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RESUMO 

A pesquisa foi realizada em vestígios zooarqueológicos pré-coloniais do sítio Abrigo do 

Palmito, localizado no município de Caetité, Bahia. O objetivo foi analisar a fauna para 

compreender possíveis usos. A metodologia contemplou identificação taxonômica e 

tafonômica. Moluscos da Família Megalobulimidae foram bem representados; mamíferos de 

pequeno porte: Caviidae (Cavia e Kerodon) é maioria no sítio; os mamíferos de médio porte, 

menos representados, foram os Dasipodidae, contudo outros mamíferos não determinados 

foram aproveitados para a confecção de artefatos. 

 

INTRODUÇÃO 

O estudo zooarqueológico é importante na elucidação de aspectos da identidade social de uma 

comunidade. Práticas associadas às estratégias de obtenção, ao preparo e ao consumo de 

alimentos também nos informam aspectos da cultura de um grupo. O seu estudo nos ajuda 

assim, a compreender a cultura por meio do uso da fauna e, principalmente a relação 

homem/animal na pré-história. 

Este estudo tem como objeto de estudo a arqueofauna oriunda do sítio arqueológico Abrigo 

do Palmito, situado no município de Caetité, Bahia, cujas pesquisas de campo foram 

realizadas pela equipe de arqueologia do Laboratório de Arqueologia e Paleontologia da 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB / Campus VII. 

Tomando como base as aplicações da zooarqueologia, o estudo da fauna resgatada no sítio 

arqueológico Abrigo do Palmito possui grande relevância, pois, além de tentar interpretar 

aspectos culturais dos grupos pré-coloniais que habitaram o sítio em análise, constitui 

pesquisa inédita para a região.  

Caracterizar a fauna arqueológica recuperada nas escavações do sítio Abrigo do Palmito e 

discutir possíveis usos e estratégias de subsistência é o objetivo principal deste texto. 

 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa se refere aos estudos realizados em laboratório acerca das análises feitas 

sobre os restos zooarqueológicos (ossos e conchas) coletados em fogueiras e nos níveis 



escavados, do sítio arqueológico Abrigo do Palmito, localizado no município de Caetité, 

Bahia. 

Em laboratório os vestígios faunísticos foram separados com o intuito de realização do 

processamento e estudo zooarqueológico. Para tanto os vestígios passaram por várias etapas 

que iniciaram com a triagem, limpeza e demais cuidados (curadoria) até as análises que 

incluíram análises qualitativas e quantitativa, envolvendo a taxonomia e a tafonomia dos 

vestígios. 

 

RESULTADOS 

Foram identificados 3.765 vestígios de invertebrados e 4.978 vestígios de vertebrados, sendo 

uma quantia de 8.743 contabilizando inteiros, parcialmente inteiros, fragmentados e 

fragmentos. 

Dentre os invertebrados foram identificadas três famílias de moluscos terrestres, a saber: 

Megalobulimidae, Odontostomidae e Solaropsidae. Dessas, os exemplares de 

Megalobulimidae são os que ocorrem em maior quantidade, contabilizando 3.592 fragmentos 

e 76 indivíduos inteiros. Os demais apareceram em menor quantidade, sendo que a família 

Odontostomidae apresentou 18 fragmentos e 66 exemplares inteiros e por último a família 

Solaropsidae contabilizando apenas 01 fragmento e 12 exemplares inteiros. 

Os 4.978 vestígios de vertebrados contabilizados estão divididos em animais de pequeno e 

médio porte. Os vestígios de animais de pequeno porte são compostos basicamente por preá 

(pista taxonômica Cavia) e mocó (pista taxonômica Kerodon). Dentre esses 1.631 restos são 

do gênero Cavia, e 620 do gênero Kerodon, esses sendo compostos basicamente por 

mandíbulas, dentes incisivos, e ossos longos (fêmures e úmeros) cujas epífises, na maior parte 

encontram-se soldadas às diáfises. Ainda dentre os animais de pequeno porte uma quantidade 

de 1.649 restos foram identificados apenas por sua classe Mamalia, quatro exemplares 

identificados como sendo de répteis, dois de Aves, uma pequena vértebra de peixe, e 16 

fragmentos não determinados. 

Dentre os répteis ocorreram mandíbulas e segmentos maxilares de Squamata, dentre esses 

estão presentes a Subordem Serpentes e Família Teiidae. Dentre os representantes dos Teiidae 

ocorrem restos mandibulares de teiús (Pista taxonômica Tupinambis). 

