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RESUMO 

 

A zooarqueologia é uma área da ciência que surgiu como subárea da 

arqueologia e tem por finalidade o estudo dos restos faunísticos oriundos de 

escavações arqueológicas. Os restos arqueofaunísticos possuem um leque de 

informações, onde através do seu estudo possibilita ao zooarqueólogo buscar 

entender como interagiam homem e animal ao longo do tempo. O objeto de 

estudo dessa pesquisa foram os restos arqueofaunísticos provenientes de 

escavações no sítio arqueológico Abrigo do Palmito, com localização no 

município de Caetité, Bahia, e teve o seguinte objetivo: Identificar a fauna de 

vertebrados resgatada durante as escavações do sítio arqueológico Abrigo do 

Palmito e analisar as possíveis origens, modificações e usos dessa fauna 

associada aos grupos humanos que ocuparam o sítio. Esse estudo é muito 

importante do ponto de vista cultural, pois através dele pode-se fazer 

interpretações sobre culturas pré-históricas da Bahia. A pesquisa foi composta 

por identificação taxonômica e análise tafonômica do restos. Os restos 

arqueofaunísticos foram analisados separadamente por conjunto de peças 

ósseas e quando possível, por grupos faunísticos. Para a identificação 

taxonômica das peças fez-se o uso de bibliografias especializadas, e comparou-

se os restos arqueológicos com exemplares da fauna atual depositados na 

Coleção de Referência de Vertebrados do Laboratório de Vestígios Orgânicos 

da Fundação Museu do Homem Americano (FUMHDAM) e Coleção de 

Referência do Laboratório de Mastozoologia do Centro de Conservação e 

Manejo da Caatinga – Cemafauna/UNIVASF. Para a análise tafonômica, as 

peças foram analisadas de forma minuciosa com o auxílio de lupa trinocular 

tendo o intuito de observar marcas antrópicas e/ou naturais nas superfícies dos 

restos faunísticos. Foram identificadas três classes no sítio (Mammalia, Reptilia 

e Amphibia). Dentre esses, a maior representatividade ficou por conta dos 

mamíferos de pequeno e médio porte, como roedores e tatus, seguido pelos 

répteis, como lagartos e por último alguns ossos não determinados de anfíbios. 

Ossos longos de animais maiores também estavam presentes, embora, em 

menor quantidade. Os restos foram encontrados por todo o sítio, mas o acúmulo 

se deu nas áreas contendo fogueiras. Os animais identificados de pequeno porte 
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(roedores) tiveram maior acúmulo nos níveis mais iniciais, enquanto o animais 

de médio porte (tatus) foram encontrados nos níveis mais intermediários da 

escavação. Todo o conjunto arqueofaunístico apresentou algum grau de queima 

e de fragmentação. Marcas de corte, polimento e quebra foram observadas em 

ossos longos de animais maiores. Esse tipo de osso foi utilizado também para a 

confecção de artefatos, como foi o caso de espátula e ponta em osso encontrado 

no material analisado. Através das análises dos vestígios arqueofaunísticos, é 

possível afirmar que o sítio Abrigo do Palmito foi habitado por grupo (os) de 

caçadores-coletores especializados na caça de animais de pequeno e médio 

porte para fins alimentares. Hipótese reforçada ainda mais pelo fato das 

fogueiras estarem repletas de cinzas e de uma grande quantidade de restos de 

fauna muito fragmentados. 

 

Palavras-chave: Zooarqueologia. Tafonomia. Artefatos. Restos Faunísticos. 
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ABSTRACT 

 
Zooarcheology is an area of science that emerged as a subarea of archeology 

and aims to study the faunal remains from archaeological excavations. The 

archaeofaunistic remains have a range of information, where through their study 

enables the zooarchaeologist to seek to understand how they interacted man and 

animal over time. The object of study of this research was archaeofaunistic 

remains from excavations at the archaeological site Abrigo do Palmito, located in 

the municipality of Caetité, Bahia, and had the following objective: To identify the 

fauna of vertebrates rescued during the excavations of the archaeological site 

Abrigo do Palmito And to analyze the possible origins, modifications and uses of 

this fauna associated with the human groups that occupied the site. This study is 

very important from the cultural point of view, because through it one can make 

interpretations about prehistoric cultures of Bahia. The research was composed 

by taxonomic identification and taphonomic analysis of the remains. The 

archaeofaunistic remains were analyzed separately by set of bone pieces and, 

when possible, by faunistic groups. For the taxonomic identification of the pieces, 

specialized bibliographies were used, and archaeological remains were 

compared with specimens of the current fauna deposited in the Vertebrate 

Reference Collection of the Organic Vestiges Laboratory of the Museum of 

American Man Foundation (FUMHDAM) and Collection Of Reference of the 

Mastozoology Laboratory of the Caatinga Conservation and Management Center 

- Cemafauna / UNIVASF. For the taphonomic analysis, the pieces were analyzed 

in detail with the aid of a trinocular magnifier in order to observe anthropic and / 

or natural marks on the surfaces of the faunal remains. Three classes were 

identified in the site (Mammalia, Reptilia and Amphibia). Among these, the largest 

representation was the small and medium-sized mammals such as rodents and 

armadillos, followed by reptiles, such as lizards and finally some unspecified 

amphibian bones. Long bones of larger animals were also present, though, to a 

lesser extent. The remains were found all over the site, but the buildup occurred 

in areas containing campfires. Small-sized animals (rodents) had greater 

accumulation at the earliest levels, while medium-sized animals (armadillos) were 

found at the intermediate levels of the excavation. The entire archaeofaunistic set 

presented some degree of burning and fragmentation. Cutting, polishing and 
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breaking marks were observed on long bones of larger animals. This type of bone 

was also used to make artifacts, as was the case with a spatula and bone tip 

found in the material analyzed. Through the analysis of the archaeofaunistic 

vestiges, it is possible to affirm that the Abrigo do Palmito site was inhabited by 

hunter-gatherer groups specialized in hunting small and medium-sized animals 

for food purposes. Hypothesis reinforced even more by the fact that the fires are 

filled with ashes and a great amount of fragmented fauna remains. 

 
Keywords: Zooarchaeology. Taphonomy. Artifacts. Animal Wastes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



12 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Mapa de localização da Cidade de Caetité, e do Povoado de Brejinho 

das Ametistas, local onde está localizado o sítio arqueológico Abrigo do Palmito. 

Fonte: Silva-Santana et al. (2011). ................................................................... 27 

Figura 2: Localização do sítio Abrigo do Palmito, distrito de Brejinho das 

Ametistas, município de Caetité, Bahia. ........................................................... 29 

Figura 3: A) Vista geral do sítio Abrigo do Palmito; B) Vista da área escavada. 

Fonte: Silva-Santana et al., (2011). .................................................................. 29 

Figura 4: A) Escavação das quadrículas no sítio Abrigo do Palmito; B) Destaque 

para o local contendo fogueira em uma quadrícula do sítio Abrigo do Palmito. 

Fonte: Silva-Santana et al. (2011). ................................................................... 30 

Figura 5: A) Fase de observação macroscópica para identificação taxonômica 

dos vestígios zooarqueológicos; B ) Coleção de Referência de mamíferos da 

FUMDHAM. ...................................................................................................... 34 

Figura 6: Croqui da escavação do sítio arqueológico Abrigo do Palmito 

mostrando a distribuição horizontal dos restos zooarqueológicos. .................. 36 

Figura 7: Número total de restos encontrados por quadrícula (visão vertical) no 

sítio Abrigo do Palmito. Barras em preto representam as quadrículas totalmente 

inseridas na área das fogueiras. ...................................................................... 37 

Figura 8: Número Total de Restos por Niveis Artificiais encontrados na 

escavação do sítio arqueológico Abrigo do Palmito. ........................................ 38 

Figura 9: Percentual dos tipos de restos arqueofaunísticos identificados do sítio 

Abrigo do Palmito. ............................................................................................ 39 

Figura 10: Representatividade por classes de vertebrados presentes nos restos 

zooarqueológicos identificados no Sítio Abrigo do Palmito, município de Caetité, 

Bahia. ............................................................................................................... 39 

Figura 11: A) Dasypus novemcinctus; B) Carapaça de Dasypus novemcinctus 

encontrada no Sítio Abrigo do Palmito, municipio de Caetité, Bahia. ............... 43 

Figura 12: Croqui com a indicação das quadrículas (círculos) onde foram 

encontradas as placas de carapaças de Dasypus novemcinctus no sítio Abrigo 

do Palmito. ....................................................................................................... 43 

 

 



13 
 

Figura 13: A) Dasypus septemcinctus; B) Carapaça de Dasypus septemcinctus 

encontrada no Sítio Abrigo do Palmito, municipio de Caetité, Bahia. ............... 44 

Figura 14: Croqui com a indicação das quadrículas (círculos) onde foram 

encontradas as placas de carapaças de Dasypus septemcinctus no sítio Abrigo 

do Palmito. ....................................................................................................... 45 

Figura 15: A) Euphractus sexcinctus; B) Carapaça de Euphractus sexcinctus 

encontrada no Sítio Abrigo do Palmito, municipio de Caetité, Bahia. ............... 46 

Figura 16: Croqui com a indicação das quadrículas (círculos) onde foram 

encontradas as placas de carapaças de Euphractus sexcinctus no sítio Abrigo 

do Palmito. ....................................................................................................... 46 

Figura 17: A) Tolypeutes tricinctus; B) Carapaça de Tolypeutes tricinctus 

(calcinada) encontrada no Sítio Abrigo do Palmito, municipio de Caetité, Bahia.

 ......................................................................................................................... 48 

Figura 18: Croqui com a indicação das quadrículas (círculos) onde foram 

encontradas as placas de carapaças de Tolypeutes tricinctus no sítio Abrigo do 

Palmito. ............................................................................................................ 48 

Figura 19: A) Kerodon rupestris; B) Mandíbula de Kerodon rupestris encontrada 

no Sítio Abrigo do Palmito, municipio de Caetité, Bahia. ................................. 49 

Figura 20: Croqui com a indicação das quadrículas (círculos) onde foram 

encontrados os restos arqueofaunísticos de Kerodon rupestris no sítio Abrigo do 

Palmito. ............................................................................................................ 50 

Figura 21: A) Thrichomys apereoides; B) Mandíbula encontrada no Sítio Abrigo 

do Palmito, municipio de Caetité, Bahia. .......................................................... 51 

Figura 22: Croqui com a indicação das quadrículas (círculos) onde foram 

encontradas os restos arqueofaunísticos de Thrichomys apereoides no sítio 

Abrigo do Palmito. ............................................................................................ 51 

Figura 23: Amostra de restos arqueofaunísticos encontrados na escavação do 

sítio Abrigo do Palmito. .................................................................................... 52 

Figura 24: A) Placa de carapaça de tatu queimada apresentando coloração preta 

e B) Placa de carapaça de tatu calcinada, com coloração esbranquiçada, ambas 

indicando que foram expostas a níveis térmicos elevados. ............................. 52 

Figura 25: Parte de osso longo cortado e com marcas de polimento na sua 

lateral, encontrado na quadrícula de escavação B-8, no nível de 00-10 cm do 

Sítio Abrigo do Palmito. .................................................................................... 53 

 



14 
 

Figura 26: Artefato ósseo em forma de espátula. A) Face externa convexa e B) 

Face interna côncava. Ambas as partes apresentando sinais de corte e linhas de 

polimento. ......................................................................................................... 54 

Figura 27: A) Artefato ósseo cortado com ponta; B) Detalhe da ponta polida 

completamente polida do artefato ósseo. ......................................................... 54 

 
 

  

 



15 
 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1: Tipos e quantidade de restos zooarqueológicos pertencente a Classe 

Mammalia, encontrados no Sítio Abrigo do Palmito, município de Caetité, Bahia.

 ......................................................................................................................... 40 

Tabela 2: Tipos e quantidade de restos zooarqueológicos pertencente a Classe 

Reptilia, encontrados no Sítio Abrigo do Palmito, município de Caetité, Bahia.41 

Tabela 3: Distribuição das espécies identificadas nos restos arqueofaunísticos 

do sítio Abrigo do Palmito, município de Caetité, Bahia. .................................. 71 

Tabela 4: Quantificação total, dos identificados e datação dos restos 

arqueofaunísticos do sítio Abrigo do Palmito, município de Caetité, Bahia ...... 76 

 
  

 



16 
 

LISTA DE  QUADROS 
 

Quadro 1: Resultado das datações dos níveis 10-20 cm, 20-30 cm e 50-60 cm 

do sítio arqueológico do Sítio Abrigo do Palmito .............................................. 31 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



17 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................. 15 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ......................................................................... 17 

2.1 Zooarqueologia ....................................................................................... 17 

2.2 Panorama da Zooarqueologia no Brasil.................................................. 18 

2.3 Interdisciplinaridade em Zooarqueologia ................................................ 22 

2.4 Tafonomia na Pesquisa Zooarqueológica ............................................... 24 

3 OBJETIVOS .................................................................................................. 26 

3.1 Objetivo Geral ........................................................................................... 26 

3.2 Objetivos Específicos: ............................................................................. 26 

4 REGIÃO ........................................................................................................ 27 

4.1 Sítio Arqueológico Abrigo do Palmito...................................................... 28 

5 MATERIAIS E MÉTODOS ............................................................................ 33 

6 RESULTADOS .............................................................................................. 35 

6.1 Localização e Distribuição dos restos faunísticos no Sítio Arqueológico 

Abrigo do Palmito ......................................................................................... 35 

6.2 Identificação Taxonômica dos restos faunísticos no Sítio Arqueológico 

Abrigo do Palmito ......................................................................................... 38 

6.3 Identificação Tafonômica dos restos faunísticos no Sítio Arqueológico 

Abrigo do Palmito ......................................................................................... 51 

REFERÊNCIAS ................................................................................................ 65 

APÊNDICE A ................................................................................................... 71 

APÊNDICE B ................................................................................................... 76 

 

 

 



15 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Zooarqueologia é uma área da ciência responsável pelo estudo de restos 

animais presentes em sítio arqueológicos.  

