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RESUMO 

Como parte do projeto Paisagens em Branco, desenvolvido no Laboratório de           

Estudos Antárticos em Ciências Humanas – LEACH, da UFMG, este estudo busca            

compreender, a partir do estudo de amostras de solo coletadas do sítio Lima Lima,              

alguns cotidianos relativos aos grupos foqueiros e baleeiros que iam até a Antártica para              

a caça de mamíferos marinhos, durante o processo de expansão do capitalismo. Para             

isto, 10 amostras coletadas foram submetidas a análises de caracterização química por            

meio de fluorescência de raio x. Foram também analisados livros de literatura e             

logbooks, feitos por marinheiros, para compreender melhor a realidade baleeira e           

foqueira. Constatou-se que o sítio Lima Lima foi ocupado intensamente, as suas            

fogueiras possuíam diversos usos, como preparação de comida, aquecimento e produção           

de gordura. Os ossos dos animais abatidos foram utilizados como combustíveis das            

mesmas. A análise química demonstrou também a existência de uma setorização do            

sítio, existindo um local específico para o processamento do couro obtido da caça dos              

animais abatidos. A junção das informações obtidas através das fontes históricas e da             

caracterização química do solo enriqueceu o conhecimento existente acerca da realidade           

baleeira-foqueira antártica. 

 

Palavras chave: geoarqueologia; antártica; solos. 
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ABSTRACT 

As part of the Landscapes in White project, developed in the Laboratory of             

Antarctic Studies in Human Sciences - LEACH, UFMG, the present work aims to             

understand some aspects related to the whaling and sealing groups that went to             

Antarctica to hunt marine mammals by analysing soil samples collected from Lima            

Lima archaeological site. By reading logbooks from sailors themselves and some           

literature about the theme, this work seeks to comprehend a little bit more of the               

whaling universe. 10 soil samples were analysed through x ray fluorescence technique.            

By analysing books and soil samples, it was discovered that the occupation on Lima              

Lima was intense, with different uses for hearths and a division of the space, where               

different works would be done in specific locations of the site. By uniting all of the                

information gathered from books and from the analyses made, it was possible to             

understand a little more about Antarctica. 

 

Keywords: geoarchaelogy; soil; antartic 
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Introdução 
 

O presente trabalho é fruto de um processo de mais de dois anos de pesquisa               

sobre as primeiras ocupações antárticas através de um prisma geoarqueológico. A           

Antártica sempre foi um continente que me fascinou e mexeu com meu imaginário, de              

modo que ao saber das atividades do Laboratório de Estudos Antárticos em Ciências             

Humanas (LEACH1) na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), logo me           

interessei por fazer parte da equipe. Foi no final de 2017 que passei a integrar a equipe                 

de maneira voluntária, para depois ingressar como bolsista de iniciação científica no            

projeto Paisagens em Branco: Arqueologia e Antropologia na Antártica coordenado          

pelo Professor Andres Zarankin e, desde então, tenho me aproximado cada vez mais do              

universo dos baleeiros e foqueiros do século XVIII e XIX2. O trabalho feito no LEACH               

possui cerca de 20 anos de existência e, coincidentemente, começou e terminou com a              

escavação do sítio Lima Lima, tema deste Trabalho de Conclusão de Curso. 

De caráter internacional e interdisciplinar, o Projeto conta com a cooperação de            

pesquisadores de países como Argentina, Inglaterra, Austrália, Estados Unidos e Chile,           

além de contemplar diversas áreas do conhecimento como Antropologia, Arqueologia,          

Conservação e História. Partindo de um posicionamento alternativo, o projeto procura           

contar a história dos baleeiros e foqueiros do século XVIII e XIX que passavam seus               

verões na Antártica em busca de insumos de animais marinhos. Preteridos pelas            

crônicas dos capitães de navios, cientistas e daqueles que financiavam as expedições, a             

narrativa dos que realmente ocuparam o extremo sul acaba por ser ofuscada da             

historiografia oficial. 

O interesse em integrar a equipe também veio vinculado ao desejo de ir às              

expedições anuais organizadas pelo laboratório, a fim de conhecer e experienciar o            

espaço e o contexto a ser estudado. Entretanto, por conta dos diversos cortes de verba               

anunciados pelo atual governo, as expedições foram suspensas por tempo          

indeterminado, o que me trouxe um desafio: fazer um TCC sem ter ido ao campo.               

1 O LEACH é um laboratório que atua há mais de 20 anos na pesquisa Antártica, fazendo parcerias                  
internacionais e interdisciplinares de modo a sempre enriquecer a narrativa sobre o sul austral. Situado               
na UFMG, o laboratório conta também com pesquisadores de várias áreas, como Antropologia,             
Conservação, História e, claro, Arqueologia. 
2 O projeto se chama Paisagens em Branco: Arqueologia e Antropologia na Antártica, iniciado em 2009 e                 
finalizado em 2019  e é fomentado pelo CNPQ assim como também pelo PROANTAR. 
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Assim, não pude participar de quaisquer trabalho de campo ou coletas de amostras feitas              

pela equipe do LEACH, de modo que o atual trabalho se fez por análises laboratoriais.  

Essa situação remeteu-me ao estudo de caso realizado por Latour (2017), no            

qual as amostras retiradas em campo a partir de um rigoroso procedimento,            

transportadas por mais de 10.000km ao laboratório, guardadas em ziplocks,          

referenciadas, tabuladas, fotografadas e guardadas acabaram por se transformar na          

Amazônia dos pedólogos e biólogos acompanhados pelo autor. Da mesma forma, essa            

foi a Antártica que eu viria a conhecer. Foi também pela leitura de diversos logbooks e                

bibliografias sobre o assunto que procurei diminuir a grande distância com o continente             

mais ao sul do planeta e, por fim, escrever esta monografia. 

Outro ponto de interesse que me surgiu, com inspirações da pesquisadora           

Fernanda Codevilla, foi alinhar os conhecimentos da geologia com a arqueologia dentro            

do contexto antártico, seguindo a linha dos trabalhos feitos pela Professora Dra. Ximena             

Villagran (2011; 2016), percebi que havia aí um caminho promissor a ser seguido, visto              

o potencial de estudo dessas amostras para entender aspectos particulares sobre a            

ocupação humana da Antártica.  

Desde o início do curso de Antropologia, iniciado em 2015, costumava ouvir            

que a Arqueologia parte de uma minuciosa análise da cultura material para a tecitura do               

passado, e, de fato, tive a oportunidade de participar de diversas aulas de análise desses               

artefatos: cerâmicas, porcelanas, líticos dos mais variados, vidros, botões e outros           

materiais. Seja compreendida como um reflexo passivo da atividade humana ou           

posteriormente acreditada por seu valor ativo e transformador das relações humanas           

(LIMA, 2011), a cultura material em arqueologia geralmente é entendida como aqueles            

artefatos encobertos de terra que precisam ser descobertos através de escavações           

minuciosas e sistemáticas. A geoarqueologia, por sua vez, compreende a própria terra,            

ou melhor, solo, como cultura material, uma vez que o resultado de suas análises              

conseguem mostrar pegadas físico-químicas deixadas pelas diversas atividades        

humanas.  

Assim, apesar de muitos trabalhos arqueológicos se preocuparem com artefatos          

e, quando se trata de solos, contemplarem apenas análises estratigráficas, buscamos           

nessa pesquisa extrapolar o potencial informativo das análises pedológicas. Nesse          

sentido, pode-se dizer que as atividades humanas não se refletem apenas nos vestígios             

materiais deixados pela ocupação e nos registros históricos ou literários, mas também            
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na composição físico-química do solo, mesmo que esses artefatos já tenham sido            

levados pelo tempo e a presença humana há muito se faça ausente.  

No caso específico da Antártica, isso parece ainda mais relevante. É a terra, o              

solo, que faz da Antártica um continente, ao contrário do polo Norte, que conta apenas               

com icebergs e grossas camadas de gelo. É neste solo, que se revela nos verões em                

virtude do degelo, que colonizadores estrangeiros pisaram, montaram acampamentos,         

fizeram fogueiras, caçaram animais, beberam, jogaram e passaram os verões durante as            

temporadas de caça. Assim como hoje em dia nossos contemporâneos o fazem com suas              

bases militares e pesquisas científicas. “Terra à vista!” - essa frase é clássica em              

qualquer narrativa que aborda a vida do mar: não existe vida no mar sem vida na terra.  

Todas essas atividades certamente deixam suas impressões no solo, modificando          

sua composição físico-química. A análise dessa composição é capaz de fornecer           

informações relativas à cronologia do sítio, seu processo de formação, seu processo            

tafonômico, a intensidade e até mesmo o tipo de ocupação de um espaço. Se aliado com                

outras fontes de informação já tradicionais à arqueologia (aqui me refiro aos artefatos e              

a documentos escritos), o solo com certeza é capaz de oferecer importantes informações             

sobre as pegadas dos humanos que por lá passaram além da impressão da sola e o                

tamanho do calçado. 

À luz da definição proposta por Deetz (1977), que entende cultura material            

como qualquer segmento do meio físico modificado por comportamentos culturais,          

considero neste trabalho o solo como cultura material, artefato, que analisarei nas            

páginas que se seguem. Desse modo, é através da geoarqueologia que procuro            

desenvolver novas linhas de estudo sobre a ocupação humana na Antártica. Mais            

especificamente, ao estudar o sítio Lima Lima, meu objetivo principal é procurar            

entender quais seriam os usos dados às diferentes fogueiras estudadas, a intensidade da             

ocupação do sítio e possíveis setorizações, além os aspectos físico-químicos da           

composição do solo associadas à estas atividades. 

Por fim, organizei este trabalho em quatro partes: a primeira será destinada às             

considerações iniciais, onde discorro sobre geoarqueologia, arqueologia histórica e a          

relação entre ambas as disciplinas e introduzo um pouco sobre quem são as pessoas de               

quem falamos; a segunda parte é dedicada à metodologia, tanto em relação às coletas de               

campo e ao trabalho laboratorial. Escrevo também das fontes históricas e sua            

contribuição para o trabalho, assim como descrevo as amostras de solo. E na terceira              
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parte me debruço sobre as análises técnicas realizadas nas amostras coletadas e seus             

respectivos resultados; por fim, a quarta parte é dedicada às considerações finais. 
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I 

Arqueologia do Capitalismo na Antártica, fontes e metodologias de estudo: 
 

Embora vários autores ainda descrevam a Antártica como um ambiente          

“moldado pelas forças da natureza” (MCCLOSKEY & SPALDING, 1989), o último           

continente a ser explorado pela raça humana foi, e continua sendo explorado,            

ressignificado e inserido numa ordem capitalista de produção. Como bem apontado por            

Zarankin & Salerno (2014), o processo de expansão capitalista e sua posterior inserção             

da Antártica depende de uma série de estratégias que incluem maneiras de perceber,             

representar, viver, controlar e explorar um certo território. Atrelar a importância do            

continente à disponibilidade de caça para obtenção de insumos marinhos, como no            

início de sua exploração, ou às potenciais reservas de carvão e petróleo, como             

atualmente, são reflexos dessas estratégias e modos capitalistas de compreender o           

extremo sul. É sabido que a caça à focas e outros animais antárticos seguiu o tom dado                 

pelos ciclos econômicos da época, de modo que, uma vez feitos escassos os recursos,              

dava-se tempo para sua regeneração e posterior exploração. Assim, a arqueologia do            

capitalismo se faz presente neste trabalho ao buscar as evidências materiais dessas            

estratégias de ocupação do continente atreladas às práticas capitalistas que ainda hoje            

norteiam o funcionamento mundial. 

A arqueologia histórica por sua vez é uma subdisciplina da Arqueologia, que            

possui métodos e teorias próprios (GHENO, 2013). Entretanto, é um desafio definir            

exatamente o que constitui tal subdisciplina, conforme as palavras de Herberts (2009, p.             

