras a
partir de populai;:Oes-alvo de plantas e animais), a segunda perspectiva pode revelar-se a mais frutifera para pesquisas futuras.

Quantifica~ao

A revolui;:ao quantitativa em arqueologia incorporada na nova arqueologia das
decadas de 1960 e 1970 levou a um aumento da aplicai;:ao de abordagens estatfsticas
(p.ex. Binford 1964; Clarke 1968). No entanto, em relai;:ao a resfduos zooarqueol6gicos
Grayson (1979; 1984) mostrou que os dados quantitativos de taxonomia e abundancia
de partes de esqueletos (contagens de especimes de ossos, conchas, chifres e galhadas)
sao, no maximo, escalas ordinais (ver resumo detalhado em Lyman 2008). A 16gica
de Grayson estende-se para restos paleoetnobotanicos e afirma que as difereni;:as na
abundancia de graos de p6len em um estrato de um nucleo entre um taxon de planta
e outro podem sugerir que um tipo de planta era mais ou menos abundante que outro.
No entanto, a magnitude da difereni;:a em abundancia edesconhecida. Apesar de o
p6len de um grupo taxon6mico ser duas vezes maior em comparai;:ao com outro, nao
se deve concluir que o primeiro era duas vezes mais abundante que este ultimo. Essa
l6gica estende-se a muitos tipos de dados quantitativos paleoetnobiol6gicos (p.ex.
contagens de resfduos zooarqueol6gicos, arqueobotanicos e paleobotanicos, hem
como residuos biomoleculares) e deriva de um problema fundamental com amostragem paleoetnobiol6gica.
Abordagens de estatistica inferencial sao projetadas para serem aplicadas quando o erro de amostragem e conhecido por ser gerado de forma aleat6ria, o que pode
ser controlado por meio de delineamento amostral ao desenhar os especimes diretamente a partir da populai;:ao-alvo de interesse (p.ex. um animal ou uma populai;:ao
e plantas). No entanto, as populai;:Oes paleoetnobiol6gicas nunca sao amostradas
direta ou aleatoriamente e estao sujeitas a diversos fatores hist6ricos tafon6micos.
Assim, abordagens estatisticas devem ser adotadas com cautela, fazendo o mfnimo de
suposii;:oes possiveis. A abordagem conservadora consiste na utilizai;:ao de metodos
estatisticos apenas descritivos; ja uma abordagem mais liberal consiste na utilizai;:ao
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de testes inferenciais rigorosos e robustos, como as estatisticas nao parametricas. A
abordagem mais liberal ea utiliza~ao de testes parametricos poderosos, os quais, se a
recomenda~ao de Grayson for atendida, devem ser evitados.

Paleoetnobiologia aplicada
Dentro das ultimas duas decadas, os paleoetnobi6logos contribuiram com bolsas
de estudos em biologia da conserva~iio e ecologia da restaura~iio. Neste periodo, contribui~oes formais foram feitas em ambas as areas - zooarqueologia aplicada (p.ex.
Wolverton & Lyman 2012) e paleoetnobiologia (p.ex., Lepofsky et al. 2003) aplicada
-, e o potencial de pesquisa de conserva~iio por meio da analise de residuos biomoleculares na quimica arqueol6gica (Barker 2011). A paleoetnobiologia contribui com
uma perspectiva de divulga~ao de pesquisas de conserva~iio (ver Borgmann 2000),
perspectiva que muda a escala de compreensao. Por exemplo, a ciencia da conserva~ao visa apoiar uma missiio de sustentabilidade, o que implica o uso dos recursos
naturais hoje dentro de uma taxa que garanta as futuras gera~oes de pessoas a mesma
oportunidade. Sustentabilidade refere-se a uma considera~ao temporal da intera~ao
humano-ambiente. No entanto, as pessoas contemporaneas vivem suas vidas diarias
em uma escala de tempo muito menor devido a atividades economicas, sociais e politicas. A paleoetnobiologia fornece uma fonte de dados empiricos com os quais e possivel estudar as intera~oes humano-ambiente ao longo de maiores escalas temporais.

Conclusao
Os paleoetnobi6logos estao em uma posi~iio unica para tratar de questoes de
sustentabilidade e melhorar a compreensiio acerca dos impactos humanos sobre o
ambiente em amplas escalas temporais e biol6gicas. Tai perspectiva e cada vez mais
importante uma vez que os impactos humanos sabre o meio ambiente atingem niveis
sem precedentes. Nao s6 podemos compreender melhor o passado com dados paleoetnobiol6gicos, mas, com a aten~iio continua a questoes relacionadas qualidade de
dados, tafonomia e quantifica~iio, podemos antecipar melhor os desafios futuros que
podem resultar dos comportamentos das sociedades modernas.

a
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Figura 1. Apitos 6sseos de aves de Ponsipa'akeri (LA 297) que ilustram a confluencia de comporta·
mentos de subsistencia e o meio ambiente passado a partir do qual esses espc!cimes foram forrageados.
Os apitos sao fabricados a partir de ossos dos membros de grandes passaros, provavelmente o peru

(Meleagris gallopavo), que podem ter sido ca~ados de popula~iies selvagens ou criados em cativeiro.
Os perus foram ca~ados ou criados para alimenta~ao, mas tambc!m forneceram penas. Apitos de ossos
podem ter sido usados para chamar perus.
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Figura 2. N6s analisamos as protefnasde ossos longos arqueol6gicos de cerca de 800 anos de idade
do complexo Goodman no sudoeste do Colorado, EUA, utilizando espectrometria de cromatografia
lfquida de massa. Ires amostras lagomorfas (acima) renderam hemoglobina, uma protefna do sangue
que foi identificada como sendo proveniente da lebre europeia, Lepus europaeus. Asequencia de aminoacidos da hemoglobina esta listada para cada uma das tres amostras, com peptideos identificados
destacados em cinza. A confusiio taxon6mica foi gerada por homologia das especies e uma falta de
especies de referenda (p.ex. Lepus californicus) nas bases de dados normalmente disponfveis. Um
peptfdeo (VNVEEVGGETLGR) foi recuperado em todas as tres amostras e, portanto, pode ser um
candidato ideal para metodos direcionados mais sensfveis. A valina destacada em cinza (V) na terceira amostra foi quimicamente modificada (acetila~io), presumivelmente por meio de intemperismo de
longo prazo e/ou extra~io e tecnicas de processamento em laborat6rio, tornando a identifica~iio mais
diffcil. Esses dados ilustram varios dos desafios atuais na analise de protefnas arqueol6gicas.
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