O estudo desses restos arqueofaunísticos é importante, pois através dele 

podemos levantar hipóteses a respeito de alguns aspectos da identidade social 

de um determinado grupo, como por exemplo, como viviam, como se 

relacionavam entre si, como era o ambiente da época e principalmente como se 

interagiam com a fauna e o ambiente ao longo do tempo. Um outro aspecto de 

importância desse estudo está relacionado a alimentação, já que práticas 

relacionadas a obtenção, ao preparo e ao consumo de alguns alimentos podem 

nos proporcionar informações a respeito de aspectos culturais de uma 

determinada sociedade, como, identificar quais eram os animais consumidos, 

quais eram as suas preferências alimentares ou ainda identificar quais eram as 

mudanças nos hábitos alimentares de populações ao longo do tempo. 

 Para um completo estudo acerca dos restos arqueofaunísticos, faz-se 

necessário além da identificação taxonômica, a análise tafonômica.  

A tafonomia é responsável por identificar e diferenciar modificações 

naturais de antrópicas sobre o registro arqueofaunístico, observações feitas 

através de marcas e alterações observáveis na superfície dos restos faunísticos.  

Desse modo, o estudo tafonômico é particularmente necessário e 

importante quando relacionado a identificações zooarqueológicas, ainda mais 

quando o estudo da fauna é diretamente relacionado às estratégias de 

subsistências de comunidades pretéritas. 

A proposta dessa dissertação é apresentar e divulgar os resultados de um 

estudo zooarqueológico realizado por meio de identificação taxonômica e análise 

tafonômica em laboratório dos restos da fauna de vertebrados oriundos de 

campanhas arqueológicas ocorridas entre os anos de 2009 e 2010, realizadas 

pela equipe de Arqueologia e Paleontologia do LAP/UNEB Campus VII, durante 

o resgate do sítio arqueológico Abrigo do Palmito, no munícipio de Caetité, 

Bahia. 

O estudo dos restos faunísticos do sítio arqueológico Abrigo do Palmito 

baseado nos princípios da zooarqueologia possui grande relevância. Através 
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dessa pesquisa conseguimos levantar algumas hipótese e fazer algumas 

inferências relacionadas a aspectos culturais das populações pretéritas que 

habitaram o sítio, como também levantar alguns questionamentos que podem 

servir como base no resgate e valorização no que concerne à cultura pré-história 

local. Além disso, esse estudo ainda é responsável por dar continuidade a 

pesquisas já existentes nessa área para a região de Caetité.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Zooarqueologia 

 

Zooarqueologia é a ciência dedicada ao estudo dos restos faunísticos 

recuperados durante escavações de sítios arqueológicos. De forma bastante 

simplificada, Chaix e Méniel (2005), definem zooarqueologia como uma 

disciplina auxiliar da arqueologia, que estuda e identifica as relações existentes 

do homem com o mundo animal em tempos pretéritos. Segundo Oliveira (2012), 

trata-se de uma ciência essencial no estudo das relações entre os animais e 

ambiente em que habitou o homem pré-colonial. 

Para Lima (1989), a zooarqueologia tem como parte fundamental o resgate 

dos padrões de comportamento e adaptação cultural de populações humanas 

pretéritas através das análises dos restos faunísticos encontrados em contextos 

arqueológicos. Queiroz e Chaix (1999), ressaltam que uma das abordagens mais 

ricas da zooarqueologia consiste no estudo conjunto da fauna, analisando-se a 

abundância relativa entre as espécies e grupos, refletindo a vivência do homem 

com a fauna do passado.  

O pesquisador em zooarqueologia, tenta encontrar nos vestígios materiais 

(esqueletos e outros vestígios animais), resposta às questões de caráter 

socioeconômico, cultural, ambiental e tafonômico, sendo esse último, relativo 

aos processos que os afetaram durante a sua integração e conservação no 

contexto arqueológico.  

Segundo Scheel-Ybert et al., (2006), a zooarqueologia até pouco tempo 

ainda era vista apenas como um meio de contabilizar e identificar as espécies 

animais encontradas nos sítios arqueológicos, tendo, seu potencial 

subaproveitado pelos pesquisadores. Para esses autores, os estudos em 

zooarqueologia podem e devem passar de meras listagens ou apêndices 

relacionados às amostras, já que se trata de um amplo e diversificado campo de 

informação. 

Os restos faunísticos conservados nos sítios arqueológicos possuem um 

grande potencial informativo, permitindo acrescentar tanto informações sobre as 

estratégias de subsistência de populações humanas pretéritas, quanto, por 
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exemplo, munir o pesquisador de informações sobre a distribuição de 

determinada espécie no passado (ROSA, 2006). Ainda segundo o autor, a partir 

da identificação da fauna de um sítio arqueológico e do conhecimento a respeito 

da ecologia dessas espécies, é possível entender a respeito dos hábitats 

explorados ao redor do sítio pelos antigos habitantes. 

Segundo Nogueira e Barbosa (2015), ao estudar os restos faunísticos de 

sítios arqueológicos, podemos obter informações sobre o ambiente, clima, entre 

outras características locais relativas ao período em que o material foi depositado 

no registro, com o intuito de verificar possíveis mudanças ocorridas neste 

período de tempo, em relação ao presente.  

O objetivo central da zooarqueologia, segundo Reitz e Wing (1999), é 

compreender a relação entres os seres humanos e o seu ambiente, 

especialmente entre o homem e outras populações de animais, considerando 

abordagens como nutrição, captação de recursos, estratégias de subsistência, 

economia e o próprio processo como foi formado o sítio arqueológico. 

Ainda segundo as autoras, são utilizadas as denominações Zooarqueologia 

e Arqueozoologia para referir a estudos de arqueofaunas. O próprio termo 

zooarqueologia, muito utilizado nas américas, deriva de uma perspectiva 

antropológica ao estudar os restos faunísticos enfatizando os aspectos culturais. 

Já o termo Arqueozoologia, pode ser designado como o estudo de restos 

faunísticos, relacionados ou não ao comportamento humano, enfocando apenas 

o registro arqueológico e zoológico (REITZ; WING, 2008). 

 

2.2 Panorama da Zooarqueologia no Brasil 

 

Diferentemente do que acontece no Brasil, em outros países a 

zooarqueologia se encontra bem estabelecida, tendo seus métodos e 

fundamentos teóricos bastante consolidados, constituindo uma interconexão de 

modo muito interessante entre a arqueologia, a paleontologia e a ecologia 

(ROSA, 2008). No Brasil a zooarqueologia é considerada uma ciência muito 

recente, sendo pouco conhecida tanto pelo público em geral, quanto pelos 

pesquisadores. 

Em concordância, Queiroz (2010) reconhece os trabalhos referente a fauna 

arqueológica no Brasil, como atividades recentes, principalmente se for 
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comparado a quantidade e a diversidade de estudos realizados no resto do 

mundo. Além do mais, segundo o pesquisador, até pouco tempo, pesquisas 

realizadas em solo brasileiro não tinham o mesmo respaldo que aquelas 

realizadas em determinados países da América do Norte e até mesmo de alguns 

países na América Latina. 

A costa brasileira, de acordo com Rosa (2008), foi considerada como local 

de desenvolvimento para interessantes formas culturais que exploraram os 

recursos costeiros em ampla escala. Tais atividades econômicas relacionadas a 

esses grupos humanos nesse tipo de ambiente, configuram em um dos pontos 

mais discutidos dentro da arqueologia brasileira. Desse modo, segundo Ulguim 

(2010), os estudos arqueofaunísticos advindo desses sítios, tem fornecido 

significantes informações não só no que diz respeito a alimentação, mas 

também, sobre reconstituições paleoambientais nos processos de formações 

dos sítios. 

No Brasil, as primeiras pesquisas em zooarqueologia, por exemplo, 

ocorreram no início da década de 70 no litoral de São Paulo, quando o 

pesquisador Caio Garcia estudou os sítios arqueológicos Tenório e Piaçaguera, 

nos litorais norte e sul, respectivamente (NISHIDA, 2007). Nesse estudo o 

pesquisador teve por objetivo, compreender a economia pré-histórica do litoral, 

para isso ele comparou os dados obtidos a respeito das fontes alimentares 

observando as determinações desse tipo de ambiente e sua relação cultural com 

os restos faunísticos. 

Na mesma década, mais precisamente no ano de 1977, a Pesquisadora 

Lina Maria Kneip, em pesquisa realizada em Cabo Frio, Rio de Janeiro, produziu 

dados referente ao levantamento taxonômico, descreveu técnicas relacionadas 

a confecção de adornos e identificação de artefatos ósseos, além de um 

reconhecimento etnográfico dos vestígios zooarqueológicos em um contexto 

zoocultural. 

Nos anos 80, destaque para os trabalhos realizados pelo zooarqueólogo 

André Luíz Jacobus, um dos pioneiros em estudos zooarqueológicos no Brasil, 

estudou a fauna arqueológica de sítios no Rio Grande do Sul, tendo como foco 

de estudo, sítios da Tradição Umbu (JACOBUS, 1985; 1999); (JACOBUS; 

SCHMITZ, 1983); (JACOBUS et al., 1989). 
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Porém, somente na década de 90 é que as pesquisas zooarqueológicas 

tiveram um novo cenário, iniciado, a partir dos trabalhos de pesquisadores como, 

Tania Andrade Lima e Levy Figuti.  

Lima (1991), apresentou resultados de um trabalho detalhado referente a 

três sítios arqueológicos litorâneos, onde tinha por objetivo comprovar três 

momentos distintos nas ocupações de cada sambaqui. Já Figuti (1992), fez as 

análises dos sambaquis COSIPA, nesse trabalho, o pesquisador, protocolou 

novas metodologias de estudos de restos faunísticos ao incluir pesagem e fazer 

correlação entre os restos de fauna encontrados no sítio e a representatividade 

alimentar dos animais em estudo, como resultado de sua pesquisa, o mesmo 

demonstrou que a atividade de pesca poderia apresentar-se importante em 

relação a coleta de moluscos entre os sambaquieiros, uma vez que apenas 20% 

do peso bruto dos moluscos são partes comestíveis, o restante do seu peso é 

composto pela concha. Já entre peixes, a proporção é inversa, visto que a parte 

comestível passa de 70% do seu peso bruto, sendo assim, a pesca se tornaria 

mais rentável que a coleta de moluscos. 

Anteriormente a esses trabalhos de Lima (1991) e Figuti (1992), é 

importante expor aqui o quanto é importante o artigo de Lima (1989). Para 

Nishida (2001), seu estudo se torna relevante no que se concerne a 

compreensão, análise e realização de estudos de faunas arqueológicas aqui no 

Brasil, além de mostrar um pioneirismo na maneira sistemática e formal nos 

procedimentos e unidades padrão da análise zooarqueológica atual. 

Ainda citando trabalhos realizados no litoral brasileiro, faz-se referência ao 

trabalho de Figuti e Klokler (1996), onde discutiram os processos de subsistência 

e formação dos sítios ao estudar o sambaqui Espinheiros II. Faz-se pertinente 

também, citar o trabalho de Gonzales (2005), que além de fornecer informações 

sobre a utilização de elasmobrânquios, auxiliou com instrumentos de 

identificação taxonômica e quantificação desses remanescentes (ROSA, 2008). 

No litoral de Santa Catarina, pode ser citado as pesquisas 

zooarqueológicas desenvolvidas pelo Instituto Anchietano de 

Pesquisas/UNISINOS, com o projeto, “Ocupação pré-histórica do litoral 

catarinense”. Tendo o Pesquisador André Osório Rosa como um dos 

colaboradores no desenvolvimento desse projeto (ULGUIM, 2010). Além dos 

trabalhos em Santa Catarina, Rosa ainda se destacou ao realizar trabalhos com 
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arqueofaunas em sítios litorâneos e também de interior no Mato Grosso do Sul 

e na Bahia. 

No nordeste brasileiro, entre os anos 90 e anos 2000, podemos citar 

trabalhos realizados pelos pesquisadores Cristiana de C. S. Santana e Albérico 

Nogueira de Queiroz, nos estados da Bahia, Sergipe e Pernambuco, com 

estudos sobre a fauna associada a contextos arqueológicos. Dentre os trabalhos 

de Queiroz, destaque para os realizados no sertão de Pernambuco e sítios 

localizados às margens do rio São Francisco, dentro do Projeto de Xingó. 