39):  

 
não há uma única definição para a Arqueologia Histórica que inclua todas as             

possibilidades de investigação e que seja aceita unanimemente entre todos os           

arqueólogos. A própria delimitação do campo de estudo e a abrangência da            

Arqueologia Histórica Brasileira estão em conceituação e discussão, como         

todo campo de pesquisa em construção. (HERBERTS, 2009, p. 39) 

 

Buscando fugir da definição entre sociedades com escrita e sem escrita, uma vez             

que esta nega a história de povos ágrafos, considero neste trabalho que a arqueologia              

histórica feita aqui se inicia a partir da formação do Mundo Moderno, iniciada com a               

expansão imperialista europeia e subsequente consolidação do capitalismo        
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(ZARANKIN, 2002). Entretanto, compreendo que não há uma cisão absoluta entre           

Mundo Moderno e Mundo Antigo, de modo que, como bem apontado por Funari (2002,              

p. 108):  

 
o capitalismo moderno funda-se no feudalismo, até mesmo naquilo que tem           

de contrastivo, as estruturas sociais modernas construíram-se a partir de          

contextos medievais e antigos, tanto derivados do chamado ocidente, como          

do chamado oriente. (FUNARI, 2002, p. 108) 

 

Assim como a transição do feudalismo para o capitalismo foi um processo,            

também o foi, e ainda o é, a ocupação do espaço Antártico. À época de sua conquista, a                  

Antártica foi palco de intensa exploração de seus recursos faunísticos, que serviam para             

abastecer os mercados mundiais com óleos, espermacetes e peles dos diversos animais            

marinhos. Focas, lobos e baleias eram caçados para que seus produtos pudessem ser             

utilizados como lubrificante, combustível para postes de luz e na fabricação de diversos             

produtos como cera, velas, sabões, etc. Hoje em dia, anos depois da quase extinção da               

fauna local devido às explorações excessivas, a Antártica e todas as atividades feitas no              

local são regidas pelo Tratado da Antártida, que prevê um regime de pesquisa científica              

pautada na cooperação internacional e não aproveitamento econômico da região . Tendo            

em vista a origem e a continuidade do processo de anexação do continente antártico no               

contexto capitalista, é através da junção das dimensões literária, arqueológica e           

geoarqueológica que procuro traçar apontamentos sobre os primeiros contatos humanos          

com esse continente. 

Neste trabalho, adoto a chamada “Perspectiva Arqueológica”, definida por         

Zarankin e Senatore (1996) como sendo uma abordagem analítica que considera os            

dados arqueológicos e históricos como tendo origens e epistemologias distintas, mas           

que acabam por se complementar no que tange a análise do tema. Entretanto, vale              

ressaltar que as evidências arqueológicas não estão simplesmente subordinadas às          

evidências históricas, mas sim têm a possibilidade de complementar, contrariar e           

confirmar o registro histórico, como bem apontado por LIMA (2002, p. 12): “O             

equilíbrio no tratamento dessas fontes parece ser indubitavelmente o melhor caminho,           

sobretudo se elas forem consideradas a priori como testemunhos independentes, a serem            

analisados criticamente e confrontados”. A diferente natureza dos dados arqueológicos e           
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históricos nos permite compor um quadro de análise mais complexo, uma vez que cada              

fonte de informação pode nos dar diferentes tipos de dados. 

De acordo com o exposto anteriormente, é importante ressaltar que as amostras            

de solo analisadas nesse TCC foram recolhidas pela equipe do LEACH nos anos de              

2018 e 2019, e, nesse meio tempo, foi feito também uma pesquisa histórica e              

documental, buscando compreender melhor o contexto geral, a relevância do tema e            

seus processos. Depois, com os vestígios arqueológicos coletados e devidamente          

documentados, a análise foi feita de modo a contemplar ambas as fontes de informação,              

mantendo sempre a análise crítica. 

É com o interesse pelas mentalidades que, nesse trabalho, foram lidos, também,            

diários dos lobeiros e foqueiros, juntamente com outros tipos de documentos históricos            

que retratam o cotidiano e a vida privada desses marujos, como livros de ficção.3 Nessas               

fontes, é possível encontrar informações de outra ordem que se somam à dos registros              

arqueológicos, como o tempo de duração das viagens, as provisões que levavam, como             

caçavam as presas, como processavam seus insumos, impressões, medos, anseios e etc. 

 

(...) para a Arqueologia Histórica foi fundamental o interesse pelas          
mentalidades, aqui entendidas no sentido que lhes conferiu Hobsbawn, como          
‘a coesão de sistemas de pensamento e comportamento que se ajustam ao            
modo pelo qual as pessoas vivem em uma determinada sociedade, em sua            
determinada classe e na sua situação particular de luta de classe’.           
(ANDRADE LIMA, 2002, p.13) 

 

Vale ressaltar a diferença e o papel de alguns desses registros: os logbooks são               

registros oficiais da expedição e das atividades realizadas, o “first mate” era o             

responsável por esses tipos de caderno, que tinham uma função importantíssima no            

controle das atividades da expedição (ADLER, 2014). Era imprescindível que as            

entradas nos mesmos contivessem informações-chave como a posição do navio, a           

direção e velocidade dos ventos, atividades da tripulação e se avistaram ou caçaram             

alguma baleia no dia; já os diários pessoais, ou journals, podiam ser redigidos por              

qualquer um da tripulação e eram de caráter pessoal, segundo Adler (2014), estes             

continham informações bem parecidas com as fornecidas pelos logbooks e, muitas           

vezes, a distinção entre ambos é feita verificando quem foi seu autor e sua posição na                

expedição.  

3 Foram lidos o livro Moby Dick e Billy Budd, o diário de bordo de James Weddel, Whaling 
Wives at Sea 
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A leitura desses cadernos, sejam journals ou logbooks, aponta outra perspectiva,           

outro olhar para o passado, através da subjetividade de um agente ativo dessa realidade              

que pesquiso. Já a leitura de livros e obras fictícias sobre a cultura do mar nos traz uma                  

dimensão literária, em que o autor, Herman Melville4 transforma seu tempo e sua             

experiência no mar em anedotas, contos, que dizem muito sobre a cultura baleeira e a               

relação entre a caça e o caçador, levada ao extremo no devir-baleia em que Capitão               

Ahab, em Moby Dick, se embrenha. 

A junção das fontes materiais e documentais nos ajuda a pintar um quadro mais              

complexo da exploração Antártica e suas implicações dentro de um contexto capitalista            

emergente.  

A escavação dos sítios arqueológicos nos fornece informações em forma de           

testemunhos materiais dos acampamentos baleeiros e foqueiros: geralmente os abrigos          

eram feitos aproveitando-se de afloramentos rochosos, eram erguidas paredes de pedra           

sem argamassa, para separar recintos, vértebras de baleias eram usadas como assentos,            

costelas eram colocadas como suporte para lonas ou peles afim de se fazer um teto de                

abrigo, peles eram estendidas no chão, madeira de náufragos próximos e blubber, um             

tipo de gordura animal, era usada como combustível de fogueiras (ZARANKIN, 2002;            

VILLAGRAN et al 2013; SMITH e SIMPSON, 1987; ZARANKIN & SENATORE 2007,            

MAGNO, 2011). A seguir, algumas imagens de Punta Elefante, um sítio escavado pela             

equipe do LEACH, e materiais coletados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Embora Moby Dick seja um livro fictício, Herman Melville foi também marinheiro, tendo              
participado de algumas expedições marítimas.Em 1839 embarcou no navio mercante St.           
Lawrence rumo a Liverpool. Dois anos depois embarcou no baleeiro Acushnet e partiu de              
Fairhaven, Massachusetts em uma expedição baleeira que durou três anos. Sua habilidade em             
contar histórias baseadas em suas experiências no mar lhe rendeu relativo sucesso na época,              
embora tenha morrido no esquecimento. Moby Dick, considerada seu Magnum Opus, é um             
clássico da literatura mundial que cria de maneira poderosa e intrigante um universo literário              
rico e complexo de uma realidade baleeira vivenciada pelo próprio autor. (Em:            
<https://www.lpm.com.br/site/default.asp?TroncoID=805134&SecaoID=948848&SubsecaoID=0
&Template=../livros/layout_autor.asp&AutorID=531550>. Acesso em: 02 de fevereiro de 2020) 
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Figura 1: foto do sítio Punta Elefante 2 

 
Fonte: acervo do LEACH.  

 

 

Dentro desses abrigos, geralmente são encontrados vestígios associados à         

exploração e conquista do novo continente: sapatos, estruturas de fogueira, jogos,           

garrafas, talheres, porretes, cachimbos, barris, pregos, couro, ossos de animais, etc.  
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Figura 2: foto de um cachimbo de caulim arqueológico

 
 

Fonte: acervo do LEACH 
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Figura 3 - foto de parte de garrafa arqueológica 

 

Fonte: acervo do LEACH 

 

As fontes escritas, por sua vez, nos fornecem informações históricas, contos e            

impressões de atores que, durante suas navegações, passaram pelo continente Antártico:           

James Weddel em seu logbook conta como de início as focas não se importavam com a                

presença humana, se mantendo tranquilas e aos montes enquanto outras de sua espécie             

eram mortas e esfoladas ao seu lado pelo foqueiros, de modo que com o tempo               

passaram a perceber a ameaça da presença humana (WEDDEL, 1940, p. 140). O             

sucesso e abundância de insumos originários da exploração antártica também aparece           

em Moby Dick: “ o fato é que a baleia poderia ser considerada, pelo menos entre os que                  

se dedicam à sua caça, como um prato nobre, se não existisse em tanta abundância, pois,                

quando alguém se senta diante de uma empada de quase cem pés de comprimento,              

decerto perderá o apetite” (MELVILLE, 2010, p. 39). Já o capítulo 32, intitulado             

“Cetologia”, conta com diversas informações sobre os mais diversos tipos de baleias:            

seus mais variados nomes, morfologia, hábitos, onde habitam, quais tipos de insumos            

são interessantes para o consumo humano (a cachalote, por exemplo, ótima fonte de             
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espermacete, enquanto a “baleia propriamente dita” serve para produzir o artigo           

denonimado “osso da baleia” e azeite) (MELVILLE, 2010. p. 217).  

É através da junção das dimensões histórica, literária, físico-química e          

arqueológica que procuro compreender um pouco mais acerca da realidade dos           

baleeiros e foqueiros, que chamarei neste trabalho de agentes histórico-literários. Cada           

uma dessas áreas do conhecimento nos mune de informações sobre fenômenos           

correlatos a partir de prismas distintos, sejam eles as pegadas físico-químicas, as            

fantasiosas histórias dos homens do mar ou os artefatos arqueológicos deixados nos            

abrigos. Os métodos da arqueologia histórica nos permitem acessar o mundo           

documental, literário e poético do contexto baleeiro e foqueiro, enquanto que o próprio             

exercício de campo e laboratorial intrínsecos à arqueologia nos coloca em contato com a              

materialidade macroscópica desse mesmo quadro. Aliada aos métodos da geologia, a           

geoarqueologia nos permite acessar outra dimensão: a microscópica. Com os métodos           

de caracterização química multi elemental das amostras de solo coletadas no sítio Lima             

Lima, conseguimos compreender as pegadas físico-químicas deixadas por esses agentes          

histórico-literários que serão abordadas mais a fundo na seção a seguir. 
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Geoarqueologia 
 

Como bem apontado por Trigger (1988, p.1): 

 
Because archaeologists study the past, they are unable to observe human           

behaviour direct. Unlike historians, they also lack access to verbally encoded           

records of the past. Instead they must attempt to infer human behaviour and             

beliefs from the surviving remains of what people made and used before they             

can begin, like other social scientists, to explain phenomena. (TRIGGER          

1988, p.1): 

 

Incapaz de observar os acontecimentos ao vivo, o arqueólogo, ou a arqueóloga,            

vai, então, em busca das mais diversas fontes de informação para tecer narrativas acerca              

do passado estudado. No caso deste trabalho em específico, e também dos que figuram              

dentro da Arqueologia Histórica, podemos recorrer às fontes históricas. Entretanto, a           

pesquisa pode ser complementada com outras fontes de informação que não estejam na             

dimensão macroscópica, mas sim em escala micro, como é o caso dos estudos de              

caracterização química do solo, que nos fornecem informações de outra ordem. É com a              

junção das técnicas e métodos da Arqueologia com a das ciências da terra, como bem               

definido por Renfrew (1986), que este trabalho busca trazer também as contribuições da             

geologia para o campo arqueológico. 

