
da chamada razão isotópica do elemento 
químico zinco para entender a base da 
dieta dos neandertais, espécie aparenta-
da do homem moderno (Homo sapiens) 
que habitou partes da Europa e Ásia en-
tre 400 mil e 40 mil anos atrás. Esse ín-
dice é calculado em função da proporção 
de duas formas distintas (isótopos) de 
zinco presentes em uma amostra. 

“Encontramos um valor extremamen-
te baixo da razão dos isótopos de zinco 
no dente”, explica a arqueóloga brasi-
leira Jéssica Mendes Cardoso, uma das 
autoras do estudo, que faz doutorado 
conjunto no Museu de Arqueologia e 
Etnologia da Universidade de São Paulo 
(MAE-USP) e no Géosciences Environ-
nement Toulouse (GET), uma unidade 
do Centro Nacional de Pesquisas Cientí-
ficas (CNRS), da França. “Quanto menor 

U
ma população de Homo  
neanderthalensis, os nean-
dertais, que viveu há cer-
ca de 150 mil anos no sítio 
Cueva de los Moros, em Ga-
basa, na Espanha, parece ter 
tido uma dieta altamente 
carnívora. Um estudo inter-
nacional, com participação 

de uma brasileira, analisou amostras de 
esmalte de um dente de um neandertal 
encontrado nessa localidade e obteve 
evidências de que ele se alimentava 
quase que exclusivamente da carne de 
grandes animais, sem, no entanto, con-
sumir o sangue e os ossos de suas presas. 
O trabalho foi publicado em outubro na 
revista científica PNAS.

Pela primeira vez os pesquisadores 
usaram uma técnica baseada na análise 

Neandertais se 

alimentavam quase 

exclusivamente de  

caça e viviam em  

grupos aparentados
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Dente de neandertal encontrado em escavação em Cueva de los Moros, em Gabasa, na Espanha

esse valor, mais alto o nível da cadeia ali-
mentar ocupado pelo dono da amostra.” 

Os resultados posicionam o neandertal 
no topo da teia alimentar e indicam que 
ele comia diferentes tipos de animais. 
O grupo analisou também amostras de 
outros predadores carnívoros que vi-
viam na região, como linces e lobos, e de 
herbívoros, como cervos e coelhos. “Foi 
uma grande oportunidade trabalhar na 
península Ibérica, onde, segundo outros 
métodos de análise, as paleodietas po-
diam ser à base de plantas em algumas 
localidades”, diz a geoquímica francesa 
Klervia Jaouen, que liderou o estudo, em 
entrevista a Pesquisa FAPESP.

A abordagem mais comum no estu-
do de paleodietas é procurar por traços 
de carbono e nitrogênio nas amostras. 
A razão dos isótopos de nitrogênio em 
um pedaço de osso, por exemplo, pode 
indicar a posição de um indivíduo na 
cadeia alimentar. Mas há um problema: 
o nitrogênio está presente no coláge-
no de ossos ou na raiz de dentes, mate-
riais que se deterioram com o passar dos 
anos, principalmente em áreas de clima 
temperado. Por isso, o método funciona 
mais em ambientes frios, como o norte 
da Europa ou a Sibéria, onde a ação do 
tempo é mais branda. É praticamente 
impossível que amostras do sul da Eu-
ropa com mais de 50 mil anos de idade, 
como as do sítio espanhol, mantenham 
esses isótopos preservados.

Nesses casos, é mais produtivo traba-
lhar com os isótopos de zinco presentes 
no esmalte do dente. “O carbono e o ni-
trogênio dos ossos indicam a dieta con-
sumida nos dez últimos anos”, comenta 
Cardoso. “Como o esmalte dentário não 
é remodelado ao longo da vida, a análise 
dos isótopos de zinco reflete qual era a 

dieta do indivíduo no momento em que 
o dente foi formado.”