Cristiana Santana destacou-se nos anos 90 em estudos bioarqueológicos de 

sítios do semiárido baiano, localizados às margens do Rio São Francisco, além 

do trabalho sobre artefatos produzidos em conchas e ossos decorrentes de 

estudos ocorridos no sítio arqueológico Justino, em Sergipe, também inserido no 

âmbito do Projeto Xingó. Desde os anos 2000 até os anos atuais, a pesquisador 

voltou suas pesquisas para a Bahia, estudando sítios costeiros do tipo 

sambaquis e também sítios de interior (VIEIRA, 2012). 

Analisando mais a fundo os trabalhos citados acima, fica perceptível que 

ocorreu uma mudança teórico-metodológica se compararmos os trabalhos feitos 

na década de 1970 com os realizados recentemente. Os restos 

zooarqueológicos tiveram vários enfoques e tornaram-se imprescindíveis para o 

profissional que deseje a realização de um trabalho com coerência e passível de 

interpretações mais fieis relacionadas as diversas ocupações humanas no 

passado.  

Para Queiroz (2010), até o final do século passado, a maioria dos trabalhos 

em zooarqueologia realizados no Brasil, foram dedicados a listagens, onde os 

animais eram vistos apenas como um complemento e não como um componente 

útil para a interpretação do contexto arqueológico, e que somente nos últimos 

anos, foi que os estudos dos restos faunísticos passaram por mudanças na sua 

metodologia e técnicas de interpretação dos seus dados. 

Pacheco et al., (2008), resumiu o cenário dos estudos zooarqueológicos 

desde a década de 70 da seguinte forma: na década de 1970 os estudos foram 

focados na identificação taxonômica, descrição de técnicas de confecção de 

adornos e ferramentas ósseas. Nos anos 80, o método foi dedicado a uma 

abordagem mais teórico-metodológica da zooarqueologia brasileira, 

considerando estudos qualitativos e quantitativos, além da tafonomia, que a 
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partir do seu estudo, fornecia ao pesquisador informações a respeito de 

sazonalidade, determinação de sexo, estimativas de tamanho e biomassa. Na 

década de 1990, destaque para as pesquisas experimentais e análises mais 

apuradas que ajudaram na reconstrução de costumes de caçadores e 

comportamentos de suas caças. Para finalizar, nos anos 2000, se estabelecia 

cada vez mais, os estudos tafonômicos e diagenéticos, como é o exemplo de 

estudos realizados pelo zooarqueólogo Albérico de Queiroz em sítios 

arqueológicos no nordeste do Brasil no ano de 2002.  

Esses dados cronológicos apontados por Pacheco et al., (2008), só vem 

complementar o que foi citado acima em relação as mudanças dos padrões 

teóricos-metodológicos nas interpretações dos dados da fauna arqueológica no 

contexto da zooarqueologia brasileira. 

 

2.3 Interdisciplinaridade em Zooarqueologia 

 

O desenvolvimento de estudos interdisciplinares, surgiu como estratégia 

científica na superação dos limites entre as ciências, com o intuito de enfrentar 

os complexos e abrangentes problemas de diferentes naturezas que não 

poderiam ser resolvidos por uma única disciplina ou área do saber. 

Com a zooarqueologia não poderia ser diferente. Segundo Pacheco (2008), 

embora se trate de uma ciência recente, a zooarqueologia pode e deve ser 

caracterizada por sua interdisciplinaridade. Para Mota (2014), o caráter 

interdisciplinar em zooarqueologia, incide da aplicação de metodologias e de 

conceitos físicos, biológicos, ecológicos e antropológicos no desenvolvimento de 

estudos sobre restos de fauna arqueológica, permitindo aos pesquisadores 

explorarem aspectos relacionados a urbanização, pecuária, barreiras sociais, 

nutrição, rituais, relações predador-presa, sucessões faunísticas e mudanças 

climáticas, permitindo deste modo, obter um amplo e completo conhecimento de 

um determinado objeto de estudo. 

Com o desenvolvimento da zooarqueologia nas últimas décadas, alguns 

pesquisadores da área têm defendido a interdisciplinaridade nas interpretações 

e análises de remanescentes faunísticos presente em sítios arqueológicos.  

Rosa (2010), defende o estudo interdisciplinar dos contextos arqueológicos 

associados às análises zooarqueológicas, para ele, essa forma de fazer ciência 
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tem contribuído para um desenvolvimento importante do conhecimento dos 

aspectos culturais e ecológicos acerca dos estudos da pré-história brasileira. 

Vasconcellos et al., (2014), ressalta ainda, que a zooarqueologia, sendo uma 

subárea da arqueologia, se torna parte do conhecimento interdisciplinar por 

excelência. Para esses pesquisadores, o zooarqueólogo consegue uma melhor 

compreensão acerca do seu estudo, quando passa a relacionar suas discussões 

com outras áreas do conhecimento. 

O professor Dr. Albérico de Queiroz e sua equipe em trabalho realizado no 

ano de 1996, já chamava a atenção para o estudo interdisciplinar dos restos 

faunísticos encontrados em sítios arqueológicos. Segundo o mesmo, é 

necessário a existência do trabalho interdisciplinar entre os grupos de pesquisa 

zooarqueológicas, já que a troca de informações e conhecimentos, sobretudo no 

que diz respeito a padronização e técnicas para a análise e interpretação do 

material faunístico só faz enriquecer o resultado final do trabalho (QUEIROZ; 

CARDOSO, 1996). 

O estudo da fauna arqueológica ultrapassa a mera listagem biológica de 

animais em um sítio arqueológico. Por meio dos remanescentes animais é 

possível e especialmente necessário o enfoque interdisciplinar relacionando 

áreas do conhecimento como a Biologia, a Paleontologia e a Arqueologia.  

Nesse sentido, o estudo zooarqueológico interdisciplinar envolvendo 

pesquisadores das áreas mencionadas, trabalhando em conjunto, propondo 

discussões a partir das relações que os mesmos possuem em comum, é possível 

chegar a inferências em relação a: identificação dos animais presentes no 

registro, voluntariedade ou não desses nos sítios, indicações sobre as 

potencialidades de usos dos animais, bem como deduções sobre estratégias, 

locais e até horários de capturas. Pode possibilitar ainda a indicação se o registro 

sofreu modificações, intrusões recentes e de que forma todos os dados e 

informações se relacionam quantitativamente e qualitativamente no espaço e 

tempo em que os grupos humanos ocuparam um determinado sítio. 

Ao que tudo indica, o estudo interdisciplinar se tornará parte muito 

importante para um entendimento completo em zooarqueologia, ao tempo que 

que vem permitindo o diálogo entre pesquisadores de áreas próximas com o 

intuito de reconstituir o passado da humanidade, e não ser apenas algo de um 

simples especialista (OLIVEIRA, 2012). 
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A interdisciplinaridade traz uma significante contribuição para uma 

interpretação mais objetiva da problemática encontrada em sítios arqueológicos. 

Baseado em um estudo interdisciplinar, podemos passar de uma visão 

hipotética, podendo chegar a uma possível definição de um quadro que mostre 

a nossa pré-história de uma forma mais realista. 

 

2.4 Tafonomia na Pesquisa Zooarqueológica 

 

Para um completo estudo acerca dos restos animais encontrados em um 

determinado sítio arqueológico, além da identificação taxonômica, se faz 

necessário a análise tafonômica dos restos faunísticos. 

Inicialmente, a tafonomia foi estudada pela paleontologia, onde se trata do 

estudo dos processos de transmissão dos restos biológicos (ou melhor, da 

informação biológica) da biosfera do passado, até a recuperação do elemento 

em processo de escavação, já incorporado na litosfera do presente (SILVA, 

2006). Partindo para o enfoque arqueológico, e em especial para a interpretação 

da relação dos grupos humanos com a fauna que utilizava, seja para a 

alimentação ou outros fins, a tafonomia pode ser considerada como um processo 

complexo que envolve ações naturais e antrópicas sobre a fauna resultando 

segundo Rosa (2009) em um registro arqueológico particular.  

As análises tafonômicas são baseadas em estudos dos processos que os 

organismos sofreram posteriormente a sua morte, sendo que esse processo 

depende de uma série de variantes, como exposição ao sol, tipo de sedimento, 

animais predadores e todo processo acumulativo de enterramento que irão influir 

na sua decomposição. 

A análise tafonômica em pesquisa zooarqueológica é importante, pois 

através desse estudo, se torna possível o entendimento a respeito da presença 

de animais como parte dos processos de formação dos sítios. 

Para Costa (2016), a tafonomia tem por objetivo o estudo das alterações 

nas faces ósseas como sendo parte da manipulação humana, e também com 

sendo dos efeitos das alterações físicas e químicas proveniente da exposição 

aos processos naturais do meio ambiente. Com esse tipo de abordagem, o 

pesquisador pode chegar a deduções muito significantes na reconstituição do 
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conjunto faunístico, começando pelo agente causador do acúmulo de tais restos 

dentro do sítio. 

Nishida (2007), fala do valor de se observar os aspectos de distribuição e 

processos de formação da fauna no sítio sob o ponto de vista tafonômico. Para 

ela, parte dessa importância se dá ao fazer relatos sobre fatores tafonômicos na 

preservação de determinadas áreas de ocupação, como por exemplo, a 

diferença na preservação entre restos faunísticos deixados e enterrados e restos 

faunísticos que não foram enterrados no sítio. Para Queiroz (2002), esse tipo de 

investigação fornece subsídios para interpretar a história dos remanescentes 

ósseos, tornando as deduções sobre ocupação, espaço e tempo mais 

estruturadas e muito mais próximas da realidade, evitando falsas interpretações 

sobre a origem dos vestígios osteológicos. 

Ainda segundo Queiroz (2002), o estado de conservação, os tipos de 

fraturas e as marcas existentes nos restos ósseos podem esclarecer ao 

zooarqueólogo dúvidas relacionadas com a origem dos vestígios, como por 

exemplo, se sua intrusão no sítio está relacionada a atividade antrópica ou 

natural. Já que, como acrescenta o pesquisador, nem todo resto faunístico 

presente em um sítio pode ser proveniente de atividades humanas. Animais 

intrusivos, fossoriais e até mesmo carnívoros como as aves de rapina podem 

deixar sobras de suas presas em sítios arqueológicos e esses restos serem 

confundidos com vestígios procedentes da atuação humana. 

Em concordância com Queiroz, Rosa (2009), assegura que a partir do 

estudo tafonômico, é possível identificar as variáveis antrópicas e/ou naturais 

que afetam a composição do registro de fauna no sítio arqueológico, visando 

esclarecer com maior exatidão determinados aspectos de formação do conjunto 

de remanescentes faunísticos.  

 

 

  



26 
 

3 OBJETIVOS 

  

3.1 Objetivo Geral 

 

Identificar a fauna de vertebrados resgatada durante as escavações do 

sítio arqueológico Abrigo do Palmito e analisar as possíveis origens, 

modificações e usos dessa fauna associada aos grupos humanos que ocuparam 

o sítio. 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Identificar ao menor nível taxonômico possível os remanescentes 

faunísticos de animais vertebrados oriundos da escavação do sítio;  

 Determinar o perfil de distribuição espacial dos restos no sitio 

arqueológico; 

 Verificar a associação dos achados arqueológicos com atividades 

humanas; 

 Identificar possíveis marcas associadas a usos alimentares da fauna. 
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4 REGIÃO 

 

O município de Caetité (Figura 1) está inserido no Território de Identidade 

Sertão Produtivo, localizado a 645 km da capital Salvador, no Centro-Sul Baiano, 

à encosta da Serra do Espinhaço, entre os Morros do Observatório e do Cruzeiro, 

com altitude correspondente a 825 metros (BAHIA, 2007). A população de 

Caetité segundo o IBGE (2016), é estimada em 52.696 habitantes que, de acordo 

com a Prefeitura Municipal (PMC, 2016), sobrevivem de uma economia baseada 

na pecuária, agricultura, algumas indústrias e na extração de minérios, como 

urânio, ametista, ferro e manganês.  

 

Figura 1: Mapa de localização da Cidade de Caetité, e do Povoado de Brejinho das 
Ametistas, local onde está localizado o sítio arqueológico Abrigo do Palmito.  

 
 

De acordo com o tipo climático elaborado por Köppen, Caetité possui clima 

classificado em Aw (COSTA, 2005), com variações entre seco, subúmido e 

semiárido, caracterizado por apresentar chuvas em pequenas quantidades e mal 
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distribuídas durante todo o ano, com exceção apenas para um período chuvoso 

que ocorre entre os meses de novembro a janeiro. Devido à escassez de chuva, 

as médias pluviométricas anuais não ultrapassam 400 mm, com temperatura 

média anual de 21,4°C (máxima de 26,8°C e mínima de 16,4°C).  

Em relação a vegetação, Caetité apresenta características de Cerrado e 

Caatinga, sendo a Caatinga comum nas partes mais elevadas e o cerrado nas 

outras regiões (BAHIA, 2007).  

A hidrografia da região de Caetité, enquadra-se no curso superior da Bacia 

do Rio de Contas, sendo representada pelos rios: São João, Rio do Antônio, Rio 

das Antas e Córrego do Cerrote. Dentre esses, o rio São João, com nascente no 

distrito de Maniaçú se destaca como o principal rio da região de Caetité 

(SANTOS et al., 2004).  