O solo é objeto de estudo de diversas disciplinas (como por exemplo agronomia,             

geologia, geografia, química, etc) sendo visto através das múltiplas lentes dos diversos            

campos de conhecimento, cada uma com problemáticas, métodos e questões diferentes.           

A arqueologia traz uma nova dimensão aos estudos dos solos, compreendendo a ação             

cultural e intencional dos agentes humanos que acabam por interferir no substrato: o             

solo em si também pode, e é, uma grande fonte de informações (VRANOVA et al,               

2015).  

Os primeiros estudos no campo da arqueologia que abarcavam elementos          

químicos focaram em um ou outro elemento para resolver problemas de cronologia,            

autenticar artefatos e descobrir alguns sítios (BURTON, 2010). Foi com a progressiva            
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descoberta de outros elementos, principalmente o fósforo, que o interesse arqueológico           

na composição química dos artefatos se intensificou. 

Logo no final do século XIX surgiram diversos estudos que buscavam aliar            

Arqueologia e Química: na década de 1860 um geólogo francês argumentava que            

poderia traçar a origem de machados neolíticos a partir de sua composição química; já              

em 1890, Otto Helm, um farmacêutico polonês começou a estudar a composição de             

contas de âmbar de sítios arqueológicos gregos a fim de saber de onde vinham; também               

quase na virada do século, foi publicado no Journal of the American Chemical Society              

um estudo sobre a composição química de cerâmicas pré-históricas. (BURTON, 2010) 

No início da década de 1930, Olaf Arrhenius ficou responsável por analisar os             

resultados de uma pesquisa sobre a composição química de diversas amostras de solo do              

sul sueco, afim de encontrar o melhor lugar para o cultivo de beterrabas. Ao analisar               

amostras provenientes de aproximadamente 500.000 hectares de terra, o que o cientista            

encontrou foi um alto nível de fósforo em locais com ocupação humana: urina, plantas,              

ossos e alguns tecidos animais (BURTON, 2010). Esse foi o pontapé inicial para a              

compreensão de que a presença de certos elementos químicos no solo podem indicar a              

presença humana. A partir daí, com o avanço não apenas das tecnologias disponíveis,             

mas também do interesse pelo tema, outros pesquisadores abriram caminho para o que             

hoje chamamos de geoarqueologia. 

Com o crescente avanço no último século das tecnologias, a geoarqueologia hoje            

conta com uma variedade de técnicas que podem ser empregadas em seus estudos. Essas              

técnicas podem ser de fluorescência de raio-x, de caráter físico-químico ou de            

micromorfologia. A primeira, utilizada neste trabalho, é uma técnica analítica multi           

elementar não destrutiva capaz de identificar elementos químicos com número atômico           

Z ou maior que 12. 

Já em relação às análises físico-químicas, existem diversos tipos distintos:          

análise de rotina, ataque total, determinação de carbono orgânico do solo, determinação            

de óxidos amorfos e cristalinos, pH, física textural entre outras. O manual de análises              

químicas da EMBRAPA (1997) e o Handbook of Soil Analyses (USDA, 1996), contém             

mais informações sobre todas essas análises, além de explicar outras. A análise de             

micromorfologia consiste em analisar as microestruturas, ou microorganizações, das         

amostras de solo. As amostras são colocadas em lâminas delgadas e posteriormente            

observadas em microscópios. Para tal, é preciso identificar a amostra quanto a sua             
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orientação, profundidade, plano de coleta, etc. e que ela seja indeformada, ou seja, tenha              

sua estrutura preservada. 

A união dos métodos das ciências da terra com a arqueologia tem dado bons              

frutos, uma vez que as possibilidades são grandes e já foram exploradas por diversos              

autores mais contemporâneos como Butzer (1982), Renfrew (1986), Villagrán (2011),          

Rubin et al (2013). Assim, tal união auxilia nos estudos: da origem do solo, como               

fizeram Sousa et al (2014) ao revelar a origem tanto antropogênica quanto pedogênica e              

geogênica de amostras de solo retiradas da superfície do abrigo do sítio arqueológico             

samambaia (sítio sobre abrigo rochoso situado no Parque do Sumidouro escavado pela            

primeira vez em meados do século XX) ; do processo de formação dos solos; de análise                

e caracterização de perfis estratigráficos; e até mesmo na prospecção arqueológica. 

Atualmente, existem alguns estudos que misturam a análise de documentos          

históricos com estudos geoarqueológicos. Em um estudo estadunidense (WRIGHT e          

Mcgowan, 2014), foram lidos os chamados agricultural journals para complementar a           

análise da formação de um sítio arqueológico do século XIX em Lake County, Illinois.              

Logo na introdução, explicam: 

 
Historical texts and environmental records combined with artifact and         

geoarchaeological analyses provide a dataset useful to infer likely causation          

for the decision by one frontier-phase family to abandon their homestead.           

This article reviews admonishments from nineteenth-century agricultural       

journals describing the importance of maintaining a dry and clean cellar.           

(WRIGHT et al, 2014, p.  727) 

 

Em seguida, explicam como os dados meteorológicos ajudam as análises          

geoarqueológicas a compreender os processos de construção, uso e abandono do sítio.            

No caso do presente trabalho, as fontes históricas serão úteis para compreender os usos              

cotidianos dados ao sítio em questão. 

Em se tratando de geoarqueologia antártica, Villagran (2011) deixou de lado as            

análises de larga escala (estudos que focam nos impactos causados por atividades de             

agricultura, atividades urbanas e desmatamentos) para focar em análises de menor           

escala: focando nos sítios Sealer 3 e Sealer 4. Seu objetivo foi compreender o processo               

de formação, a estratégia de ocupação e os diferentes usos de cada assentamento.             

Localizados na Península Byers, área com maior concentração de sítios arqueológicos           

da região, as amostras de solo retiradas de Sealer 3 e Sealer 4 foram capazes de mostrar                 
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sua natureza antrópica, além de indicar que, nas fogueiras, provavelmente os baleeiros e             

foqueiros queimavam gordura de focas que caçavam nas proximidades, utilizando os           

próprios ossos e gordura desses cetáceos como combustível, e não o carvão como se              

imaginava. Hipóteses anteriores (GUIMARÃES e MOREIRA, 2011; ZARANKIN e         

SENATORE, 2005 2007) acreditavam que esses operários traziam consigo carvão e           

combustíveis nas expedições. A análise de química elemental mostrou que          

utilizavam-se de recursos locais para abastecer suas fogueiras. 

Dar continuidade aos trabalhos geoarqueológicos na Antártica permite        

compreender usos específicos atribuídos aos sítios arqueológicos existentes em Byers, a           

intensidade de sua ocupação e, aliada à arqueologia histórica e à leitura dos materiais              

escritos pelos marinheiros, enriquecer nossa narrativa acerca do passado austral. 

Nesse trabalho, de forma específica, analiso as amostras de solos recuperados no            

sítio Lima Lima e em seu entorno. Tomo o solo como um artefato, cultura material               

digna de ser analisada e da qual extraio diversas informações que ajudarão a             

complementar, corroborar, legitimar ou até mesmo contestar as evidências fornecidas          

pela bibliografia antártica já existente, dos contextos arqueológicos diversos e do que já             

se sabe em geral sobre o extremo sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arqueologia Antártica 
 

As I have been in Greenland seas, and am well acquainted with the             

nature and danger of that navigation. I may remark that sailing among            

ice in these southern latitudes is attended with much greater risk.           

(WEDDEL, 1825, p.127) 
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Com a expansão do sistema capitalista e a constante busca por territórios a             

serem explorados, a Antártica acaba por ser desbravada entre finais do século XVIII e              

início do século XIX, para posteriormente ser explorada nos séculos XIX e XX             

(ZARANKIN & SENATORE, 2007). Uma vez que seu potencial econômico se mostrou            

satisfatório, grandes expedições passaram a ser patrocinadas de modo a enviar           

tripulações de caçadores de baleia e focas para o continente gelado. Os produtos             

recolhidos eram extremamente úteis devido ao contexto da época: o espermacete,           

recolhido da cabeça das baleias, era muito eficaz como lubrificante de máquinas e para              

a iluminação de ruas e o couro dos animais era utilizado para a fabricação de roupas,                

entre outros usos que eram atribuídos a essas matérias-primas. (ZARANKIN &           

SENATORE, 2007; ZARANKIN et al, 2011). 

Por serem de cunho exploratório, essas primeiras expedições não tinham a           

pretensão de ocupar extensivamente o continente, de modo que os assentamentos feitos            

pelos caçadores eram localizados próximos à costa e nas ilhas que o orbitam. Estes eram               

edificados a partir de rochas existentes na região, as quais eram empilhadas e davam              

forma aos refúgios, sendo apoiados em afloramentos rochosos. Vértebras, costelas e           

mandíbulas de baleias eram usadas como mobiliário interno e sustentação do telhado.            

Acima destes, uma lona ou tecido era usada como teto. No interior dos abrigos são               

encontrados vestígios arqueológicos que se caracterizam por objetos utilizados e          

descartados por esses marinheiros quando acampados, entre estes, destacam-se:         

cachimbos de caulim, porretes de madeira, garrafas de bebidas, restos ósseos           

alimentares, vestígios de vestuário, calçados, luvas, toucas etc  

As escavações feitas nesses assentamentos ajudam a enriquecer não apenas a           

história da apropriação da Antártica num contexto capitalista, suas motivações, seu           

processo e seus resultados, mas também a colocar em destaque os grupos baleeiros e              

foqueiros, que acabaram por ser invisibilizados pela História Oficial do continente, uma            

vez que eles não costumam aparecer nos registros sobre as expedições antárticas, que             

privilegiam feitos heroicos de “grandes homens5” que ousaram explorar o continente           

(ZARANKIN & SENATORE, 2007). 

As narrativas oficiais sobre a ocupação humana da Antártica preocuparam-se em           

contar a vida dos capitães dos navios, dos donos das embarcações, dos exploradores e              

5 A escolha do termo “homens” neste trecho foi intencional, já que nos registros oficiais geralmente são 
usados esses termos. Neste trabalho, entretanto, compreendo que os “grandes homens” tenham sido 
também mulheres, homens negros, americanos e em geral não-brancos. 

24 
 



 

 
dos cientistas, excluindo os caçadores de mamíferos marinhos, explorados e          

marginalizados no processo de ocupação do território. Nesse sentido, é importante           

lembrar que esses trabalhadores ganhavam uma porcentagem ínfima das caçadas e           

voltavam, muitas vezes, com mais dívidas do que lucros, sendo obrigados a embarcar             

numa nova empreitada a fim de pagar as dívidas assumidas. Ainda que suas atividades              

tenham sido pioneiras e tenham gerado impactos negativos na fauna e flora austral, eles              

têm sido esquecidos e silenciados pela historiografia clássica.  

Assim sendo, visando desenvolver um estudo mais democrático acerca da          

ocupação humana deste território, o projeto Paisagens em Branco: Arqueologia e           

Antropologia Antártica, sediado no LEACH (Laboratório de Estudos Antárticos em          

Ciências Humanas) da UFMG pretende analisar quais foram as estratégias humanas de            

colonização desse espaço, no passado e no presente. O LEACH reúne grande parte do              

acervo das escavações realizadas em solos antárticos. No Brasil, o trabalho conta com a              

participação de pesquisadores de faculdades como a USP e também de outros institutos             

de arqueologia antártica. Utilizando a cultura material como a principal fonte de            

informação, até o momento, foram analisados o vestuário desses trabalhadores          

(SALERNO, 2009), seus calçados (ALKMIN, 2015), práticas alimentares (CRUZ,         

2016; SOARES et al, 2016), atividades de caça (NOLASCO, 2018), as práticas do             

fumar (LINHALES, 2019; SOARES et al, 2019) e do beber (SOARES & GARDIMAN,             

2017), entre outros. 