Os achados do estudo estão alinhados 
com um certo consenso científico que 
começou a ser construído a partir da dé-
cada de 1990. Baseados em vestígios de 
animais encontrados em sítios arqueoló-
gicos ou em análises bem-sucedidas com 
isótopos de nitrogênio, diferentes estu-
dos concluíram que os neandertais eram 
grandes caçadores e tinham uma dieta 
extremamente carnívora. De seu cardá-
pio, faziam parte cervos e até mamutes.

A
lgumas populações de nean-
dertais que viviam próximo 
ao mar Mediterrâneo, po-
rém, parecem ter tido um 
paladar mais variado do que 
as do norte da Europa. Estu-
dos feitos a partir dos anos 
2000 mostraram que, além 
de uma quantidade signifi-

cativa de plantas e cogumelos, elementos 
como sementes e nozes também podiam 
aparecer em suas dietas. Um trabalho feito 
na costa Ibérica levantou indícios de que 
alguns neandertais consumiriam frutos do 
mar, como moluscos e caranguejos. Essa 
maior diversidade de fontes de alimento, 
no entanto, não foi corroborada pelo es-
tudo com o dente de Cueva de los Moros.

Entender a dieta neandertal é uma 
questão importante para a ciência. Há-
bitos alimentares mais diversificados 
podem estar diretamente ligados ao su-
cesso evolutivo de uma espécie. Uma das 
principais hipóteses credita, ao menos 
em parte, o sucesso adaptativo do Homo 
sapiens à sua menor dependência de car-
ne de caça do que os neandertais, com 
quem coabitaram e até se reproduziram 
em certas partes da Eurásia.

Outro fator-chave para entender o su-
cesso evolutivo de uma espécie envolve 
seu grau de desenvolvimento social, que 
facilita aspectos de sua vida como migra-
ção e acesso a novas fontes de alimentos. 
Apesar de o H. sapiens saltar na frente 
nesse quesito, os pesquisadores estão 
descobrindo agora que os neandertais 
também viviam em pequenos grupos 
aparentados entre si.

Um artigo publicado em outubro na 
revista científica Nature encontrou, pela 
primeira vez, parentesco genético entre 
vestígios de neandertais. Assinada por 
uma equipe do Instituto Max Planck 
de Antropologia Evolutiva de Leipzig, 
na Alemanha, a pesquisa descobriu que 
um pai neandertal e sua filha habitaram 
a área das cavernas de Chagyrskaya e 
Okladnikov, nas montanhas de Altai, na 
Sibéria, há 54 mil anos.

A região é, de longe, a mais importante 
para a história dos neandertais do ponto 
de vista genético. “As montanhas de Al-
tai, no sul da Sibéria, representam a parte 
mais oriental do território neandertal”, 
explica a Pesquisa FAPESP Stéphane 
Peyrégne, um dos pesquisadores que 
assinam o estudo. “Dois sítios arqueoló-
gicos da região, as cavernas Denisova e 
Chagyrskaya, renderam várias amostras 
de neandertais que foram importantes 
para reconstruir a história desses homi-
níneos no Paleolítico Médio [entre 300 
mil e 30 mil anos atrás].” Tudo porque, 
apesar da sua idade, os restos mortais 
dos neandertais apresentam DNA ex-
cepcionalmente bem preservado graças 
ao frio siberiano.

Foram analisadas no estudo amostras 
de dentes e fragmentos de ossos de 13 
neandertais diferentes – 7 homens e 6 
mulheres, entre eles 5 crianças ou ado-
lescentes –, mais do que em qualquer 
outro trabalho. Onze deles viveram na 
mesma caverna, Chagyrskaya, na mesma 
época. Uma vértebra de um homem adul-
to e o dente de uma adolescente indica-
ram que eles eram pai e filha. Além disso, 
as amostras sugerem que dois primos do 
pai viviam em Chagyrskaya, e que uma 
mulher adulta e um menino que viviam 
ali também deviam ser parentes. Se to-
dos tivessem o hábito de comer juntos, 
é possível que tenham dividido algum 
pedaço de carne de mamute. n 

Os artigos científicos consultados para esta reportagem 
estão listados na versão on-line.
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