A geomorfologia da região de Caetité é definida por superfícies das Serras 

Gerais do Planalto do Espinhaço, Patamares Orientais e Ocidentais do 

Espinhaço e Pediplano Sertanejo (SANTOS; OLIVEIRA, 2004). 

 

4.1 Sítio Arqueológico Abrigo do Palmito 

 

As pesquisas no sítio Arqueológico Abrigo do Palmito, foram iniciadas em 

2009, sob a coordenação da professora Dra. Cristiana de Cerqueira Silva 

Santana, da Universidade Estadual da Bahia, Campus VII. Comprovada a 

existência de material arqueológico, as escavações tiveram início 2009 e 

finalizaram em 2010. 

 

4.1.1 Localização e Descrição do Sítio 

 

O sítio arqueológico Abrigo do Palmito está localizado no distrito de 

Brejinhos das Ametistas, município de Caetité, Bahia (Figura 2). A região onde 

se encontra o sítio arqueológico está situado em uma área de cavernas ferríferas 

localizadas dentro dos limites do distrito de Brejinhos das Ametistas, distante 24 

km da sede do município de Caetité, Bahia, na coordenada UTM: 765769 / 

8409744 Datum: SD 69 (SILVA-SANTANA et al., 2010). 
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O sítio Abrigo do Palmito está localizado a 50m do Rio Bambu, tem uma 

elevação de aproximadamente 883 m acima do nível do mar e área 

correspondente a 224m² (Figura 3), (SILVA-SANTANA et al., 2010). 

Figura 2: Localização do sítio Abrigo do Palmito, distrito de Brejinho das Ametistas, 
município de Caetité, Bahia. 

 

 

Figura 3: A) Vista geral do sítio Abrigo do Palmito; B) Vista da área escavada. Fonte: 
Silva-Santana et al., (2011). 
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4.1.2 A Escavação 

 

A escavação do sítio arqueológico Abrigo do Palmito fez parte de um 

projeto arqueológico denominado, Projeto Arqueológico Pedra do Ferro 

(2009/2010), compreendendo uma área contendo quatro cavernas ferríferas 

onde estão localizados três outros sítios. 

No início foram escavadas quadrículas (1 m x 1 m)(Figura 4A) distribuídas 

em vários setores do sítio cujo intuito foi o de identificar as diferentes áreas de 

atividade e detalhes da distribuição espacial (horizontal e vertical) dos vestígios. 

As quadrículas com maiores densidades de vestígios foram escavadas até se 

alcançar a rocha base, ou se alcançar camadas estéreis. Como o sítio 

apresentou muitas estruturas de fogueiras (Figura 4B) e nestas ocorreram 

muitos vestígios, incluindo os zooarqueológicos, as escavações se direcionaram 

para estas quadrículas. Todos os vestígios materiais foram coletados por meio 

do peneiramento dos sedimentos (SILVA-SANTANA et al., 2010). 

 

Figura 4: A) Escavação das quadrículas no sítio Abrigo do Palmito; B) Destaque para 
o local contendo fogueira em uma quadrícula do sítio Abrigo do Palmito. 
Fonte: Silva-Santana et al. (2011). 

 

 

Para o resgate dos vestígios arqueológicos a escavação prosseguiu da 

seguinte forma: coleta de superfície, levantamento fotográfico, realização de 

croquis e desenhos das quadrículas escavadas, estas, realizadas por meio de 

métodos artificiais e naturais. O uso do nível artificial na escavação aconteceu 

quando não foi possível a visualização da estratigrafia, quando foi possível, como 
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no caso da área de fogueiras, se utilizou o método natural (SILVA-SANTANA et 

al., 2010).  

Após a escavação das quadrículas por níveis, e depois de realizado o 

peneiramento, todo o material zooarqueológico foi identificado com etiquetas de 

campo, acondicionado em sacos plásticos e caixas de plástico e encaminhados 

ao Laboratório de Arqueologia e Paleontologia da UNEB Campus VII para 

posteriores análises (SILVA-SANTANA et al., 2010). 

 

4.1.3 Datações do sítio do Abrigo do Palmito 

 

Foram datados carvões provenientes de fogueiras coletado de três níveis 

distintos da escavação do sítio Abrigo do Palmito (Quadro 1). As datações foram 

realizadas pelo laboratório Beta Analytic nos Estados Unidos da América (USA) 

e para isso foi utilizado o método do Carbono – 14 (C14). 

 

 

 

Com o resultado das datações, a sugestão é que o sítio tenha sido ocupado 

entre 380 e 430 anos para os níveis 10-20, 960 e 900 anos para os níveis 20-30 

e 1.530 a 1.380 anos para os níveis 50-60.  

Quadro 1: Resultado das datações dos níveis 10-20 cm, 20-30 cm e      
50-60 cm do sítio arqueológico do Sítio Abrigo do Palmito. 

Níveis Datação 

00-10 - 

10-20 Cal. BP. 380 to 430 yr 

20-30 Cal. BP. 960 to 900 yr 

30-40 - 

40-50 - 

50-60 Cal. BP. 1.530 to 1.380 yr 

60-70 - 

70-80 - 

80-90 - 

. 
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Embora o sítio também apresente idade cronológica para tempos 

históricos, foi observado a partir da escavação e dos dados obtidos com as 

análises em laboratório, que os vestígios que foram encontrados no sítio Abrigo 

do Palmito se encontravam relacionados somente na pré-história. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

No período de abril de 2016 a novembro de 2016, os restos faunísticos 

encontrados em áreas de fogueiras e ao redor destas no Sítio Arqueológico 

Abrigo do Palmito foram analisados segundo análises sistemáticas, tomando 

como parâmetros estudos tafonômicos. Essas análises foram divididas em 

quatro fases: 

1) Fase de Catalogação: os restos faunísticos foram analisados separados 

por amostras (conjuntos de peças ósseas) e quando possível o grupo 

faunístico (classe, ordem, família, gênero, espécie), os quais foram 

enumerados buscando facilitar o acesso das informações. A análise 

taxonômica foi realizada com o auxílio de bibliografias especializadas, 

por meio da comparação com exemplares da fauna atual depositados 

na Coleção de Referência de Vertebrados do Laboratório de Vestígios 

Orgânicos da Fundação Museu do Homem Americano (FUMDHAM) e 

Coleção de Referência do Laboratório de Mastozoologia do Centro de 

Conservação e Manejo da Caatinga (Cemafauna - Univasf). 

2) Fase de Observação Macroscópica: cada peça foi observada 

macroscopicamente, registrando dados da lateralidade, queima, 

fragmentação, tipo de corte, de acordo com a camada estratigráfica, 

para fins de utilização da tabela padrão para coleta de dados. 

3) Separação do material zooarqueológico: separação do material por 

unidades anatômicas, comparando-o com a Coleção de Referência de 

Vertebrados do Laboratório de Vestígios Orgânicos da Fundação 

Museu do Homem Americano (FUMDHAM) e Coleção de Referência do 

Laboratório de Mastozoologia do Centro de Conservação e Manejo da 

Caatinga (Cemafauna- Univasf). 

4) Fase de Observação no Estereomicroscópio: os restos faunísticos 

foram observados com auxílio de lupa trinocular para o diagnóstico das 

alterações observadas na superfície dos elementos anatômicos 

conforme preconizados pelos estudos tafonômicos. Essas alterações 

podem indicar o resultado das ações antrópicas, como queima, marcas 

de corte, descarnamento, raspagem, desarticulação além de 

modificações de ordem natural. Todas as marcas encontradas foram 
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fotografadas, no intuito de promover a comparação entre as marcas 

registradas nos diversos materiais que foram analisados. 

 

Figura 5: A) Fase de observação macroscópica para identificação taxonômica dos 
vestígios zooarqueológicos; B ) Coleção de Referência de mamíferos da 
FUMDHAM. 

 

 

 

Em laboratório, o material foi separado em pequenos frascos, os quais 

foram enumerados e acomodados em caixas, por grupo taxonômico e por 

espécies quando possível. Os dados obtidos foram catalogados para fins de 

interpretação qualitativa e quantitativa por níveis cronológicos. 
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6 RESULTADOS 

 

 

6.1 Localização e Distribuição dos restos faunísticos no Sítio Arqueológico 

Abrigo do Palmito 

 

As quadrículas foram escavadas até se alcançar a rocha base ou 

esgotarem os recursos arqueológicos do sítio, sendo que a profundidade 

máxima alcançada foi no nível 80-90 cm. 

Foram escavadas 69 quadrículas no sítio arqueológico Abrigo do Palmito, 

em 37 dessas quadrículas (53,6%) foi registrado a ocorrência de restos 

arqueofaunísticos de vertebrados (Figura 6).  

Os restos arqueofaunísticos foram encontrados distribuídos em diferentes 

áreas no sítio arqueológico, sendo que a maior concentração desses restos 

estava nas quadrículas associadas as fogueiras, localizadas próximo a base do 

paredão rochoso do sítio (área mais sombreada e de melhor abrigo) (Figura 7).  

Trinta quadrículas contendo restos arqueofaunísticos estão inseridas em 

contexto de fogueiras, sendo que destas 19 estão totalmente em fogueiras 

(Figuras 6 e 7) e 11 não estão completamente dentro da área das fogueiras mas, 

contém partes dentro dessas (Figura 6).  

As quadrículas que se encontram totalmente dentro do local das fogueiras 

se encontram mais próxima a parede rochosa do abrigo (Figura 6), já as 

quadrículas que apresentam apenas partes inseridas em contextos de fogueiras, 

essas estão mais distantes do paredão rochoso. 
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Figura 6: Croqui da escavação do sítio arqueológico Abrigo do Palmito mostrando a distribuição horizontal dos restos zooarqueológicos.  
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Figura 7: Número total de restos encontrados por quadrícula (visão vertical) no sítio 
Abrigo do Palmito. Barras em preto representam as quadrículas totalmente 
inseridas na área das fogueiras. 

 

 
 

Das quadrículas escavadas contendo restos arqueofaunísticos, destacam-

se G-4 (n=536), G-5 (n=456) e G-6 (n=496) com um total de 1.588 registros, 

seguidas de E-8 (n=275), D-6 (n=248) e E-4 (n=243).  

Quanto a distribuição vertical por níveis, os restos arqueofaunísticos se 

encontravam distribuídos de forma aleatória no sítio, porém, nos níveis mais 

superficiais, especialmente nos níveis, 00-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm e 30-40 

cm da escavação, foi registrado uma quantidade maior de restos 

zooarqueológicos no sítio (Figura 8). 

Nas quadrículas G-5 e G-6, seguiu-se níveis naturais de escavação (linhas 

de fogueiras), nas demais quadrículas a escavação manteve um padrão de 

níveis artificiais de 10 cm em 10 cm.  
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Figura 8: Número Total de Restos por Niveis Artificiais encontrados na escavação 
do sítio arqueológico Abrigo do Palmito. 

 

 

6.2 Identificação Taxonômica dos restos faunísticos no Sítio Arqueológico 

Abrigo do Palmito 

 

Apesar de outras classes animais se fazerem presentes, o registro 

zooarqueológico encontrado no sítio era composto na sua grande maioria por 

mamíferos de pequeno e médio porte. Os animais de pequeno porte foram 

encontrados nos níveis de escação mais superficiais, já os de médio porte foram 

encontrados distribuídos por todos os níveis da escavação (Apêndice A). 

Foram contabilizados 5.013 restos arqueofaunísticos (inteiros, 

parcialmente inteiros, fragmentados e fragmentos) de vertebrados provenientes 

da escavação do sítio arqueológico Abrigo do Palmito (Apêndice B). Destes 

foram identificados 309 restos arqueofaunísticos, compreendendo 6,2% de todo 

o quantitativo, sendo: 156 carapaças (50,49%), 78 mandíbulas (25,24%), 62 

dentes (20,06%), cinco ossos sem especificação (1,62%), quatro vértebras 

caudais (1,29%) e um crânio, uma garra, um rádio e um úmero, representando 

cada um destes 0,32% de todos os registros (Figura 9).  
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Figura 9: Percentual dos tipos de restos arqueofaunísticos identificados do 
sítio Abrigo do Palmito. 

 

 

O número de restos identificados foi dividido em três diferentes classes: 

Mammalia, Reptilia e Amphibia. Dentre as classes identificadas nos restos, a 

Classe Mammalia teve a maior representatividade com 293 restos identificados 

(94,82%), seguido pela Classe Reptilia com 11 restos identificados (3,56%) e 

pela Classe Amphibia com cinco restos sem definição específica (1,62%) (Figura 

10). 

 

Figura 10: Representatividade por classes de vertebrados presentes nos 
restos zooarqueológicos identificados no Sítio Abrigo do 
Palmito, município de Caetité, Bahia. 
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Os 293 restos arqueofaunísticos da Classe Mammalia identificados foram 

classificados a nível de Ordem (77 vestígios), Família (15 vestígios), Gênero (25 

vestígios) e Espécie (176 vestígios). Os 11 vestígios ósseos da Classe Reptilia 

foram classificados a nível de Ordem (08 vestígios) e Gênero (03 vestígios) 

(Tabelas 1 e 2). O restante da fauna identificada pertencente a Classe Amphibia 

foram classificados apenas a nível de Classe (05 vestígios). 