A partir do estudo dos vários sítios, foi possível obter diversos dados sobre a              

organização e o uso dos espaços e as atividades cotidianas lá realizadas. Descobriu-se,             

por exemplo, que materialmente não existia diferenciação por status entre os           

trabalhadores acampados, e a cultura material evidencia uma miríade de práticas sociais            

compartilhadas: como o consumo de álcool e tabaco e atividades de lazer, evidenciados             

pela presença de alguns jogos de tabuleiro, (ZARANKIN & SENATORE, 2007;           

ZARANKIN et al, 2011; SOARES, 2017; SOARES et al, 2019). Os trabalhos feitos             

pela equipe do LEACH abordam essas práticas a partir de diferentes perspectivas            

analíticas: Jimena Cruz analisa as práticas alimentares dos baleeiros e foqueiros a partir             

de uma perspectiva fenomenológica, compreendendo a corporalidade como uma         

condição existencial que permite examinar a cultura (CRUZ, 2016), Gerusa Radicchi           

estuda o calçar pensando os sapatos como formas de experimentar corporalmente e            

sensorialmente o continente austral (RADICCHI, 2015), Melisa Salerno, a partir das           
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vestimentas, analisa a forma com que esses artefatos vestiam tais operários enquanto            

trabalhadores do mar (SALERNO, 2015). 

Este trabalho dá continuidade a uma nova linha de pesquisa dentro do LEACH,             

estudando amostras de solo, procuro compreender mais sobre essa realidade foqueira           

que já foi, e pode ser, olhada através dos mais diversos prismas. 
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Daqueles de quem falamos 
 

“Como Queequeg e eu, agora, estamos bastante envolvidos com a atividade           

de pesca de baleias; e como essa atividade é considerada uma atividade pouco             

poética e pouco honrada pelos homens da terra; por isso estou ansioso de             

convencer-te, homem da terra, da injustiça que é feita a nós, caçadores de             

baleia.”  

(MELVILLE,1851, p. 179) 

 

A descoberta da Antártica é rodeada por mistério e tema de debate de diversos              

autores: alguns alegam que sua descoberta se deu por parte de um navio britânico,              

outros mencionam sobreviventes de um naufrágio de navio espanhol, enquanto outros           

dizem que os primeiros a pisarem em terras Antárticas foi a tripulação de um navio               

baleeiro (ZARANKIN & SENATORE, 2005). De qualquer modo, a data de 1819 é a              

mais aceita para a descoberta das Ilhas Shetland do Sul. Tal descoberta e futura              

exploração está bem documentada, uma vez que ainda nos resta diversos logbooks e             

diários de bordo das mais diversas expedições baleeiras, que vinham da Europa, Estados             

Unidos, Brasil, algumas ilhas do sul do Atlântico e vários outros portos espalhados pelo              

mundo (GUIMARÃES, 2011; ZARANKIN & SENATORE, 2005). Enquanto os         

logbooks e registros oficiais se preocupam com as grandes figuras dessas expedições,            

como capitães, cientistas e aqueles que financiavam as campanhas, pouco nos dizem            

sobre os foqueiros e baleeiros, que compunham a tripulação dos navios e eventualmente             

montavam acampamento no continente. 
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Esses foqueiros e baleeiros que são pouco mencionados nas fontes históricas           

oficiais, permanecem sem nome e sem rosto: anônimos. Se falar sobre passado de quem              

se conhece historicamente já é difícil, essa dificuldade se amplia ainda mais quando             

tentamos nos enveredar sobre a história daqueles que não tem voz na História. É em               

razão do vácuo informacional que os logbooks, bitácoras e diários de bordo nos deixam;              

que busco nas fontes literárias artifícios para enriquecer a narrativa que aqui escrevo. É              

importante posicionar e assinalar a importância desses baleeiros e foqueiros na           

conquista Antártica de modo a compreender que, embora as expedições tenham sido            

financiadas pelas potências mundiais à época, a mão de obra e o chamado “trabalho              

duro” fora feito também por não-brancos, indígenas, membros de populações          

tradicionais e outros povos das chamadas economias periféricas. Assim, compreendo          

que os sujeitos narrados aqui são histórico-literários: sujeitos que, embora suprimidos           

da História Oficial, aparecem no universo literário, como nas histórias de Herman            

Melville.  

Históricos pois, embora suprimidos nominalmente, sabemos que       

empreendimentos tão complexos quanto expedições marítimas e a conquista de um           

continente necessitam de muitas pessoas capazes de performar as mais diversas funções.            

Sem rosto, sem nome, esses trabalhadores aparecem nas entrelinhas dos textos que            

privilegiam e reconhecem os capitães, donos de embarcações, almirantes e todos os            

outros personagens de elite. No universo literário, entretanto, esses personagens são           

mais complexos, como em Melville (1950, p. 100): 

 
Fiquei sentado ali, observando-o com muito interesse. Ainda que selvagem e           

com o rosto horrivelmente marcado - para meu gosto, pelo menos -, havia na              

sua expressão algo que não era de modo algum desagradável. É que ninguém             

pode ocultar a alma. Através de todas as suas tatuagens monstruosas julguei            

distinguir indícios de um coração sincero e honesto e nos seus grandes olhos             

profundos, negros e orgulhosos, brilhavam sinais de um espírito que          

desafiaria mil demônios. Além disso o pagão tinha um certo porte majestoso            

que nem mesmo as suas estranhezas conseguiam mutilar. Parecia um homem           

que jamais se havia humilhado e que nunca tivera um credor. Não sei se era               

por ter a cabeça raspada, mas a sua fronte se destacava com um relevo mais               

livre e brilhante e parecia mais ampla assim. O certo é que do ponto de vista                

frenológico, a cabeça era excelente. (MELVILLE 1950, p. 100) 
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O trecho acima é interessante também pois exemplifica a maneira como um            

homem branco, do século XIX olhava para um não-branco, o “Outro radical”: com             

estranheza, hesitação e ao mesmo tempo com admiração. Enfim, incapaz de versar            

sobre as pessoas reais, que de fato fizeram parte deste processo, acredito que a literatura               

se aliada aos trabalhos arqueológicos e às leituras de documentos históricos pode nos             

trazer novas perspectivas sobre essas pessoas. Chamo, então, estes sujeitos que aqui            

descrevo de histórico-literários. 

Herman Melville, escritor de algumas obras que inspiram este trabalho,          

participou de algumas expedições marítimas (inclusive uma baleeira que de certo deu            

muita matéria prima para Moby Dick, considerado seu magnum opus) e, embora suas             

histórias sejam fictícias, são não apenas inspiradas, mas também reflexo das           

experiências que teve a bordo dos navios juntamente com os descritos por ele como              

“selvagens”. É evidente o eurocentrismo em suas narrativas e descrições de personagens            

não-brancos, já que o autor fala a partir da posição de um homem europeu branco               

relativamente educado do século XIX, mas durante a narrativa de Moby Dick fica clara              

a admiração do protagonista Ismael em relação a Queequeg, com quem forma uma             

grande amizade e não poupa elogios. 

É sabido que os navios, mesmo os que saíam dos países mais ao norte, ao descer                

rumo ao extremo sul paravam na Austrália, Chile, Brasil, Argentina e países da América              

Central (ZARANKIN, 2005; GUIMARÃES, 2011). Com a crescente demanda de mão           

de obra baleeira e a promessa de rápida fortuna, donos de navios começaram a buscar               

brancos pobres e não-brancos para integrar sua tripulação expedicionária (PENA, 2013).           

Foi doado ao geólogo chileno Daniel Torres um crânio feminino identificado como            

ameríndio em Shirreff Cape, na Ilha de Livingston (TORRES, 1992), e isso é usado por               

alguns pesquisadores como um argumento que endossa essa afirmação. Há aparições           

também na literatura: em Moby Dick, Ismael torna-se melhor amigo do arpoador            

Queequeg, inicialmente descrito como um selvagem vindo dos mares do Sul, da Nova             

Zelândia, e possuindo uma “tez morena”. Já em Billy Budd, o narrador também             

descreve um marinheiro que avistara em Prince’s Dock: 

 
a common sailor so intensely black that he must needs have been a native               

African of the unadultered blood of Ham - a symmetric figure much above             

the average height. The two ends of a gay silk handkerchief thrown loose             

about the neck dances upon the displayed ebony of hist chest, in his ears were               
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big hoops of gold, and a Highland bonnet with a tartan band set off his               

shapely head. It was a hoy noon in July; and his face, lustrous with              

perspiration, beamed with barbaric good humour (MELVILLE, 1924, pag. 2) 

 

Em ambas as histórias, contadas de um ponto de vista eurocêntrico, os            

personagens vêem, em primeiro momento, os marinheiros não-brancos como selvagens          

e exóticos. Entretanto, a longa duração da viagem e o contato constante entre a              

tripulação do navio fez com que comunidades se criassem, de modo que as diferenças              

acabam por se diluir dentro deste contexto: 

 
By the 1800s, whaling had become a major industry that impacted the entire             

world. In addition to supplying people with fuel and other important goods,            

whaling brought people together and tore them apart. While at sea, whalers            

were separated from their families for months, even years. Those on the boats             

and those left behind formed their own unique communities.” (CURRIE,          

2001: 9) 

 

Assim o é quando Ismael, ao entrar em contato mais íntimo com Queequeg e              

outros marinheiros de origem não-branca a bordo do Pequod, começa a criar laços de              

amizade, principalmente com Queequeg, e a vê-lo como um igual. 

 
Tão absortos estávamos com a cena que contemplávamos da proa movediça           

que, durante algum tempo, não observamos os olhares irônicos dos          

passageiros, um conjunto de gente boba, que se admirava de ver dois seres             

humanos assim tão inseparáveis como se um homem branco fosse superior a            

um homem de cor com a cara pintada de branco. (MELVILLE, 1924, p. 115) 

 

Evidências arqueológicas nos acampamentos foqueiros nos mostram que,        

embora houvesse uma hierarquia rígida no contexto da viagem, dentro dos navios, o             

mesmo parece não ocorrer na cultura material encontrada nos sítios arqueológicos           

(ZARANKIN, 2005). A diferenciação dos espaços se dá por sua função, seja de             

habitação ou trabalho, não havendo distinção na cultura material encontrada dentro           

desses sítios: sapatos, talheres, jogos, espaços comunais, todas essas coisas pareciam ser            

compartilhadas entre os indivíduos que ocupavam aquele espaço, fosse homem, mulher,           

branco, negro, americano ou de qualquer outro tipo. Ou seja, materialmente,           
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hierarquias, identidade étnicas, nacionais e outras não estavam sendo demarcadas ou           

reforçadas nos acampamentos. 

Embora as expedições e a vida no mar seja comumente associada à            

masculinidade e a um universo puramente masculino (PENA, 2013), além do crânio            

estudado por Daniel Torres pertencer a uma mulher, há outros indícios de mulheres que              

faziam parte das expedições. O livro “Petticoat Whalers - Whaling Wives at Sea 1820 -               

1920”, de Joan Druett, baseando- se na leitura de journals, cartas, e outras             

reminiscências de baleeiros, conta um pouco mais sobre a vida das esposas dos altos              

oficiais que embarcavam junto nas expedições. Embora de início a participação das            

mulheres nas expedições baleeiras não tenha sido vista com bons olhos, aos poucos a              

sociedade britânica (do qual o livro trata em específico), passou a considerar aceitável e              

até mesmo admirável a presença de tais mulheres. Uma das primeiras mulheres a             

embarcar de Nantucket foi Mary Hayden Russel, que, de acordo com cartas escritas             

para sua filha, o fez em obediência aos pedidos do marido e apesar das objeções dos                

amigos. Os motivos para levarem as esposas eram muitos, fosse saudade, solidão, pela             

manutenção dos laços familiares ou até mesmo por ordem dos maridos. Almira Gibbs,             

foi uma marinheira que embarcou a contragosto, por ordens do marido: “When I get              

home, I think I shall stay and lett them that wants to a whaleing, it is no life for me” -                     

escrevera em 1855 (DRUETT, 2001). 