A grande maioria dos restos faunísticos são oriundos de uma área onde 

foram localizadas as fogueiras no sítio arqueológico Abrigo do Palmito, e devido 

a esses vestígios serem de fogueiras, eles se encontram em grande parte 

queimados e bastante fragmentados, dificultando a sua identificação. Desse 

modo, a identificação dos restos se deu basicamente a partir de mandíbulas, 

dentes incisivos de roedores e carapaças de tatus, ficando praticamente 

impossível a identificação de outras partes anatômicas, como ossos longos, por 

exemplo. 

 

Tabela 1: Tipos e quantidade de restos zooarqueológicos pertencente a Classe 
Mammalia, encontrados no Sítio Abrigo do Palmito, município de Caetité, 
Bahia. 

 

Ordenamento Taxonômico Tipo de Restos Quantidade 

Ordem Artiodactyla Dente 02 

Ordem Didelphimorphia Mandíbula 06 

Familia Didelphidae Mandíbula 12 

Monodelphis (Bumett, 1829) Mandíbula 15 

Ordem Rodentia 
Dente 56 

Mandíbula 13 

Família Cricetidae - - 

Wiedomys (Hershkovitz, 1959) Mandíbula 04 

Família Echimyidae - - 

Thrichomys apereoides (Lund, 1839) 

Mandíbula 10 

Rádio 01 

Vértebras caudais 04 

Família Caviidae 
Mandíbula 01 

Úmero 01 
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Kerodon rupestris (Wied-Neuwied, 1820) 
Dente 01 

Mandíbula 03 

Ordem Chiroptera - - 

Família Phyllostomidae - - 

Phyllostomus (Lacépède, 1799) 
Crânio 01 

Mandíbula 02 

Ordem Cingulata - - 

Família Dasypodidae Garra 01 

Dasypus (Linnaeus, 1758) Carapaça 02 

Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758) Carapaça 44 

Dasypus septemcinctus (Linnaeus, 1758) Carapaça 05 

Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758) 

Carapaça 49 

Mandíbula 01 

Dente 02 

Tolypeutes tricinctus (Linnaeus, 1758) 
Carapaça 56 

Dente 01 

 

 

Tabela 2: Tipos e quantidade de restos zooarqueológicos pertencente a Classe 
Reptilia, encontrados no Sítio Abrigo do Palmito, município de Caetité, 
Bahia. 

 

Ordenamento Taxonômico Tipo de Restos Quantidade 

Ordem Squamata Mandíbula 08 

Familia Teiidae - - 

Tupinambis (Linnaeus, 1758) Mandíbula 03 
 

 

6.3 Espécies Representadas no Sítio Abrigo do Palmito 

 

Durante as análises taxonômicas dos restos arqueofaunísticos do sítio 

Abrigo do Palmito foram identificadas seis espécies de mamíferos distintas, 

sendo quatro espécies de tatus e duas de roedores.  

 

Dasypus novemcinctus (Linnaeus,1758) 
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Dasypus novemcinctus é popularmente conhecida como tatu-galinha e 

possui ampla distribuição, ocorrendo em todos os biomas brasileiros (NITTA, 

2008).  

É considerado um animal de médio porte. O comprimento corporal varia de 

39,5 a 57,3 cm; o da cauda de 29 a 45 cm; pesando geralmente de 3,2 a 4,1 kg 

(REIS et al., 2011). Sua carapaça possui coloração escura passando para um 

tom mais amarelado nas suas cintas. Em geral, essa espécie possui nove cintas 

móveis na região central da carapaça, podendo variar de 8 a 11 cintas. Sua 

cauda é composta de 12 a 15 anéis de escudos dérmicos, apresentando quatro 

dedos em cada membro anterior e cinco em cada membro posterior (FEIJÓ; 

LANGGUTH, 2013).  

Sua alimentação se dá basicamente por meio de animais invertebrados, 

podendo ser complementada por vegetais, pequenos vertebrados, ovos e 

animais mortos. São animais de hábitos noturnos, podendo ser vistos em 

atividade durante o dia dependendo da temperatura do ambiente (REIS et al., 

2011) (Figura 11A).  

Quanto a ameaça de extinção, essa é uma espécie que não apresenta 

riscos, não foi incluída na Lista Brasileira de Espécies Ameaçadas pelo Ministério 

do Meio Ambiente (MMA, 2014), apesar de ser uma espécie muito desejada por 

caçadores.  

No sítio Abrigo do Palmito foram identificadas 44 placas da carapaça dessa 

espécie de tatu (Figura 11B). As placas foram encontradas distribuídas em 15 

quadrículas do sítio inseridas em locais de fogueiras (Figura 12). As placas de 

carapaça de tatu dessa espécie foram encontradas em praticamente todos os 

níveis escavados, porém, sua maior representação aconteceu nos níveis 40-50 

cm e, 50-60 cm. 
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Figura 11: A) Dasypus novemcinctus; B) Carapaça de Dasypus novemcinctus 
encontrada no Sítio Abrigo do Palmito, municipio de Caetité, Bahia. 

 

 

Fonte:http://brasilescola.uol.com.br/animais/tatu-                  
galinha.htm 

 

 

Figura 12: Croqui com a indicação das quadrículas (círculos) onde foram encontradas 
as placas de carapaças de Dasypus novemcinctus no sítio Abrigo do 
Palmito. 

 

 

 

Dasypus septemcinctus (Linnaeus,1758) 

 

Dasypus septemcinctus é conhecida popularmente como: tatuí, tatu-mirim 

e tatu-china, e está distribuída por todos os biomas brasileiros.  

É uma espécie de tamanho pequeno, com comprimento corporal de cerca 

de 26,5 cm; a cauda apresenta uma média de 14,7 cm de tamanho, pesando 

cerca de 1,5 kg (REIS et al., 2011). Possui carapaça de cor escura sendo que 

alguns dos seus escudos dérmicos apresenta coloração amarelada, com uma 

variação entre seis e sete cintas móveis. Possui quatro dedos em cada membro 

anterior e cinco em cada membro posterior, característica compartilhada por 

todas as espécies desse gênero (FEIJÓ; LANGGUTH, 2013).  

Foto: Noelia Vieira 

B 
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Essa espécie se alimenta de insetos, em especial formigas e cupins, sendo 

que por vez ou outra incluem aracnídeos, outros artrópodes e material vegetal 

em sua dieta alimentar. É um animal de hábitos noturnos, mas que pode ser 

encontrado em outras horas durante o dia (REIS et al., 2011) (Figura 13A). 

Durante as análises taxonômicas foram identificadas cinco placas de carapaça 

de tatu referente a esta espécie (Figura 13B).  

Essa é uma espécie que não apresenta riscos de extinção, não foi citada 

na Lista Braileira de Espécies Ameaçadas do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA, 2014). 

Esta espécie foi registrada em quatro quadrículas do sítio, três dessas 

quadrículas estão próximas entre si e dentro de fogueiras, apenas uma se 

encontra afastada e fora do local dessas. Na quadrícula afastada das fogueiras 

a placa de tatu foi encontrada em um nível mais superficial (10-20 cm), nas 

demais quadrículas os vestígios foram todos encontrados no nível 60-70 cm, ou 

seja, em um nível mais profundo do sítio. 

 

Figura 13: A) Dasypus septemcinctus; B) Carapaça de Dasypus septemcinctus 
encontrada no Sítio Abrigo do Palmito, municipio de Caetité, Bahia. 

 

Fonte:http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/esta
do-de-conservacao/7107-mamiferos-dasypus-
septemcinctus-tatui 

 

 

 

 

 

 

 

B 

Foto: Noelia Vieira 
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Figura 14: Croqui com a indicação das quadrículas (círculos) onde foram encontradas 
as placas de carapaças de Dasypus septemcinctus no sítio Abrigo do 
Palmito. 

 

 

 

Euphractus sexcinctus (Linnaeus,1758) 

 

Euphractus sexcinctus é conhecido vulgarmente como tatu-peba e ocorre 

em todos os biomas do Brasil (ERMENEGILDO, 2009). Seu corpo mede mais de 

40 cm de comprimento, com tamanho da cauda variando entre 11,9 e 24,1 cm, 

pesando uma média de 3,2 a 6,5 kg (REIS et al., 2011). Apresenta coloração 

parda-amarelada e marrom em tons claros em sua carapaça, contendo de seis 

a oito cintas móveis, com pelos esbranquiçados e longos, cabeça cônica e 

achatada na parte superior, sua cauda é longa e protegida por anéis córneos.  

Essa espécie apresenta ainda, de dois a quatro orifícios no dorso da 

carapaça, com localização no dorso da cintura pélvica próximo à a base da 

cauda, local destinado a expelir glândulas odoríferas, que possivelmente são 

utilizadas na marcação de território (FEIJÓ; LANGGUTH, 2013).  

É um animal com hábito alimentar variado, composto por raízes, frutos, 

invertebrados, pequenos vertebrados e ainda por animais mortos (carniça). É um 

animal que apresenta hábitos diurnos, não sendo descartada a possibilidade de 

ser encontrado em atividade durante a noite (REIS et al., 2011) (Figura 15A).  

O Euphractus sexcinctus é uma espécie que não sofre riscos de extinção 

segundo a Lista Brasileira de Espécies Ameaçadas do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA, 2014), apesar de ser um animal muito perseguido pela caça. 

Nas análises para o sítio arqueológico Abrigo do Palmito foram 

catalogadas 49 placas de carapaça e um fragmento de mandíbula (Figura 15B) 

referente a esta espécie de tatu, distribuídas entre quatorze quadrículas (Figura 
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16). As placas de carapaça foram encontradas distribuídas em quase todos os 

níveis de escavação, porém, foi nos níveis mais profundos (40-50 cm, 50-60 cm 

e 60-70 cm) que tiveram maior representatividade. 

 

Figura 15: A) Euphractus sexcinctus; B) Carapaça de Euphractus sexcinctus 
encontrada no Sítio Abrigo do Palmito, municipio de Caetité, Bahia. 

 

Fonte: 
http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=126569 

 

 

Figura 16: Croqui com a indicação das quadrículas (círculos) onde foram encontradas 
as placas de carapaças de Euphractus sexcinctus no sítio Abrigo do 
Palmito. 

 

 

 

Tolypeutes tricinctus (Linnaeus,1758) 

 

Tolypeutes tricinctus é conhecido popularmente por tatu-bola por 

apresentar comportamento de enrolar-se em formato de bola sob ameaça, no 

intuito de proteger-se, deixando exposta somente sua carapaça. É uma espécie 

rara, presente apenas nos biomas Caatinga e Cerrado, limitando-se a alguns 

estados do Nordeste e do Centro-Oeste do Brasil (FEIJÓ; LANGGUTH, 2013).  

B 

Foto: Noelia Vieira 
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Apresenta cerca de 30 cm de comprimento corporal, e cerca de 6,5 cm de 

tamanho para a cauda, pesando cerca de 1,8 kg (REIS et al., 2011). Indivíduos 

dessa espécie possuem três cintas móveis, mas pode variar com indivíduos com 

apenas duas cintas e outros com quatro cintas móveis. Possui cinco dedos em 

cada membro do corpo, sendo que nos membros posteriores, três desses dedos 

são fundidos (segundo, terceiro e quarto) restando os outros dois (primeiro e 

quinto) que se encontram separados (FEIJÓ; LANGGUTH, 2013).  

São animais que se alimentam prioritariamente por cupins, mas podendo 

ingerir também outros invertebrados além de material vegetal, apresentando 

atividades exclusivamente no período da noite (REIS et al., 2011) (Figura 17A).  

É uma espécie inserida na Lista Brasileira de Espécies Ameaçadas 

classificada como “Em perigo” (EN) pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA, 

2014), isso provavelmente devido a caça predatória e destruição do seu habitat 

natural. 

No sítio Abrigo do Palmito foram identificadas 56 placas de carapaça 

pertencentes a essa espécie de tatu (Figura 17B). Essas placas foram 

encontradas em 11 diferentes quadrículas do sítio, todas pertencentes a área de 

fogueiras (Figura 18).  

As placas de carapaça de Tolypeutes tricinctus foram encontradas 

distribuídas em todos os níveis escavados do sítio, desde a superfície até o nível 

mais profundo (80-90 cm), porém, sua maior frequência de ocorrência aconteceu 

nos níveis mais intermediários da escavação. 
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Figura 17: A) Tolypeutes tricinctus; B) Carapaça de Tolypeutes tricinctus (calcinada) 
encontrada no Sítio Abrigo do Palmito, municipio de Caetité, Bahia. 

 

 

Fonte: http://www.oeco.org.br/blogs/fauna-e-flora/26436-
tatu-bola-da-caatinga-sera-o-mascote-da-copa-brasileira 

 

Figura 18: Croqui com a indicação das quadrículas (círculos) onde foram encontradas 
as placas de carapaças de Tolypeutes tricinctus no sítio Abrigo do Palmito. 

 

 

Kerodon rupestris (Wied-Neuwied, 1820)  

 

Kerodon rupestris é um roedor conhecido popularmente por mocó, de porte 

mediano (Figura 19A), medindo entre 38 e 41 cm, com peso corporal variando 

entre 400 e 1100 g. Trata-se de uma espécie que foi originalmente descrita no 

estado da Bahia, mas que pode ser encontrada desde o estado do Piauí até o 

norte de Minas Gerais, indicando pertencer restritamente à Caatinga 

(HERMENEGILDO, 2009).  

É um animal de pelagem macia, apresentando coloração em geral, 

acinzentada, com traços mesclados de pelos brancos e pretos. Na parte de baixo 

B 
Foto: Noelia Vieira 
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do pescoço o pelo tem coloração branca e na parte externa das coxas apresenta 

um tom amarelado ferruginoso (ALENCAR-JR, 2011).  

São terrestres, com hábitos predominantemente noturnos ou crepusculares 

e habitam os mais diversos tipos de ambientes (SOUSA, 2005). Com uma 

vocalização bastante característica, essa espécie sofre bastante ação de caça, 

isso devido provavelmente ao seu tamanho e qualidade da carne (REIS et al., 

2011).  

Foi classificado como “Vulnerável” (VU) na Lista Brasileira de Espécies 

Ameaçadas do  Ministério do Meio Ambiente (MMA, 20014). 

Nos achados do sítio arqueológico Abrigo do Palmito foram identificadas 

mandíbulas e dente incisivo de Kerodon rupestris (mocó) (Figura 19B). Tais 

vestígios foram encontrados distribuídos em quatro quadrículas distintas 

localizadas na área mais abrigada do sítio (dentro das fogueiras) (Figura 20). 

Os vestígios representantes dessa espécie no sítio foram localizados nos 

primeiros níveis da escavação, mais especificamente nos níveis 00-10 cm e 10-

20 cm.  

 

Figura 19: A) Kerodon rupestris; B) Mandíbula de Kerodon rupestris encontrada no Sítio 
Abrigo do Palmito, municipio de Caetité, Bahia. 

 

Fonte:https://tu-
dresden.de/bu/umwelt/forst/forstbotanik/zoologie/forschung/for
schungsprojekte/details-forschungsprojekte/management-
invasiver-neozoen-auf-inseln-der-fall  

 

 

 

 

 

 

B 

Foto: Noelia Vieira 
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Figura 20: Croqui com a indicação das quadrículas (círculos) onde foram encontrados 
os restos arqueofaunísticos de Kerodon rupestris no sítio Abrigo do 
Palmito. 

 

 

 

Thrichomys apereoides (Lund, 1839) 

 

Thrichomys apereoides é conhecido popularmente por rato-rabudo, 

apresenta pelagem relativamente macia, com coloração acinzentado na parte 

dorsal e branca na ventral, com uma pelagem branca em formação anelar ao 

redor dos olhos, apresenta cauda grande e pilosa, mas pode ser encontrada 

ausente devido a facilidade com que pode se quebrar (Figura 21A) (RABELO, 

2015). São animais de atividade preferencialmente crepuscular, mas pode ser 

observado também em atividade durante o dia, apresentando hábitos terrestres 

e semi-arborícola, habitando área abertas da Caatinga, Cerrado e Pantanal, 

alimentando-se de brotos, folhas e frutos silvestres (REIS et al., 2011).  

Essa é uma espécie que não foi citada na Lista Brasileira de Espécies 

Ameaçadas do Minitério do Meio Ambiente (MMA, 2014).  

Foram identificadas 17 peças distintas pertencentes a espécimes de 

Thrichomys apereoides: dois dentes, 10 mandíbulas, um osso radial e quatro 

vértebras caudais (Figura 21B).  

Essas partes foram encontradas distribuídas entre sete quadrículas (Figura 

22). Os vestígios se encontram queimados parcialmente ou totalmente, isso 

devido possivelmente ao fato dessas quadrículas estarem localizadas na área 

contendo fogueiras. Quanto a distribuição por níveis, esses encontravam 

distribuídos desde o nível 10-20 cm até o nível 50-60 cm, sendo que nesse último 

foram encontrados em menor frequência. 
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Figura 21: A) Thrichomys apereoides; B) Mandíbula de Thrichomys apereoides 
encontrada no Sítio Abrigo do Palmito, municipio de Caetité, Bahia. 

 

Fonte: http://vila-de-igatu-chapada-
diamantina.blogspot.com.br/2015/08/fauna-rabudo.html 

 

 

Figura 22: Croqui com a indicação das quadrículas (círculos) onde foram encontradas 
os restos arqueofaunísticos de Thrichomys apereoides no sítio Abrigo do 
Palmito. 

 

 

 

6.3 Identificação Tafonômica dos restos faunísticos no Sítio Arqueológico 

Abrigo do Palmito 

 

Parte dos restos arqueofaunísticos resgatados do sítio Abrigo do Palmito 

foram encontrados apresentando sinais térmicos evidentes, observada a partir 

da sua coloração. Esses restos encontravam-se totalmente queimados e 

fragmentados, dificultando a identificação dos mesmos, a exemplo disso, pode 

ser citado a grande quantidade de restos arqueofaunísticos de pequenos 

animais, compostos por ossos longos fragmentados, responsáveis por compor 

praticamente todo o registro não identificado encontrado nas áreas de fogueiras 

(Figura 23). 

B 

Foto: Noelia Vieira 
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Figura 23: Amostra de restos arqueofaunísticos 
encontrados na escavação do sítio Abrigo 
do Palmito. 

 

     Foto: Ita Márcia 

 

Todas as placas de carapaças de tatus que compõem o registro do sítio 

apresentavam um certo grau de queima (Figura 24A), em alguns casos 

calcinadas, sendo um forte indicativo de que foram expostas a altos graus de 

temperatura e apontando a utilização dessa fauna para uso doméstico pelos 

habitantes do sítio em questão (Figura 24B). 

 

Figura 24: A) Na parte de baixo osteodermo de tatu do sítio Abrigo do Palmito e na 

parte de cima osteodermo de tatu da fauna atual; B) Osteodermo de tatu 
(calcinado) do sítio Abigo do Palmito e acima dele osteodermo de tatu da 
fauna atual. Os representantes da fauna atual fazem parte da coleção de 
Referência do Laboratório de Vestígios Orgânicos da FUMDHAM. 

 

 

Fotos: Noelia Vieira 

 

Ossos longos pertencentes a animais de portes maiores foram encontrados 

no registro arqueofaunístico do sítio, a maioria deles apresenta fraturas diversas 

e/ou estão partidos em metades longitudinais ou mais partes. Alguns desses 

A B 
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ossos foram encontrados apresentando marcas de cortes e de polimento, 

podendo ser observado as duas ações no mesmo vestígio analisado, sendo mais 

um grande indício de que essa fauna arqueológica foi utilizada por populações 

em tempos pretéritos no sítio Abrigo do Palmito. Além da sua utilização na 

alimentação, esses ossos podem ter sido aproveitados na confecção de 

artefatos, como por exemplo, um fragmento ósseo encontrado na quadrícula de 

escavação B-8, no nível de 00-10 cm (Figura 25). 

 

Figura 25: Parte de osso longo cortado e com 
marcas de polimento na sua lateral, 
encontrado na quadrícula de 
escavação B-8, no nível de 00-10 cm 
do Sítio Abrigo do Palmito. 

 

 

Foto: Noelia Vieira 

 

Na quadrícula C-5 foi encontrado um artefato, osso longo com sinais de 

cortes multidirecionais, além de polimento. Devido a seu formato, o artefato foi 

classificado como sendo uma espátula e apresenta as seguintes dimensões: 6,1 

cm de comprimento, 1,9 cm de largura e 0,5 cm de espessura (Figuras 26A e 

26B). 
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Figura 26: Artefato ósseo em forma de espátula. A) Face externa convexa e B) Face 
interna côncava. Ambas as partes apresentando sinais de corte e linhas 
de polimento. 

 

Fotos: Noelia Vieira 

 

Um outro artefato foi encontrado na quadrícula F-7, no nível 10-20 cm. O 

artefato em questão, trata de uma ponta de osso cortada (Figura 27A) e 

totalmente polida (Figura 27B). 

 

Figura 27: A) Artefato ósseo cortado com ponta; B) Detalhe da ponta polida 
completamente polida do artefato ósseo. 

 

 

Fotos: Noelia Vieira 

 

O fato da maioria dos restos faunísticos serem encontrados em áreas de 

fogueiras, sendo em quase sua totalidade fragmentos queimados, sustenta a 

tese de que essa fauna foi utilizada para fins alimentares pelos habitantes do 

sítio. Os restos osteológicos de pequenos animais, apesar de serem 

encontrados em toda a área de escavação, os achados se concentraram dentro 

das áreas de fogueiras, principalmente entre os níveis 10-20 cm e 30-40 cm de 

A B 

A B 
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profundidade. As placas de carapaça de tatu também foram muito presentes no 

registro faunístico do sítio Abrigo do Palmito, com maior predominância nas 

áreas mais sombreadas e abrigadas, que são também os locais de fogueiras, 

principalmente no nível 40-50 cm, até os níveis mais profundos de escavação.  

Quanto aos demais restos, em especial aqueles pertencentes a animais de 

tamanho maior, esses foram encontrados espalhados por todos os níveis de 

escavação, e em todas as áreas do sítio contendo restos faunísticos, não tendo 

expressividade em um ou outro local do sítio. 
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7 DISCUSSÃO 

 

O conjunto arqueofaunístico do sítio Abrigo do Palmito é composto por 

diversas partes anatômicas fragmentadas de animais vertebrados, que de 

acordo com os resultados alcançados acerca desse registro arqueofaunístico é 

possível fazer algumas inferências e interpretações a respeito do mesmo. 

Dentre os vertebrados identificados, ocorreu uma maior predominância dos 

mamíferos de pequeno e médio porte, com maior representatividade para os de 

pequeno porte. Répteis e anfíbios também foram identificados no registro 

arqueofaunístico, porém, com pouca representação. Apesar do sítio estar 

situado próximo de um rio (cerca de 50 m), é possível que os peixes tenham sido 

pouco ou nunca explorados pelos habitantes do sítio. A maior frequência de 

mamíferos encontrada no Sítio Abrigo do Palmito corrobora com a hipótese 

postulada por Pereira e Schiavetti (2010), que afirmam que os caçadores tem 

preferência por mamíferos quando comparados a outros animais. 

Quanto aos répteis, os mesmos não tiveram grande relevância entre os 

habitantes do sítio Abrigo do Palmito, fato observado devido a pouca quantidade 

de partes esqueletais desse grupo no registro arqueofaunístico. Os achados no 

sítio Abrigo do Palmito vão de encontro ao descrito por Rosa (2009) para um 

sítio arqueológico em Montenegro – RS, onde ele afirma que répteis, mais 

precisamente lagartos, foram preferenciais no sítio, principalmente para o gênero 

Tupinambis, representados por peças anatômicas de quase todo o esqueleto. 

Em relação aos animais de menor porte, apesar do registro faunístico ter 

sido encontrado bastante fragmentado e queimado, ainda é possível observar a 

presença de praticamente todas as partes anatômicas, mesmo que quebradas, 

o que nos faz acreditar que esses animais foram possivelmente levados inteiros 

para o sítio e lá realizado o processamento das partes. 

Em relação aos achados de roedores, esses são semelhantes aos 

encontrados em outros sítios arqueológicos no Brasil, onde os ossos desse 

grupo são frequentemente encontrados com marcas de queima, indicando a 

contemporaneidade entre a presença humana e a formação do depósito no 

abrigo  (QUEIROZ, 2002; JACOBUS, 2006; ROTH et al. 2008). Rosa (2006) 

aponta a ocorrência de marsupiais em sítio arqueológicos do tipo acampamentos 
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litorâneos de grupos ceramistas do Rio Grande do Sul. Os marsupiais são muito 

comuns entre restos de fauna de sítios arqueológicos, e que podem ser 

encontrados nos variados tipos de ambientes (ROSA, 2002) 

Para Schmitz et al. (2006) a elevada ocorrência de restos de roedores e 

marsupiais nos sítios pode estar relacionada ao fato desses grupos 

apresentarem altos níveis reprodutivos e portanto, serem capazes de produzir 

uma maior quantidade de alimentos por área quando comparados a outros 

mamíferos de médio e grande porte. Outras hipóteses são levantadas para a 

ocorrência desses grupos nos sítios arqueológicos: a) facilidade de serem 

capturados, não sendo obrigatória a utilização de ferramentas específicas ou 

estratégias especializadas de captura  (LOCKS et al., 1993); b) preferencia por 

caça diurna (períodos crepusculares) pela população que ocupou o sítio (SILVA, 

1984). Jacobus (2006) ao tratar da importância dos animais de pequeno porte 

para as populações humanas pretéritas, afirmou que a coleta de vegetais e 

animais de pequeno porte contribui em cerca de 80% da alimentação para a 

maioria dessas populações. 

Em relação aos mamíferos de médio porte presentes no registro 

arqueofaunístico e identificados no sítio Abrigo do Palmito, o resultado chama a 

atenção para os tatus (Ordem Cingulata), sendo a carapaça a parte que 

prevaleceu nas identificações. 