A presença de mulheres e agentes não-brancos nos navios baleeiros denota um            

quadro de extrema diversidade no contexto marítimo da época. Os tripulantes           

arrancados da terra para passar anos no mar se vêem obrigados a lidar com uma               

realidade que passa a ter contornos diferentes da que conhecem em suas casas: mulheres              

assumem papéis que não assumiriam em terra, brancos e não-brancos têm de            

compartilhar comida, lazer e fazer trabalhos parecidos em uma época onde o racismo e              

a xenofobia eram naturalizados. Ao menos enquanto acampados, possivelmente na          

realidade do navio essas diferenças eram marcadas. Evidenciar o convívio dessas           

pessoas e mostrar que elas tiveram de criar novas formas de organização e vivências na               

conquista da Antártica é de extrema importância para a compreensão deste processo.  
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O sítio Lima Lima 

The northern range of South Shetland Islands lie between         
latitude 61º and 65º, and longitude 64º and 65º, and          
consist of 12 main islands and innumerable rocks above         
water [...] (WEDDEL, James, 1825, p. 131) 

 

Oficialmente descoberta pelo comandante Mr. William Smith que, em 1819, saia           

de Montevideo para Valparaíso para depois seguir aos mares do sul (WEDDEL, 1825),             

o arquipélago das Ilhas Shetland do Sul tem 500 km de comprimento com uma área               

total de 3687 km² que compreende as seguintes ilhas: Ilha Clarence, Ilha Elefante, Ilha              

do Rei George, Ilha Nelson, Ilha Robert, Ilha Greenwich, Ilha Livingston, Ilha da Neve,              

Ilha Decepção, Ilha Baixa e Ilha Smith, juntamente com numerosos ilhéus. 

O sítio Lima Lima está localizado na Ilha Livingston, mais precisamente em            

Punta Lair, na Península Byers. Sua primeira aparição em artigos acadêmicos se deu na              

década de 1950, por Lewis Smith e H. W. Simpson, que trata das diversas expedições               

exploratórias e suas consequências, passando também pela nomeação e caracterização          

dos sítios descobertos. Chamado pelos autores de “Sealers Cave”, o sítio Lima Lima foi              

descrito como sendo uma caverna perto da praia, mais a fundo, há paredes de pedra               

separando um recinto de outro. No recinto menor, de 4.20m x 2.10m, foram encontradas              

fogueiras, três vértebras de baleia que eram usadas como bancos e outros ossos de focas               

e baleias (SMITH e SIMPSON, 1987). Vale lembrar que durante a sua descoberta,             

foram retiradas vários itens de superfície do sítio, tendo as escavações começado            

posteriormente. Abaixo, um mapa das Ilhas Shetlands do Sul seguido de um croqui feito              

pelos pesquisadores da época: 
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Figura 4: mapa das Ilhas Shetlands 

 

Fonte: wikipedia (acesso em julho de 2020) 
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Figura 5: croqui feito por Smith e Simpson 

 
Figura 5: croqui feito a partir de um caderno de campo de M.G.White, em 1958. 

 

Uma equipe argentina fez intervenções no sítio em meados da década de 1990,             

durante a Campanha Antártica de Verão da qual o Professor e Orientador deste             

Trabalho de Conclusão de Curso, Andres Zarankin, fez parte. Primeiro, foi elaborado            

um mapa da Península Byers com a distribuição dos artefatos encontrados e a dinâmica              

dos processos pós-deposicionais para posteriormente escavar e compreender mais         
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detalhadamente a estruturação dos espaços de vida. Foi a partir das descobertas desse             

sítio que surgiu o interesse em ampliar as pesquisas na Península Byers (ZARANKIN &              

SENATORE, 2007)  

Quase setenta anos depois de sua descoberta e mais de vinte anos após a              

primeira intervenção em Lima Lima, a equipe do LEACH voltou a intervir no sítio em               

2018 e 2019. A metodologia será descrita na próxima sessão, após a caracterização             

litológica da caverna. É importante caracterizá-la litologicamente para melhor         

discriminar as assinaturas químicas em relação à composição química natural do           

ambiente. 

 

Caracterização litológica 

A Península Byers é considerada a maior área livre de gelo das ilhas Shetlands              

do Sul. Conta com um clima marítimo frio e precipitação anual de 800 mm, sendo sua                

temperatura média anual de -2 ºC. O local já foi palco de intensa atividade vulcânica, o                

que deu origem a diversos arcos insulares e outras estruturas. Sua litologia conta com              

rochas sedimentares (pedras de lama marinha, arenitos e conglomerados), rochas          

vulcânica e vulcanoclástica, além de corpos ígneos intrusos. A geomorfologia do local é             

caracterizada por formas de relevo periglaciais (VILLAGRAN et al, 2013). 

Punta Lair, local específico da caverna, apresenta, de acordo com Parica et al             

(2007) e Demant et al (2004), rochas piroclásticas e lavas intrusivas, destacando-se            

ignimbritos dacíticos e riolíticos, andesitos e basaltos. Segundo Demant et al (2004) a             

litoestatigrafia de Lair Point é formada por: 
Basaltic to andesitic sills, dykes and plugs intruded the continental          
sedimentary sequence. They form most of the topographical highs on the           
peninsula. (...) These plugs, dykes and sills represent the eroded roots of            
volcanic edifices belonging to an emerged Cretaceous arc. (Demant et al;           
2004; p.133) 

Parica et al(2007), por sua vez, considera a formação litológica de Punta Lair             

como sendo a semelhante à de Cerro Negro (formação rochosa, formada principalmente            

por rochas piroclásticas. Se encontra mais próximo ao Domo Rotch), as descrevendo da             

seguinte maneira: 
Esta unidad aflora en forma discontinua en el sector oriental de península            
Byers, principalmente entre el cerro Negro y el Domo Rotch.. Corresponde al            
depósito de un episodio explosivo, relativamente más básico que las unidades           
más antiguas. Está integrado por piroclastitas con abundantes cristales de          
plagioclasa y en menor proporción piroxeno; se distingue por la presencia de            
líticos de volcanitas más básicas que los que integran las unidades anteriores.            
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(PARICA et al, 2007, p. 556) 

 

Assim, temos que a litologia de Punta Lair é formada principalmente por            

basaltos, sendo a rocha encaixante predominantemente piroclástica, com cristais de          

plagioclásios e piroxênios.Os artigos citados mencionam que foram realizadas análises          

químicas e petrográficos, embora nenhuma especificamente de Punta Lair. 

A Tabela 1 apresenta a mineralogia das rochas e a fórmula química básica dos              

minerais constituintes das rochas mencionadas por Parica et al (2007), importantes para            

as discussões do TCC. Cabe ressaltar que o basalto, apesar de ser uma rocha sem               

quartzo, pode apresentar “cavidades esféricas (...) vazias (vesículas) ou preenchidas por           

minerais secundários (amígdalas)” (Popp, 1999: 47), além de geodos, que se           

caracterizam por apresentar uma parte externa, resultante do resfriamento rápido,          

camadas de sílica amorfa geralmente de diferentes cores, identificadas como ágata.           

Alguns autores caracterizam as camadas individuais como calcedônia. Na parte interna           

do geodo pode ocorrer a formação de cristais de quartzo predominantemente incolor ou             

violeta (ametista), motivo pelo qual em área com basalto pode ocorrer a presença de              

quartzo. 

 

Tabela 1 - rochas e suas caracterizações químicas 
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Rochas Ignimbritos 

Daciticos 

Ignimbritos Rioliticos Andesitos Basaltos 

Tonalidade Leucorática 

(clara) 

Leucocrática (clara) Mesocrática 

(intermediária) 

Melanocrática 

(escura) 

Mineralogi

a básica e   

fórmula 

química 

aproximada  

Quartzo - SIO2 

Plagioclásio 

(Na,Ca)Al(Si,Al)

Si2O8 

Quantidades 

menores de: 

Biotita -  

K(Mg,Fe2+)3[AlSi

3O10](OH,F)2 ou 

K(Mg,Fe2+)3(Al,F

e3+)Si3O10(OH,F)2 

Piroxênio –  

abrange 24 tipos   

de minerais 

Quartzo SIO2 

Feldspato alcalino  

KAlSIO8 

NaALSi3O8 

(Na,Ca) (Al,Si)4 O8 

CaAl,2Si2O8 

obs: mais de 70% de     

sílica 

Alguns minerais  

acessórios: 

Biotita 

K(Mg,Fe2+)3[AlSi3O10

](OH,F)2 ou 

Plagioclásio 

(Na,Ca)Al(Si,Al)Si2O8 

Hornblenda  

(Na,K)0-1Ca2(Mg,Fe2+,Fe3+,A

l,Ti)5(Si6Al2)8O22(OH,O)2 

Biotita 

K(Mg,Fe2+)3[AlSi3O10](OH,F

)2 ou 

K(Mg,Fe2+)3(Al,Fe3+)Si3O10(

OH,F)2 

Alguns minerais acessórios: 

Apatita Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) 

Zircão ZrSiO4 

Magnetita Fe2+Fe2O4 

Plagioclásio 

(Na,Ca)Al(Si,Al)Si2O8 

Clinopiroxênio (Augita) 

(Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)(Si,

Al)2O6 

Olivina 

(Mg,Fe)2SiO4 

 

Alguns minerais  

acessórios: 

Cromita 

(Fe,Mg)(Cr,Al)2O4 ou Fe2+

Cr2O4 

Magnetita Fe2+Fe2O4 



 

 

Fonte: https://museuhe.com.br/ 
De acordo com Parica et al (2007), Demant et al (2004) e do Grupo de               

Espeleologia (GGEONLINE, 2020), a caverna encontra-se em área de basalto, motivo           

pelo qual a abordagem está centrada na mineralogia dessa litologia, mas em momento             

algum se desconsidera as demais, principalmente a relação do basalto com as rochas             

encaixantes.  

Vale mencionar também que é importante conhecer não só a mineralogia da            

caverna, mas também as características das praias e solos da região, uma vez que o               

transporte eólico leva sedimentos das praias para dentro da caverna. Sobre isso, Villagran             

et al (p. 4, 2013) explica: 
The South Beaches of Byers Peninsula are made of Quaternary 
gravels and alluvium, with poorly developed, shallow soils of         
high stoniness, low organic matter content and sporadic        
permafrost development. Vegetation is scarce on the beaches,        
with only grasses (Deschampsia sp.) and mosses, the latter         
growing on fine grained sediments in depressions (Navas et al.,          
2008). Studies made on Cryosols from the northern and southern          
portions of the peninsula show that soil properties are         
intrinsically related to parent material and its mineralogical        
composition, except for ornithogenic soils, which derive from        
decayed bird guano (Navas et al., 2008; Moura et al., 2012). 

 

A mineralogia e os elementos químicos do basalto destacados na Tabela 1 são             

importantes para a abordagem adotada no TCC. Entretanto, para investigações mais           

aprofundadas é preciso análises petrográficas e geoquímicas, bem como as influências           

dos processos de intemperismo, destacadamente químicos e físicos, sobre a rocha e os             
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Alguns minerais  

acessórios: 

Magnetita 

Fe2+Fe2O4 

Titanita 

CaTiSiO4(O,OH,

F) ou CaTiSiO5  

Alanita 

(Ca,Fe)2(Al,CeFe

)3(OH)(SiO4)3) 

Apatita 

Ca5(PO4)3(F,Cl,O

H) 

Zircão ZrSiO4 

 

K(Mg,Fe2+)3(Al,Fe3+)S

i3O10(OH,F)2 

Zircão ZrSiO4 

Apatita 

Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) 

Rutilo TiO2 

 

Titanita CaTiSiO4(O,OH,F)  

ou CaTiSiO5  

 

Ilmenita Fe2+TiO3 

Apatita 

Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) 

 

https://museuhe.com.br/


 

 
minerais. Esse aprofundamento é vital para a produção de dados relacionados com a             

alteração que a rocha sofre nesse ambiente específico e com isso, os processos             

geoquímicos envolvidos. 