A partir das análises feitas nas placas das carapaças de tatu 

(osteodermos), constaou-se forte ação térmica proveniente das queimas 

realizadas nas fogueiras. Em estudo realizado nos sítios arqueológicos da 

Tradição Umbu, Jacobus (2006) destacou a importante representatividade de 

tatus na dieta alimentar dessas populações. Pacheco e Martins (2009), ao 

descrever o sítio Maracaju 1, relatam a presença de osteodermos queimados em 

toda a extensão, sustentando a hipótese do uso do esqueleto dérmico de tatus 

como vasilhames para cozimento. Segundo os autores, em estudo realizado com 

Guaranis atuais em Mato Grosso do Sul, notou-se que quando os osteodermos 

encontravam-se mais intensamente queimados na parte dorsal em relação à 

ventral, ou estava relacionado ao uso medicinal da carapaça ou remetia a 

utilização da mesma como recipiente para cozinhar alimentos. 

Tatus são animais considerados fáceis de serem capturados, não sendo 

necessário a utilização de instrumentos muito elaborados para a realização da 
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sua caça. A presença de tatus no registro do sítio Abrigo do Palmito, pode ser 

um indicativo de caça noturna, isso devido ao fato de se tratar de animais com 

maior possibilidade de serem encontrados durante a noite. Sobre esse aspecto, 

Silva (1984) relata que apesar de serem vistos também de dia, é durante a noite 

que os tatus têm maior período de atividade.  

Em relação a presença desses animais no registro arqueofaunístico do 

sítio, durante as análises por níveis de escavação, o resultado mostra que tanto 

os animais de pequeno porte (roedores e marsupiais) quanto os de médio porte 

(tatus), que foram os que tiveram um maior número de peças identificadas, foram 

encontrados durante todo o tempo de ocupação do sítio, embora não de forma 

homogênea, visto que os tatus tiveram maior representatividade nos níveis mais 

profundos, presentes nas ocupações mais antigas do sítio, e os animais de 

menor porte nos níveis mais superficiais da escavação, sendo a sua presença 

mais comum entre as ocupações por populações mais recentes.  

A partir dessas observações e dos dados coletados, podemos inferir a 

respeito da possibilidade de redução desse tipo de caça com o passar do tempo; 

de mudança na preferência alimentar dentro de um mesmo grupo cultural que 

habitou o sítio; ou ainda que o sítio tenha sido ocupado por populações distintas 

e com hábitos alimentares levemente diferenciados no decorrer dos tempos. 

Tiffany e Abbott (1982) defendem que um mesmo sítio pode ser habitado por 

comunidades ou culturas diferentes, esclarecendo ainda que, a reocupação de 

um determinado sítio deve ser vista como uma função da estabilidade da 

diversidade do ambiente local através do tempo. 

Quanto aos animais maiores, sua caça também foi constatada através de 

partes ósseas fragmentadas (pedaços de ossos longos) encontradas em todos 

os níveis de escavação do sítio Abrigo do Palmito. Em relação a distribuição 

desses vestígios, apesar dos mesmos terem sido encontrados em todos os 

níveis escavados, a sua quantidade e proporção é bem menor quando 

comparados aos animais de porte menores. Em relação a caça desses animais, 

supõe-se que ocorria de maneira esporádica, ocasional, levando-se a supor que 

a captura desses animais ocorria de maneira mais oportunista. 

Em relação a quantidade de massa proteica por unidade de animal abatido, 

os animais de maior porte possuem vantagens quando comparados aos animais 

de menor porte, porém, em se tratando de pequenos grupos familiares, Schmitz 
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et al. (2006) trazem algumas questões que podem justificar a preferência na 

escolha por animais de menor porte no momento da caça, que são: os animais 

maiores provavelmente são encontrados em menor quantidade, além de 

necessitarem de uma maior mão-de-obra tanto no momento da sua captura, 

quanto na sua transformação e estocagem. Sendo assim, animais menores 

podem apresentar vantagens pois, são mais rentáveis, fáceis de capturar e não 

necessitam de armazenagem, sendo consumidos logo após caçados, 

diferentemente dos animais maiores. 

Ainda sobre esse conjunto faunístico citado acima, após análises dos 

restos osteológicos, constatou-se que as partes anatômicas presentes é 

composta basicamente por partes fragmentadas de ossos longos e de costelas. 

Com esses dados, é possível apontar que havia no momento do processamento 

do animal, a preferência por partes a serem levadas ao sítio, apontando dessa 

forma, alguns dos processos de comportamento dos grupos que habitaram o 

sítio. 

O registro arqueológico é o resultado das decisões tomadas no momento 

da busca pelo alimento, nesse caso, da caça e do seu processamento por cada 

grupo social em particular. Essa análise é feita partindo da premissa de que os 

animais maiores têm suas carcaças processadas diferentemente dos animais de 

pequeno e médio porte (ROSA, 2009). Desse ponto de vista, é possível a 

compreensão em relação ao registro arqueológico do sítio Abrigo do Palmito, ao 

ser encontrado mais peças anatômicas do esqueleto de animais de pequeno e 

médio porte em relação aos animais de maior tamanho. 

De acordo com análises realizadas nesses restos ósseos, observou-se 

que, além de se tratar majoritariamente de ossos longos, esses ainda se 

encontravam quebrados e cortados pela ação humana. Com base nesses 

achados supõem-se que as populações que ocupara o sítio do Abrigo do Palmito 

não aproveitavam somente a carne, mas também utilizavam as gorduras do 

interior dos ossos (tutano), no caso de mamíferos, interpretação dada a partir da 

quebra observada nesses ossos longos. Os achados desse estudo corraboram 

com Jacobus (2004) que ao analisar os restos de fauna em sítios arqueológicos 

sob abrigo no sul do Brasil, verificou que os ossos dos animais de maior tamanho 

eram quebrados com o intuito da retirada do tutano e que usualmente eram 

utilizados para a confecção de artefatos. Sandrin (2009) também observou que 
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em restos de mamíferos resgatados de um sítio Tupi-guarani no município de 

Candelária RS, esse tipo de fratura era mais recorrente em ossos longos, e que 

estavam diretamente ligados a quebra para a extração do tutano.  

No sítio Abrigo do Palmito ficou evidente o intuito da confecção de artefatos 

ósseos pelos seus antigos habitantes, essa intenção ficou clara devido a 

identificação de ossos apresentando marcas de cortes, polimentos e quebras. 

Para Lyman (1994) a presença de sinais de cortes, geralmente originados de 

instrumentos líticos, vem servindo para ajudar na interpretação cultural dos 

conjuntos faunísticos, dando possibilidades para o pesquisador fazer inferências 

a respeito do comportamento humano em associação ao processamento dos 

animais caçados. 

Ainda em relação aos artefatos encontrados no conjunto arqueofaunístico 

do sítio Abrigo do Palmito, foi identificado um artefato em formato de espátula, o 

que permite uma contextualização zoocultural no sítio. O fragmento em questão 

apresenta sinais de cortes diversos e polimento ainda que de forma grosseira. 

Seguindo essa mesma linha, foi encontrada uma ponta feita em osso, à mesma 

se encontra cortada e bastante polida. De acordo com Pacheco e Martins (2009) 

espátulas em osso encontradas em sítios arqueológicos são vestígios 

incontestáveis da ação humana em relação a fauna. Kashimoto e Martins (2005), 

registram nos seus achados arqueológicos, espátulas em osso provenientes do 

sítio Brasilândia 11, também em Mato Grosso do Sul. 

Ao considerar a totalidade do conjunto faunístico do sítio Abrigo do Palmito, 

se constatou que a maioria desses restos apresentou um alto grau de 

fragmentação, limitando assim, uma identificação mais apurada do registro 

arqueofaunístico. Situação comum a respeito da fragmentação da fauna foi 

descrita por Queiroz e Cardoso (1996) , pois segundo o pesquisador, esse alto 

grau de fragmentação da fauna acabou dificultando a sua identificação em níveis 

taxonômicos mais específicos. Rosa (2009), relata esse mesmo problema ao 

analisar restos arqueológicos do sítio Garivaldino em Montenegro – RS. O 

mesmo afirma que a maioria dos restos não puderam ser identificados em 

nenhuma categoria taxonômica em razão da sua fragmentação. 

A respeito dos restos faunísticos encontrados no sítio Abrigo Palmito, por 

se tratar de fauna encontrada basicamente em fogueiras (queimada e 

fragmentada), fica mais que evidente a dificuldade de se analisar um conjunto 
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faunístico com essas características, visto que apenas 6,2% de todo o registro 

pôde ser identificado em níveis taxonômicos, os demais foram apenas 

analisados tafonomicamente e contabilizados como não identificados. 

Essa fragmentação da arqueofauna foi verificada entre os caçadores-

coletores Umbu, no Sul do Brasil (SCHMITZ; GAZZANEO, 1991) e pode ocorrer 

porque as carcaças em temperaturas elevadas podem favorecer a 

desestruturação do colágeno e a perda da rigidez óssea (PACHECO; MARTINS, 

2009). 

Desse modo, o alto grau de fragmentação pode ser decorrente do intenso 

processo de queima dessa fauna, pelo fato de terem sido encontrados quase 

que todos em áreas contendo fogueiras, estas por sua vez, apresentaram 

indícios de que foram queimadas por longos períodos de tempo, devido a sua 

coloração cinza. Gonzales et al. (2007) também relacionaram o uso do fogo a 

partir de elementos faunísticos apresentando combustão. Os pesquisadores 

observaram ao analisar a fauna do sítio Piracanjuba – SP, que grande parte dos 

vestígios associados as fogueiras estavam queimados, e que a partir das 

análises da queima desses vestígios, ficou evidente que tais elementos foram 

expostos a temperaturas acima de 300º C, levantando a hipótese de que esses 

animais tenham sido preparados diretamente no fogo, e que após o consumo os 

restos tenham servido como combustível para as fogueiras. 

De acordo com Silva-Santana et al (2010) as fogueiras do sítio Abrigo do 

Palmito, estavam repletas de cinzas e restos diminutos de fauna: 

 

(...) caracterizam-se pela presença de sedimentos soltos 

misturados a muitas cinzas, o que parece indicar que as mesmas 

permaneciam acesas por tempo prolongado, até a exaustão e 

consumo total do combustível. Tais características indicam que essas 

fogueiras serviram para as atividades alimentares e possivelmente 

para o aquecimento noturno e proteção do(s) grupo(s) humano(s). 

Como salienta Bissaro Júnior (2008) para as populações pré-

históricas o fogo permitia o provimento de luz à noite, aquecimento, 

proteção contra animais e processamento de alimentos (SILVA-

SANTANA, 2010). 

 



62 
 

Com relação a distribuição horizontal dos vestígios no sítio, observou-se 

que a fauna, de uma maneira geral, se encontra distribuída por todo o sítio, mas, 

concentra-se em uma área do abrigo onde são recorrentes as fogueiras. De 

acordo com Martins (2003) a grande quantidade de remanescentes faunísticos 

no entorno de fogueiras arqueológicas evidencia e reforça a intensa atividade 

humana ao redor do fogo.  

O sítio Abrigo do Palmito, como o próprio nome o define, trata-se de um 

abrigo sob rochas. Para Jacobus (1999) esse tipo de abrigo era muito comum 

entre os povos pré-históricos, servindo como ponto de referência e de apoio 

dessas populações na busca pelos seus meios de subsistência.  

Assim como esse tipo de formação oferece abrigo para populações 

humanas, também se torna favorável para ocupação por outras espécies 

animais. Logo, é comum que em um registro arqueofaunístico se encontre tanto 

remanescentes da subsistência humana, como outros vestígios animais que se 

acumulam naturalmente no depósito do sítio (ROSA, 2009). As corujas por 

exemplo, podem representar um grande introdutor de pequenos mamíferos em 

grutas e abrigos, visto que são animais que tem o hábito de engolir suas presas 

inteiras e depois regurgitar as partes não digeríveis. Com relação aos restos 

provenientes da escavação do sítio Abrigo do Palmito, não foi observado 

qualquer modificação no registro arqueofaunístico por esse ou outros tipos de 

predadores. Ao contrário disso, após as observações tafonômicas dos vestígios 

analisados, é possível considerar que os restos de vertebrados identificados 

ingressaram no local do sítio pela ação humana, através da caça e não por 

eventos naturais. 

Em resumo, diante dos resultados obtidos pelos estudos zooarqueológicos 

é possível considerar que o sítio foi ocupado por grupos caçadores-coletores, 

familiarizados com a caça de pequenos animais. 

  



63 
 

8 CONCLUSÃO 

 

A fauna de vertebrados proveniente das escavações do sítio arqueológico 

Abrigo do Palmito é composta basicamente por animais de pequeno e médio 

porte, tendo sua maior representatividade no grupo dos mamíferos, apesar de 

existirem outros grupos no registro, como é o caso de répteis e anfíbios.  

Em relação a distribuição horizontal dos restos arqueofaunísticos no sítio, 

embora, os mesmos tenham sido encontrados em diferentes áreas, a sua maior 

frequência, ou seja, o acúmulo dos restos, ocorreu em áreas contendo fogueiras, 

na parte mais próxima da base do paredão rochoso do abrigo. Já com relação a 

distribuição vertical, em todos os níveis do sítio teve ocorrência de restos 

faunísticos, sendo que se diferenciaram em relação a distribuição por espécies, 

roedores foram encontrados em maior quantidade nos níveis iniciais da 

escavação (camadas mais recentes), enquanto que os tatus encontraram-se 

distribuídos por todos os níveis da escavação arqueológica. 