 

 

 

II 

Metodologia 
 

A metodologia do trabalho compreende, por um lado, uma série de ações em             

campo, realizadas pela equipe do LEACH-UFMG, associada a coletas sistemáticas de           

amostras de solo realizadas no interior da caverna e por outro, um conjunto de ações em                

laboratório visando o estudo das amostras a partir da técnica de fluorescência de raio X               

(XRF). Estas serão descriminadas abaixo de forma separadas, porém são dependentes           

uma das outras. 

 

Metodologia de campo 

 

As atividades em campo realizada pela equipe do LEACH, foco desse TCC, e             

datadas de 09 a 27 de fevereiro de 2018 e de 09 de janeiro a 09 de fevereiro de 2019 se                     

iniciam na definição da área de escavação. Foram escavadas as áreas interna e externa              

do abrigo edificado dentro da caverna, principalmente adjacente ao muro, na fogueira da             

parte externa e no meio da caverna. Essa escolha se dá porque o foco era compreender o                 

processo de edificação e desmoronamento dos muros construídos, analisar as práticas           

alimentares dentro e fora da fogueira e discutir as atividades de processamento da caça              

realizadas fora do abrigo, mas dentro da caverna. Sendo assim, foram abertas            

quadrículas, cada uma possuindo 1m² e sendo responsabilidade de um escavador. A            

escavação foi realizada como decapagem, respeitando os níveis naturais e a estratigrafia            

do sítio. Segue imagens do sítio, e um croqui. 
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Figura 6: foto de parte da escavação de Lima Lima, campanha de 2019 

 
Fonte: acervo do LEACH (2019) 
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Figura 7: croqui do sítio. Elaborado por Fernanda Codevilla e Beatriz de Moraes (2019) 
Fonte:f
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Foi definido um bloco testemunho, para controlar o perfil estratigráfico do sítio,            

que também foi desenhado e teve todas as profundidades de cada nível plotadas na              

estação total, juntamente com sua descrição em termos de coloração, características do            

sedimento, tipo de vestígio e demais informações chave. Abaixo, a figura 8 ilustra a              

retirada do bloco testemunho: 

 

Figura 8: foto do bloco testemunho 

 
Fonte: acervo do LEACH (2019). 
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Figura 9: Foto do perfil estratigráfico da quadra H16 

 
Fonte: acervo do LEACH (2019). 

 

Os vestígios coletados nas quadrículas recebem um número de inventário, são           

plotados, registrados com fotos, croquis e tablets. Os objetos muito grandes receberam            

mais de um ponto da estação total.  

Em relação às amostras de solo, seguimos um protocolo elaborado pela           

arqueóloga Ximena Villagran previamente as expedições, nesse foi determinado a          

coleta de dois tipos de amostras6: a de solo deformado (sedimento solo, sem             

preocupação com a manutenção da estrutura sedimentar) e indeformado (mantendo a           

orientação da estrutura sedimentar). Foi reservado um canto da quadra para cada coleta,             

de modo que para cada amostra de sedimento solto foram coletados aproximadamente            

30g de sedimento, começando pela camada superficial e conforme o andamento da            

escavação e a revelação de uma nova camada sedimentar, outras foram tiradas até             

chegar ao nível estéril, que também teve amostras coletadas. Foi coletada uma amostra             

6 O Protocolo foi elaborado pela Professora Ximena Villagran em 2017 para auxiliar as coletas de 
amostra de solo realizadas pelos pesquisadores do LEACH em atividades posteriores. 
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para cada uma das camadas que perfazem a estratigrafia, como por exemplo: uma             

amostra da camada de cobertura eólica, uma da camada de ocupação e uma do substrato               

estéril do solo. Os pontos de coleta foram plotados. As estruturas identificadas (fogões,             

vértebras, costelas e outras) foram fotografadas, plotadas, desenhadas, registradas nos          

tablets, e, em alguns casos, registradas com o Laser Scan 3D. Das fogueiras             

identificadas foram retiradas amostras de sedimentos, sendo elas dos sedimentos preto,           

concrecionado e rico em fragmentos de osso calcinados e carbonizados que           

caracterizam as fogueiras feitas pelos foqueiros. As amostras dessas fogueiras foram           

feitas da área central da fogueira e de sua periferia. Amostras de sedimentos de feições               

específicas (manchas ou materiais desconhecidos que apareceram durante a escavação)          

também foram coletadas, mas, nesse caso, privilegiando apenas aquele sedimento          

distinto, mesmo que não tenha sido possível coletar 30g. 

 

Atividades laboratoriais 

Os procedimentos descritos acima são referentes às etapas de campo, as quais            

não pude participar em virtude, também, dos cortes de verba impostos às Universidades             

públicas por todo o país. A seguir, descrevo os procedimentos adotados no laboratório             

do LEACH, local em que passei a maior parte do tempo pesquisando e trabalhando para               

a realização deste trabalho 

Após chegar em laboratório, todas as 14 amostras foram secadas, marcadas e            

depois acondicionadas em ziplocks, onde receberam a devida marcação e foram           

guardados em geladeira, para manter a temperatura. Destas, 10 foram escolhidas para            

serem analisadas, tendo sido escolhidas amostras de fogueira (de dentro e de fora),             

amostras associadas a estruturas de pele e uma amostra da porta. 

Utilizando um serviço da USP, mais precisamente com o Laboratório de           

Caracterização Tecnológica da Poli/USP, as amostras coletadas durante as campanhas          

de 2018 e 2019 foram submetidas à análise XRF por meio do equipamento da marca               

Malvern Panalytical, modelo Zetium, na calibração STD-1. Os valores foram          

normalizados a 100% e a perda ao fogo (PF) foi realizada a 1020°C durante duas horas7. 

A técnica de Fluorescência de Raios X por dispersão de energia (XRF) é             

considerada não destrutiva, multielementar e simultânea. Ela consiste em excitar os           

elétrons e fazer com que eles transitem pelas camadas de valência do átomo, emitindo              

7 As análises feitas pelo laboratório da USP foram financiadas pela FUNDEP. 
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sua florescência natural, que é medida e comparada com dados de referência para se              

descobrir de qual elemento se trata. Este tipo de análise possibilitaria a identificação dos              

elementos químicos que compõem as amostras de solos. Tais análises permitem           

identificar informações como: uso antrópico, ou não, do solo, maior ou menor            

intensidade de ocupação humana e/ou pisoteamento do terreno; em alguns casos,           

especificar atividades realizadas no sítio e etc.  

O resultado dessas análises foi processado na linguagem de programação R++,           

de modo a gerar gráficos de PCA (principal component analysis) e uma matriz de              

correlação entre os elementos. 
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Dos documentos analisados 

A Arqueologia Histórica lida com diversas fontes de informação e, dado o            

contexto histórico que pesquisamos, existe certa documentação sobre esse processo          

embora ela tenha sido feita por um perfil bem definido de agentes (em sua maioria               

homens brancos e europeus). Textos, assim como artefatos, são contextualmente          

produzidos, de modo que os diários e logbooks lidos para este TCC fazem parte, e são                

testemunhos, de uma época. Sua leitura é importante não apenas para compreender o             

contexto em que se inserem, mas também os objetos inseridos nesse contexto            

(GALLOWAY, 2006). Mantendo sempre em mente que quem fala, fala sempre de            

algum lugar, uma época, um corpo, uma (ou várias?) subjetividades, entendo também            

que os textos produzidos por agentes de sua época são permeados por suas experiências,              

opiniões, valores e outros atributos que enviesam sua percepção. A grande maioria dos             

textos foram escritos por homens brancos europeus, o que nos trás uma percepção             

localizada não apenas em termos históricos mas também geográficos, raciais e de            

gênero. Sua leitura é importante em associação às outras fontes de informação pois             

versam sobre o tema que pesquisamos a partir de outro prisma, embora seja necessária              

uma leitura conscientemente crítica de suas palavras. 

De forma complementar serão analisados documentos escritos a fim de          

confrontar, complementar e comparar as informações fornecidos pelo estudo do XRF.           

Nesse sentido, foram lidos os diários dos tripulantes, literatura marinha e logbooks de             

modo a compreender, da ótica do próprio baleeiro/foqueiro, um pouco mais de seu dia a               

dia na Antártica. Capazes de fornecer um panorama contextual em relação ao universo             

foqueiro e baleeiro, os diários são escritos pelos próprios agentes das expedições, e             

contém informações sensíveis e importantes acerca da viagem realizada. Os diários           

contém informações como o clima do dia, a posição do navio, seu destino, as paradas               

realizadas, além de impressões pessoais dos marinheiros. 

Este trabalho concilia três fontes extremamentes importantes de informação: os          

vestígios materiais, macro, observáveis a olho nu no sítio; os escritos sobre as             

expedições; e a informação dada pela composição química do solo. Embora de natureza             

distintas, essas três dimensões da informações, se aliadas, podem ser capazes de nos             
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ajudar a interpretar mais completamente a realidade dos foqueiros e baleeiros do século             

XVIII e XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Resultados  

Para o presente trabalho, junto à equipe do LEACH e com a ajuda da arqueóloga               

Fernanda Codevilla Soares, foram escolhidas 10 amostras deformadas: uma delas foi da            

praia (amostra J), fora do sítio; duas foram provenientes de uma fogueira dentro do              

recinto menor (amostras E e F); outras seis do recinto maior, sendo três delas de               

fogueiras (amostras G, H e I), outras três que estão associadas a peles (amostras B, C e                 

D); e, por fim, uma amostra da porta entre ambos os recintos (amostra A). Para as                

amostras de fogueira, foram coletadas amostras de dentro e de fora, menos da fogueira              

referente à amostra J. Já em relação às amostras associadas à estrutura de pele, foram               

coletadas amostras de superfície, do nível 1 e do nível estéril. Durante as campanhas, foi               

feito em campo um croqui básico pelo Professor Andres Zarankin, que posteriormente            

viria a ser digitalizado e aprimorado pelas pesquisadoras do LEACH Fernanda           

Codevilla e Beatriz de Moraes. 

Abaixo, o croqui com o local de onde foram retiradas cada amostra: 
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Figura 10: croqui do sítio com o local de onde as amostras foram retiradas 

 
Fonte: acervo do LEACH (2019) 

As fogueiras se mostram estruturas interessantes uma vez que, dentro de uma            

caverna como a Lima Lima, seu uso deve ter sido amplo: usadas como fonte de luz e                 
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calor, para fazer comida, quem sabe processar algum insumo animal coletado. O ponto             

chave é que certamente era uma das estruturas mais utilizadas, se não para cozinhar,              

com certeza para se aquecer e socializar à sua volta. Parte de seu potencial já foi                

explorado pela Professora Ximena Villagran et al (2013) em seu artigo Living in the              

Cold que descobriu o uso de blubber em concreções de fogueira que antes se acreditava               

serem de carvão mineral. Pensando a importância dessas estruturas no âmbito social,            

alimentar e laboral, as amostras relativas à elas foram escolhidas para compreender mais             

seus usos: eram feitas para cozinhar? Se sim, o que? Com o que? Blubber, madeira de                

náufrago? Se não, faziam parte do processamento das peles? Ou seriam apenas fontes de              

luz e um bom local de socialização? Abaixo, um croqui com todas as fogueiras              

encontradas até então no sítio: 
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Figura 11: croqui do sítio marcado com as fogueiras encontradas 

 

Fonte: acervo do LEACH 
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As peles também são outro fator importante, uma vez que era um dos insumos              

mais procurados pelos caçadores. A abundância da fauna local consequentemente deu           

lugar à abundância de recursos extraídos deles, sendo o couro um dos mais requisitados.              

Em Lima Lima, logo na entrada da caverna foram encontradas diversas peles de animais              

estendidas no chão, como se fosse um tapete. Amostras deste setor também foram             

recolhidas a fim de tentar entender se de fato são um tapete, ou foram estendidas apenas                

como parte de seu processamento. Para além disso, o objetivo também é tentar             

identificar, se possível, de qual, ou quais, animais pertenciam aquelas peles. 

A amostra C corresponde ao nível estéril de materiais arqueológicos, foi           

escolhida de modo a apresentar um parâmetro comparativo com os demais lugares            

sabidamente ocupados pelos foqueiros de acordo com os vestígios materiais recolhidos.           

Também procurei compreender se há alguma pegada de atividade humana dentro deste            

solo dito “estéril”. 

O resultado das análises amostras de sedimento nos forneceu a concentração dos            
seguintes compostos químicos: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl, K2O, CaO,            
TiO2, V2O5, Cr2O3, MnO, Fe2O3, NiO, CuO, ZnO, SrO, Y2O3, SnO2, PbO, Br e Rb2O.               
Abaixo, a tabela 2 apresenta os resultados das análises químicas: 

 
Tabela 2 - resultado das análises químicas em %: 

51 
 

 Descrição 

Elementos Químicos 

Na2

O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl K2O CaO TiO2 V2O5 Cr2O3 MnO Fe2O3 SrO PF 

A

Amostra 

retirada da 

porta entre 

os recintos 4,06 3,7 11,6 38,4 2,4 0,33 0,19 1,11 7,46 1,32 0,06 0,04 0,17 14,2 0,05 14,6 

B

Estrutura de 

pele não 

identificada 

da quadra 

H16 (nível 1) 4,81 5,47 14 42,5 1,09 0,17 0,05 1,13 5,98 1,35 0,07 0,04 0,15 13,7 0,08 9,41 

C 

Estrutura de 

pele não 

identificada 

da quadra 

H16 (nível 

estéril) 4,66 5,15 14,3 41,8 1,59 0,19 0,02 1,25 6,35 1,35 0,06 0,04 0,15 13,6 0,08 9,38 

D

Estrutura de 

pele não 

identificada 4,06 5,45 13,7 41,9 1,54 0,17 0,11 1,26 6,44 1,38 0,07 0,03 0,16 13,7 0,07 9,9 



 

 

 

Os gráficos abaixo apresentam os resultados referente a análise de dados de XRF             

das amostras de solos recuperadas no sítio arqueológico Lima Lima. Foram escolhidos            

os elementos mais expressivos para a formulação dos gráficos, já que alguns mostraram             

valores próximos ou abaixo do limite de detecção do método ou não tiveram variação              

expressiva em relação à amostra controle. Estas foram agrupadas por composto           

químico, a fim de tornar mais didática a compreensão dos resultados. Ao lado de cada               

gráfico destaca-se, em porcentagem, as amostras que apresentaram valores maiores ou           

menores do que a amostra de referência. Os valores do eixo Y correspondem aos              

valores brutos, em porcentagem. O eixo X corresponde a cada uma das amostras             

listadas a seguir: 

Amostra A – Porta do recinto murado, interior da caverna, Q H4 

Amostra B – Estrutura de pele, próxima a saída da caverna, Q H16 
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da quadra 

H17 (nível 1) 

E 

Amostra 

interna do 

fogão da 

quadrícula G2 3,49 3,56 11,3 35 2,98 0,3 0,21 1,38 7,37 1,06 0,06 0,03 0,14 11,4 0,04 21,7 

F 

Amostra 

externa do 

fogão da 

quadrícula G2 4,48 4,48 14,4 43,6 1,26 0,09 0,03 0,89 8,58 1,42 0,07 0,04 0,18 14,2 0,06 6,14 

G

Amostra 

externa do 

fogão da 

quadrícula G6 3,76 3,31 12,6 41,9 2,25 0,34 0,09 1,15 7,09 1,51 0,07 0,04 0,18 15,2 0,05 10,5 

H

Amostra 

interna do 

fogão da 

quadrícula G6 4,26 3,67 12,8 42,7 1,89 0,18 0,08 1,04 7,13 1,54 0,07 0,03 0,18 15,5 0,05 8,86 

I 

Amostra 

interna do 

fogão da 

quadrícula J6 3,64 2,77 9,09 30,2 4,58 0,32 0,34 1,64 8,01 1,01 0,05 0,04 0,29 10,4 0,05 27,5 

J 

Amostra 

controle, da 

praia, 

próxima ao 

sítio Cutler 4,05 3,06 12,7 50,8 0,32 0,04 0,02 1,01 7,15 1,57 0,07 0,06 0,19 15,7 0,05 3,09 



 

 
Amostra C - Estrutura de pele, próxima a saída da caverna, Q. H16 

Amostra D - Estrutura de pele, próxima a saída da caverna, Q.H17 

Amostra E – Fogueira 3, parte interna da fogueira, Q.G2 

Amostra F – Fogueira 3, parte externa da fogueira, Q.G2 

Amostra G – Fogueira 1, parte externa da fogueira, Q.G6 

Amostra H – Fogueira 1, parte interna da fogueira, Q.G6 

Amostra I – Fogueira 6, parte interna da fogueira, Q.J6 

Amostra J – Amostra de controle externa ao sítio, próximo ao sítio Cutler 

 

Tabela 3: gráficos 
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No gráfico referente ao    

composto químico Na2O   

(óxido de sódio),   

destacam-se as amostras A,    

B e E. A amostra B possui       

teor de Na2O cerca de 18%      

maior que a amostra J. A      

amostra C possui teor de     

Na2O maior que J em cerca      

de 15%. A amostra E,     

contudo, possui teor de    

Na2O cerca de 13% menor     

que J.  

 

No gráfico referente ao    

composto químico Al2O3   

(óxido de alumínio).   

Destacam-se os asamostra   

A, C, D, E, F e I. A amostra         

A diminuiu 8% em relação a      

J, enquanto B aumentou em     

torno de 10% , C por volta       

dos 12%, D em torno de 7%.       

E, por sua vez, diminuiu por      

volta de 11%, enquanto F     

aumentou 13. I, por sua vez,      

diminuiu 28%. 
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No gráfico referente ao    

composto químico MgO   

(óxido de magnésio),   

destacam-se as amostras B,    

C, D e I. As amostras B, C,        

D possui teor de MgO cerca      

de 78%, 68% e 78% maiores      

do que J. A amostra I, por       

sua vez, possui teor de MgO      

cerca de 9% a menos do que       

a amostra J. 

 

No gráfico referente ao    

composto químico SiO2   

(dióxido de silício) todas as     

amostras mostram resultados   

menores do que a amostra     

controle. 

A diminuiu em torno de     

24%, B 16%, C e D 17%, E        

31%, F 14%, G 17%, H 15%       

e I 40% 

 

No gráfico referente ao    

composto químico P2O5   

(fosfato), todas as amostras    

tem um aumento em relação     

à amostra controle. A    

aumentou 650%, B em torno     

de 240%, C 396%, D 381%,      

E 831%, F 293%, G 603%,      

H 490% e I 1331% 
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No gráfico referente ao    

composto químico SO3   

(óxido sulfúrico). Todas as    

amostras tiveram um   

aumento em relação a    

amostra controle. A   

aumentou 725%, B 325%, C     

375%, D 325%, E 650%, F      

125%, G 750%, H 350% e I       

700% 

 

Em relação ao composto    

químico Cl (Cloro), a    

maioria das amostras teve    

um aumento, com exceção    

de C que se manteve igual a       

J. A aumentou 850%, B     

150%, D 450%, E 950%, F      

50%, G 350%, H 300% e I       

1600% 

 

No gráfico referente ao    

composto químico CaO   

(óxido de cálcio)   

destacam-se os elementos   

B,C, D, F e I. B diminuiu       

16% em relação a J, C      

diminuiu 11% enquanto D    

apresentou uma baixa de    

9%, F de 20% e I de 12% 



 

 

56 
 

 

No gráfico referente ao    

composto químico TiO2   

(dióxido de titânio) todos as     

amostras mostraram  

concentrações menores do   

que a amostra controle. A,     

B, C, D e F diminuíram em       

torno de 81%. E e I      

diminuíram 85% e G e H      

78% 

 

No gráfico referente ao    

composto químico K2O   
(óxido de potássio)   

destacam-se as amostras A,    

B,C, D, E, G e H. A       

aumentou em torno de 9%     

em relação a J, B 11%, C       

23%, D 24%, E 36%. Já F       

diminuiu em torno de 11%     

enquanto G aumenta 13%, e     

I 62% 

 

No gráfico referente ao    

composto químico Fe2O3   

(óxido de ferro) as amostras     

que se destacam são A, B,      

C, D, E e I. Todas      

diminuíram em relação à    

amostra controle: A   

diminuiu em torno de 10%,     

B 12%, C 13%, D 12%, E       

27% e I 33% 



 

 

 

Com esses dados, foi gerado também um gráfico PCA: 

Figura 12: gráfico PCA 

 
Fonte: gráfico feito em R++ pela pesquisadora Manoella Soares 
 
Vale notar que alguns elementos são naturais e abundantes do solo da Península             

Byers, como ferro e alumínio (FARIA, 2010), de modo que sua grande quantidade             

relativa não está relacionada a atividades antrópicas, mas sim às características           
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No gráfico referente ao    

índice de perda ao fogo     

todas as amostras têm um     

aumento em relação a    

amostra controle. A   

aumentou cerca de 372%, B     

204%, C 203%, D 220%, E      

602%, F 98%, G 239%, H      

186%, e I 789% 



 

 
litológicas da Península. A abundância de alumínio, silício e ferro faz sentido se             

pensarmos que esta área é formada por intrusivos basálticos, contando principalmente           

com plagioclásios. Se levarmos em conta as análises químicas feitas por Demant et al              

(2004), temos que as baixas quantidades de titânio, magnésio, níquel e crômio,            

(DEMANT ET AL, 2004, p. 136 e 141) são explicadas pela litologia. Há também              

quantidades grandes de cálcio, que embora presente na litologia da caverna, também            

pode significar um aumento antropogênico. Os valores de fósforo, indicativos de ação            

humana, são bem menores dos que os encontrados nas análises deste TCC (0,25% das              

amostras de Demant contra uma média de 2,2% das amostras de Lima Lima) e é               

congruente com o resultado da amostra J, estéril e livre de atividades humanas.             

Algumas amostras de Lima Lima possuem concentrações mais elevadas de magnésio, o            

que pode indicar ações antrópicas  
 
Estrutura de tratamento da pele 
 

Em relação ao cluster BCD, localizado entre -1 e 0 do eixo PC1 e 1 e 1,5 do eixo                   
PC2, correspondente às amostras das quadrículas H16 e H17, onde foi encontrada em             
campo uma estrutura não identificada, é possível que as amostras se relacionem ao             
processamento e tratamento da pele dos animais que eram abatidos. Dentro desse            
processo, acreditamos que a estrutura especificada, relaciona-se a vestígios materiais e           
químicos resultantes do tratamento de peles.  

Segundo as informações disponíveis sobre essa atividade, denominada de         
curtume (processo de transformar a pele animal em couro), sabe-se que esta é realizada              
com base em vários processos, dentre eles: ribeira, curtimento e acabamento (SENAI,            
2003).  

De acordo com Senai (2003), os avanços tecnológicos revolucionaram a          
indústria do curtume, com a invenção de máquinas, processos e a descoberta de agentes              
químicos que diversificaram e aceleraram o processo. De modo tradicional, a pele após             
o descarne é deixada para secar no sol a fim de atrair moscas para que ovos sejam                 
depositados na carne. A ação das larvas resultantes é responsável por amaciar a gordura              
e os tecidos facilitando a retirada da pele.  