Os restos de fauna em geral encontram-se fragmentados apresentando 

sinais de queima e indícios de uso alimentar, principalmente os que estavam 

diretamente dentro das fogueiras. Quanto mais espessas eram as fogueiras, e 

com maior quantidade de cinzas, maior o grau de fragmentação, um indicativo 

de que passaram muito tempo expostos ao fogo e/ou a altas temperaturas.  

Com relação a alimentação, os habitantes do sítio utilizaram a fauna de 

pequeno e médio porte como componente alimentar, em especial os pequenos 

roedores e tatus, alguns répteis também foram utilizados como recurso alimentar 

no sítio, especialmente lagartos do gênero Tupinambis, outros grupos animais 

podem ter sido aproveitados na alimentação, porém, não tiveram a sua 

classificação determinada no conjunto arqueofaunístico do sítio. Ainda com 

relação a utilização dos mamíferos de maior porte, além do consumo da carne, 

foi observado também o reaproveitamento dos ossos para a confecção de 

artefatos e possivelmente para a retirada do tutano, observação feita com base 

na quantidade de ossos longos quebrados e cortados encontrados no registro 

do sítio. 

Portanto, a dieta dos habitantes do sítio Abrigo do Palmito era composta 

principalmente por mamíferos de pequeno e médio porte, animais de maior porte 
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também foram utilizados, porém, com menos frequência, e que além de utilizar 

a carne e a gordura (tutano), seus ossos ainda eram reutilizados para 

confeccionar artefatos.  

Em relação ao procedimento de processamento desses animais, é possível 

inferir que os animais de porte menor eram levados inteiros e processados no 

abrigo, já os animais maiores eram processados no seu local de abate e levado 

apenas as partes consideradas mais rentáveis pro sítio, inferência essa com 

base nos tipos de ossos encontrados no conjunto arqueológico. 

Em suma, é possível considerar que o sítio arqueológico Abrigo do Palmito 

foi utilizado por grupos de caçadores-coletores com especialidade na caça de 

pequenos animais, possivelmente como habitação, servindo como ponto 

estratégico pelo grupo para a realização das suas atividades cotidianas, pelo fato 

de estar em um local elevado e de fácil visualização do seu entorno. A presença 

de fogueiras repletas de vestígios alimentares e cinzas reforça a ideia de que os 

habitantes se agrupavam para realizar atividades ao seu redor, como se 

alimentar, descansar e se proteger durante a noite. 
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APÊNDICE A 

Tabela 3: Distribuição das espécies identificadas nos restos arqueofaunísticos do sítio Abrigo do Palmito, município de Caetité, Bahia. 

Quadrícula Níveis 
Dasypus 

novemcinctus 
Dasypus 

septemcinctus 
Euphractus 
sexcinctus 

Thrichomys 
apereoides 

Tolypeutes 
tricinctus 

Kerodon 
rupestris 

C-5 
10-20 

 
- - - X - - 

C-6 
10-20 - - - - - X 

30-40 - - - X - - 

C-7 20-30 - - X - - - 

C-9 10-20 - - X - - - 

D-4 

00-10 X - - - - - 

50-60 X - - X X - 

70-80 - - - - X - 

D- 5 10-20 - - - X - - 

       continua 
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       continuação 

Quadrícula Níveis 
Dasypus 

novemcinctus 
Dasypus 

septemcinctus 
Euphractus 
sexcinctus 

Thrichomys 
apereoides 

Tolypeutes 
tricinctus 

Kerodon 
rupestris 

D-6 

00-10 X - - - X - 

10-20 - - - - X - 

40-50 X - X - X - 

50-60 X - - - - - 

60-70 - X X - X - 

D-7 
00-10 - - - - X - 

50-60 - X X    

D-8 10-20 - - - - - X 

E-4 

00-10 - - - - - X 

20-30 - - X - - - 

40-50 X - - - - - 

50-60 X - - - - - 

60-70 - X X - - - 

       continua 
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       continuação 

Quadrícula Níveis 
Dasypus 

novemcinctus 
Dasypus 

septemcinctus 
Euphractus 
sexcinctus 

Thrichomys 
apereoides 

Tolypeutes 
tricinctus 

Kerodon 
rupestris 

E-5 

10-20 - - X - - X 

30-40 X - X - - - 

70-80 - - X - - - 

80-90 X - - - - - 

E-6 
40-50 X - - - - - 

50-60 X - - - - - 

E-7 
10-20 - - - - X - 

20-30 - - - - X - 

E-8 10-20 - - - X - - 

E-9 30-40 - - - - X - 

E-15 10-20 - X - - - - 

F-4 
50-60 X - - - - - 

60-70 X - X - - - 

       continua 
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       continuação 

Quadrícula Níveis 
Dasypus 

novemcinctus 
Dasypus 

septemcinctus 
Euphractus 
sexcinctus 

Thrichomys 
apereoides 

Tolypeutes 
tricinctus 

Kerodon 
rupestris 

F-5 

10-20 - - - X - - 

50-60 X - X - - - 

70-80 X - X - X - 

80-90 - - - - X - 

F-7 

00-10 - - - - X - 

10-20 X - - - X - 

20-30 - - X - - - 

30-40 - - X - - - 

F-8 30-40 X - - - - - 

G-3 
50-60 - - - - X - 

60-70 X - - - - - 

G-4 

00-10 - - X - - - 

10-20 X - - - - - 

40-50 X - - - X - 

50-60 - - X - - - 

60-70 X - X - - - 

continua 
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       continuação 

Quadrícula Níveis 
Dasypus 

novemcinctus 
Dasypus 

septemcinctus 
Euphractus 
sexcinctus 

Thrichomys 
apereoides 

Tolypeutes 
tricinctus 

Kerodon 
rupestris 

G-5 

20-30 X - X X - - 

30-42 - - - X - - 

42-75 X - X - - - 

G-6 
Sup. X - - - X - 

00-20 X - X - - - 

G-7 
00-10 X - - - - - 

20-30 - - X X - - 

H-4 
30-40 - - X - - - 

50-60 X - X - - - 

H-6 00-10 - - - - X - 
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APÊNDICE B 

 

Tabela 4: Quantificação total, dos identificados e datação dos restos 
arqueofaunísticos do sítio Abrigo do Palmito, município de Caetité, Bahia 

 

Quadrícula Níveis 
Nº de 

Restos 
Identificados 

Datação 
(Cal. BP) 

B-7 
00-10 08 03 - 

10-20 07 - 380 a 430 anos 

B-8 00-10 02 - - 

C-5 
10-20 64 02 380 a 430 anos 

20-30 36 01 960 a 900 anos 

C-6 

00-10 17 - - 

10-20 37 1 380 a 430 anos 

20-30 11 - 960 a 900 anos 

30-40 23 06 - 

40-50 03 01 - 

50-60 08 - 1.530 a 1.380 anos 

C-7 
10-20 26 01 380 a 430 anos 

20-30 63 01 960 a 900 anos 

C-8 00-10 16 - - 

C-9 

10-20 08 04 380 a 430 anos 

20-30 17 2 960 a 900 anos 

30-40 01 01 - 

D-4 

00-10 27 03 - 

10-20 09 - 380 a 430 anos 

20-30 01 - 960 a 900 anos 

50-60 18 04 1.530 a 1.380 anos 

60-70 03 - - 

70-80 06 02 - 

D-5 

00-10 01 - - 

10-20 03 01 380 a 430 anos 

30-40 07 - - 

60-70 05 - - 

    Continua 
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                     Continuação 

Quadrícula Níveis 
Nº de 

Restos 
Identificados 

Datação 
(Cal. BP) 

D-6 

00-10 91 09 - 

10-20 90 01 380 a 430 anos 

20-30 25 - 960 a 900 anos 

40-50 16 06 - 

50-60 13 01 1.530 a 1.380 anos 

60-70 13 04 - 

D-7 

00-10 20 01 - 

10-20 16 - 380 a 430 anos 

20-30 68 03 960 a 900 anos 

30-40 14 01 - 

40-50 19 - - 

50-60 10 03 1.530 a 1.380 anos 

D-8 

10-20 42 02 380 a 430 anos 

20-30 48 06 960 a 900 anos 

30-40 65 03 - 

40-50 04 - - 

D-9 

00-10 09 01 - 

10-20 22 - 380 a 430 anos 

20-30 13 - 960 a 900 anos 

30-40 03 - - 

D-22 
10-20 11 01 380 a 430 anos 

20-30 03 - 960 a 900 anos 

E-3 
00-10 72 06 - 

10-20 16 - 380 a 430 anos 

E-4 

00-10 119 03 - 

10-20 60 02 380 a 430 anos 

20-30 29 06 960 a 900 anos 

40-50 17 01 - 

50-60 09 04 1.530 a 1.380 anos 

60-70 09 04 - 

    Continua 
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    Continuação 

Quadrícula Níveis 
Nº de 

Restos 
Identificados 

Datação 
(Cal. BP) 

E-5 

00-10 16 01 - 

10-20 25 02 380 a 430 anos 

30-40 28 05 - 

70-80 09 02 - 

80-90 02 01 - 

E-6 

00-10 23 - - 

10-20 30 - 380 a 430 anos 

20-30 14 2 960 a 900 anos 

30-40 17 - - 

40-50 29 01 - 

50-60 27 02 1.530 a 1.380 anos 

60-70 04 - - 

E-7 

00-10 24 - - 

10-20 52 02 380 a 430 anos 

20-30 43 01 960 a 900 anos 

E-8 

00-10 31 - - 

10-20 86 02 380 a 430 anos 

20-30 98 03 960 a 900 anos 

30-40 50 - - 

40-50 10 - - 

E-9 

00-10 16 - - 

10-20 20 - 380 a 430 anos 

20-30 24 03 960 a 900 anos 

30-40 19 02 - 

    

Continua 
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    Continuação 

Quadrícula Níveis 
Nº de 

Restos 
Identificados 

Datação 
(Cal. BP) 

E-11 10-20 08 - 380 a 430 anos 

E-15 

00-10 02 - - 

10-20 07 01 380 a 430 anos 

20-30 07 01 960 a 900 anos 

30-40 05 - - 

E-18 00-10 01 - - 

F-3 

00-10 131 06 - 

10-20 34 01 380 a 430 anos 

20-30 13 - 960 a 900 anos 

30-40 22 - - 

40-50 03 - - 

60-70 05 - - 

F-4 

00-10 10 01 - 

10-20 138 - 380 a 430 anos 

20-30 89 02 960 a 900 anos 

30-40 22 - - 

50-60 10 02 1.530 a 1.380 anos 

60-70 08 02 - 

F-5 

10-20 14 01 380 a 430 anos 

20-30 43 01 960 a 900 anos 

30-40 36 03 - 

50-60 13 07 1.530 a 1.380 anos 

70-80 41 30 - 

80-90 01 01 - 

F-7 

00-10 06 01 - 

10-20 61 05 380 a 430 anos 

20-30 60 02 960 a 900 anos 

30-40 73 02 - 

    Continua 
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    Continuação 

Quadrícula Níveis 
Nº de 

Restos 
Identificados 

Datação 
(Cal. BP) 

F-8 

00-10 04 - - 

10-20 104 01 380 a 430 anos 

20-30 15 - 960 a 900 anos 

30-40 23 01 - 

F-18 00-10 02 - - 

G-3 

00-10 07 - - 

10-20 63 - 380 a 430 anos 

20-30 16 - 960 a 900 anos 

30-40 09 01 - 

40-50 02 01 - 

50-60 02 01 1.530 a 1.380 anos 

60-70 05 02 - 

G-4 

00-10 09 02 - 

10-20 289 04 380 a 430 anos 

20-30 32 01 960 a 900 anos 

30-40 126 04 - 

40-50 42 39 - 

50-60 18 2 1.530 a 1.380 anos 

60-70 10 04 - 

70-80 10 - - 

G-5 

05-20 09 - - 

20-30 161 10 960 a 900 anos 

30-42 121 04 - 

42-75 161 12 - 

G-6 

Sup. 20 08 - 

00-20 226 12 - 

20-30 157 09 960 a 900 anos 

30-40 59 - - 

40-50 22 01 - 

50-60 12 - 1.530 a 1.480 anos 

    Continua 



81 
 

    Continuação 

Quadrícula Níveis 
Nº de 

Restos 
Identificados 

Datação 
(Cal. BP) 

G-7 

00-10 40 06 - 

10-20 35 01 380 a 430 anos 

20-30 81 08 960 a 900 anos 

40-50 17 - - 

50-60 19 - 1.530 a 1.380 anos 

H-4 

00-10 10 - - 

10-20 09 - 380 a 430 anos 

20-30 59 01 960 a 900 anos 

30-40 11 01 - 

40-50 03 - - 

50-60 09 02 1.530 a 1.380 anos 

H-6 

00-10 09 05 - 

20-30 30 - 960 a 900 anos 

40-50 02 - - 

50-60 03 - 1.530 a 1.380 anos 

60-65 03 - - 

 

 