No contexto antártico, é difícil pensar num processo que dependa de moscas e             
um clima relativamente quente para o desenvolvimento das larvas indispensáveis ao           
tratamento da pele, visto que ambos estão ausentes nesse continente. Também seria            
improvável que os artesãos antárticos utilizassem de maquinário industrial para fazer           
seu trabalho. Assim, é possível que estas técnicas tenham sido adaptadas para a             
realidade austral.  

Segundo o livro Curtumes, publicado pela Companhia de Tecnologia de          
Saneamento Ambiental (2005), dentre as substâncias e compostos utilizados no          
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processo de curtir o couro, se destacam: sal, bicarbonato de sódio, soda cáustica, ácido              
sulfúrico, hipoclorito de sódio, carbonato de sódio, monoclorobenzeno, percloroetileno,         
magnésio, titânio, alumínio e estrôncio. Analisando os elementos químicos residuais nas           
amostras BCD e de J, é possível observar, justamente, a concentração desses elementos: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13: gráfico de amostras BCDJ 

 
Fonte: feito pela autora 

 

As concentrações mais elevadas de Na2O, MgO e SO3 endossam a ideia da             

adição desses elementos ao solo. Entretanto, o aumento de Na2O neste caso pode estar              

associado não apenas ao processamento de pele, mas também à proximidade entre a             

caverna e a praia, de modo que a ação eólica deposita sais no interior do sítio. O valor                  

de SO, embora maior do que da amostra J, não é tão expressivo, ao contrário do                

composto MgO, esse sim com uma diferença substancial em relação à amostra controle             

e que é capaz de confirmar a hipótese do tratamento de peles. 
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Fogueiras 
 

As amostras E, F, G, H e I correspondem às fogueiras das quadras G2, G6 e J6.                 

Embora acredite que as atividades realizadas em G2 e J6 sejam mais próximas que as               

feitas em G6, a caracterização química de todas fogueiras é marcada por uma elevada              

concentração de potássio, fósforo e magnésio, como seria de praxe (MIDDLETON e            

PRICE; 1995). Middleton e Price, em Oaxaca, México, estudaram amostras retiradas de            

solo de fogueiras para análises químicas que posteriormente confirmaram a alta           

presença de K, Mg e P, em contraste com as outras áreas estudadas que apresentaram               

altas concentrações de Ca, Na e Sr (MIDDLETON e PRICE; 1995). 

 

1) Cluster HFG 

 

O cluster HFG se encontra nas posições -1 e 0 tanto do eixo Y quanto do eixo X.                  

H e G são amostras da fogueira G6, enquanto E e F são da fogueira G2. Creio que o                   

agrupamento e a proximidade de H e G, em relação à distância do ponto E deste cluster,                 

mostra que o uso desta fogueira G2 foi muito menos intenso do que o uso da fogueira                 

G6. 

As amostras G e H apresentam teores com comportamentos semelhantes,          

individualizam-se enquanto uma área na qual uma atividade específica possivelmente          

foi realizada, qual seja fogueira de uso cotidiano. No geral, essas amostras não             

demonstram a sobressaliência de nenhum composto específico, exceto o sulfato. O           

sulfato endossa a hipótese de que ossos foram utilizados como combustíveis nessa            

fogueira, já que apresenta entre 290% e 600% a mais do que a amostra J. Considerando                

que o sulfato é um composto móvel na natureza, sua quantidade nas amostras G e H, em                 

maior quantidade do que a amostra J, justifica-se diante desta última estar fora da              

caverna, logo, possui um empobrecimento relativo devido a lavagem do material           

intemperizado gerado. Ou seja, nas amostras G e H o sulfato pode ter sido enriquecido               

relativamente por estar em uma região mais protegida. Também é possível pensar que as              

atividades cotidianas antrópicas desenvolvidas nesse local, o enriqueceram com enxofre          

e sódio, que também possuem valores mais elevados ali.  
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É provável que essa área se vincule a uma série de atividade de ações cotidianas               

no sítio, onde as pessoas se reuniam para se aquecer, conversar, comer, fumar etc. Tal               

suposição pode ser endossada por sua localização central na caverna e próxima ao             

abrigo rochoso edificado no interior da mesma. A análise química do solo sugere que a               

área tem ação antrópica, resultante de uma fogueira alimentada com ossos e que está              

associada a fragmentos de grés e de vidro e até mesmo um fragmento de cachimbo.               

Penso que esta fogueira era um local onde comiam e se reuniam, bebendo, contando              

histórias e passando o tempo. 

 

2). Ponto I/Fogueira J6 

Longe dos demais pontos no gráfico, localizado entre 2 e 2,5 no eixo X e               

próximo ao marco 0 do eixo Y, a fogueira J6 se mostra interessante. No comportamento               

dos teores, a amostra I chama atenção por diferenciar-se das demais amostras. Os             

compostos Na2O, MgO, TiO2, Al2O3 e SiO2 possuem teores inferiores na amostra I em              

relação a amostra J. O empobrecimento do solo em sódio e magnésio pode estar              

associado a não utilização de sal nas atividades realizadas nesse local. A diminuição de              

alumínio e silício nessa área, com valores muito inferiores a amostra J (cerca de 28% e                

40%), pode ser resultado da retirada mecânica de solo, ou seja, por limpeza; bem como,               

menor taxa de intemperismo da área em relação a amostra J. Cabe destacar que os               

valores desses compostos na amostra I são menores do que outras partes do sítio, logo,               

só o maior intemperismo não explicaria esse empobrecimento do solo e por isso,             

sugere-se a retirada mecânica através de frequentes limpezas na área. Esta amostra tem             

um valor elevadíssimo de P e, de acordo com as pesquisas anteriores na Antártica,              

sabemos que os baleeiros e foqueiros utilizavam o blubber, uma gordura típica das             

focas, como combustível, rico em potássio (VILLAGRAN et al, p. 13, 2013):  
Blubber residues have only been reported in the Point Smellie site, located in             

the west beaches of Livingston Island, associated with a cast-iron stove (...)            

Philbrick (2000) narrates that during oil production from whale blubber, the           

fat remains that floated on the boiling oil were removed and tossed into the              

fire. In this sense, evidence from Sealer 3 and 4 show the use of fat, possibly                

blubber, as fuel for the fires lit in the sealing shelters. At least in these two                

sites, analyses prove the use of local resources to feed the fires, like animal              

bones, fat and local grasses. 
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De acordo com o contexto da região, creio que o combustível utilizado nessa 

fogueira era o blubber, em detrimento dos ossos, por exemplo. Se ossos fossem 

utilizados, não apenas o nível de P seria maior, mas como também os níveis de Ca. 

 

 

 

 

3) Fogueira Q.G2 (amostras E e F) 

 

Embora em campo essas duas amostras tenham sido mapeadas como          

pertencentes a uma mesma estrutura, parte interna e externa da fogueira 3, o             

comportamento das amostras possui oscilações entre os elementos químicos, ou seja, ela            

não é constante como as amostras da fogueira 1 (quadra G6), o que indica um uso mais                 

intenso. Os elementos potássio, cloro, sulfato e fósforo apresentam um expressivo           

aumento nessas amostras em relação à amostra J. Pensando em Sealer 3 e Sealer 4, o                

blubber também se mostra aqui como a melhor das opções de combustível. Esta             

fogueira se localiza dentro da caverna, protegida pela parede de pedra erguida, de modo              

que a alta concentração de sódio pode indicar um preparo de comida com sal. 

 

4) Ponto A 

 

A amostra A possui no geral teores semelhantes ao dos compostos químicos            

encontrados na amostra de controle J, com exceção para P2O5 (fósforo), Cl (cloro) e SO3               

(sulfato). O enriquecimento do solo por esses compostos pode estar associado ao fato             

dessa ser uma região de passagem, na qual materiais semelhantes aos encontrados nas             

fogueiras 1 (correspondente as amostras G e H) e fogueira 3 (correspondente às             

amostras E e F) acabavam ficando depositados. Conforme é possível observar no croqui 

do sítio (figura 11), a porta fica numa região intermediária entre as fogueiras e o trânsito                

de uma para a outra, necessariamente, passava pela porta, assim, por ser uma área de               

passagem, 

a área acumulou compostos de forma indireta a partir das atividades realizadas nas duas 

fogueiras. Isso justifica os maiores teores de P2O5 , Cl e SO3 , resultantes dessas ações                

indiretas. Por outro lado, os demais índices semelhantes a amostra de controle J, tem              

como uma justificativa possível o fato de nenhuma atividade específica ter sido ali 
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realizada, ao menos de forma intensa ou característica. 

Observações finais 
 

No geral observa-se um comportamento semelhante quimicamente entre as         

amostras E e F e as amostras G e H, sendo que F apresenta em uma das suas regiões                   

maior teor de sódio em relação a amostra J e as amostras G, H e E mostram teores de                   

sódio iguais ou inferiores a amostra J. Esse enriquecimento relativo de sódio na amostra              

F associa-se possivelmente ao maior uso de sal nesse local. Cabe destacar um             

empobrecimento de sódio na amostra I, referente a fogueira 6, considerada uma área de              

queima intensa de ossos onde era, possivelmente, uma área na qual o fogo estava              

sempre aceso com o intuito de aquecimento de forma mais exclusiva. Embora H tenha              

um incremento de sódio, esse não é tão maior que a amostra de referência, mas, por                

estar associado a fragmentos de vidro, grés e cachimbo, creio que era uma fogueira a               

qual se reuniam para comer, beber e conversar. 

Em termos comparativos, a quantidade de sódio identificada em B, C e D, onde              

se supõe ser uma área de curtume, o sal foi usado em grandes quantidades e os teores de                  

sódio nessas amostras são superiores às demais. Tal raciocínio pode ser corroborado            

quando se compara os teores de metais nas amostras G e H que mostram valores               

constantes, semelhantes ou iguais a amostra J, configurando à área uma neutralidade na             

adição desses materiais, ou seja, sem uma atividade específica realizada de forma            

intensa que deixou rastros químicos no solo. 
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Considerações Finais 
 

Após 2 anos de pesquisa, o presente trabalho só foi possível devido a             

contribuição de todos do LEACH e muita paciência de meus orientadores. Com o             

objetivo de compreender um pouco mais sobre a vivência dos baleeiros e foqueiros             

antárticos, este trabalho juntou a caracterização química com livros e logbooks que            

versam sobre este universo, de modo a tentar pintar um quadro mais complexo e              

completo sobre o assunto. O entrosamento destas fontes de pesquisa nos ajuda a             

entender mais sobre quem eram essas pessoas que de fato colonizaram a Antártica, em              

detrimento dos donos de embarcações e financiadores das expedições. Uma vez           

acampados nas Ilhas Shetlands do Sul, esses agentes utilizavam dos escassos recursos            

das ilhas juntamente com o pouco que traziam consigo para montar acampamentos que             

seriam suas casas pelos próximos meses. Assim como certamente o foi a caverna Lima              

Lima, centro deste estudo.  

Com as análises, descobrimos que as fogueiras eram de uso intenso, com            

diferentes utilidades. As assinaturas químicas mostram atividades antrópicas. A junção          

dos resultados da caracterização química com os vestígios arqueológicos nos mostra que            

havia uma setorização do sítio: uma área era usada para o processamento de pele, outra               

para a queima de ossos enquanto em uma outra eram preparadas e consumidas as              

comidas. Entretanto, vale lembrar que o potencial informativo deste sítio não foi            

esgotado, havendo ainda diversas perguntas e estudos a serem feitos: ainda existem            

outras fogueiras que podem ser analisadas, assim com a análise de alguns vestígios             

ósseos que foram encontrados no sítio e certamente são uma fonte importante de             

informação. 

Ainda há muito a se descobrir do universo baleeiro-foqueiro do século XIX e             

este trabalho certamente traz diversas questões-resultados. São amplas as informações          

que podem ser obtidas através dos estudos das fontes históricas, livros de literatura e da               

cultura material que deixaram no continente. Ainda existem muitos sítios a serem            

estudados, para que consigamos entender um pouco mais deste universo que nos é tão              

distante. 
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