Dos animais de médio porte sobressaem os Dasypodidae, os tatus, que contabilizaram 184 

placas de carapaças, ou osteodermos; desses alguns foram identificados como tatu-peba (pista 

taxonômica Euphractus). Os demais vestígios de animais de médio porte tiveram apenas sua 

classe identificada, sendo a totalidade de 871 fragmentos ósseos da classe Mamalia. 



Em resumo pode-se considerar que dentre os vertebrados se destacaram os mamíferos de 

pequeno porte, seguido dos mamíferos de médio porte; répteis e aves pouco estão 

representados no contexto do sítio. 

Muitos vestígios osteológicos encontram-se quebrados ou fragmentados. Dentre os vestígios 

ósseos de animais de médio porte (exceto tatus), 100% dos ossos são longos e apresentam 

fraturas diversas e são encontrados partidos em metades longitudinais ou mais partes. Dos 

animais de pequeno porte 98% dos ossos encontra-se com algum grau de fratura, 

normalmente são os ossos vertebrais e os longos que se apresentam mais íntegros; nesses 

últimos as quebras se localizam mais nas extremidades (epífises). Partes mais frágeis como 

ossos craniais encontram-se mais fragmentados. 

Em 100% dos ossos de mamíferos de pequeno porte ocorrem sinais térmicos evidentes, 

observada a partir da coloração escura: marrom intenso e preto, resultante da queima. 

Marcas de cortes e polimento foram encontradas apenas em ossos de animais de médio porte 

(exceto tatus). 

 

DISCUSSÃO 

Dos moluscos ocorrem as famílias Megalobulimidae, Odontostomidae e Solaropsidae. Dessas 

apenas a família Megalobulimidae tem histórico de uso alimentar. Esses gastrópodes 

terrestres que vivem em locais geralmente úmidos e escuros. Durante os meses mais frios ou 

muitos secos esses moluscos permanecem enterrados ou inativos durante longos períodos, em 

busca de umidade (MORAES, 2005). Assim, esses animais podem ser depositados de forma 

natural nos registros arqueológicos. 

Contudo, segundo Bertran (2010) os moluscos terrestres como os Megalobulimus sempre 

representaram uma opção alimentar na história da humanidade. Prous (1992) afirma que no 

Planalto central brasileiro houve períodos na pré-história em que os homens lançaram mão de 

moluscos como fonte principal de proteínas, e salienta que em apenas um exemplar de 

Megalobulimus é possível o fornecimento de até 100 gramas de carne de alto valor nutritivo. 

De acordo com Schmitz (2006) em um sítio arqueológico de caçadores-coletores da Tradição 

Umbú, no Rio Grande do Sul, situado em abrigo e denominado Batinga, os moluscos 

terrestres foram tão importantes na alimentação quanto os mamíferos de médio e pequeno 

porte, segundo o autor: “o grupo recolhia numerosos caramujos terrestres que constituíam 

parte de sua alimentação”. 

Dos vertebrados predominaram mamíferos de pequeno e de médio porte, com maior 

representatividade para os de pequeno porte. Répteis, aves e peixes foram muito pouco 



representados. Deve-se salientar que mesmo o sítio estando situado a menos de 50 m de um 

rio, os peixes foram pouco explorados. 

Dos mamíferos destacaram-se os preás (gênero Cavia) e mocós (gênero Kerodon). Roedores 

são reportados para vários sítios de caçadores-coletores, como informados, por exemplo, por 

Schmitz, Naue e Becker (2006) e Jacobus (2006), para grupos pré-históricos de caçadores-

coletores do sul do Brasil. 

É importante salientar que animais como preás e mocós apresentam altas taxas de natalidade, 

e são relativamente fáceis de capturar, não necessitando de artefatos específicos; mãos ou 

armadilhas simples são muitas vezes suficientes. Segundo Schmitz, Naue e Becker (2006) por 

serem altamente reprodutivos esses animais são “capazes de produzir maior quantidade de 

alimento por área do que os grandes herbívoros”. 

Sobre a importância dos animais de pequeno porte para as comunidades humanas, Jacobus 

(2006) salienta que “na maioria dessas sociedades a coleta de vegetais e pequenos animais e 

seus produtos contribui em cerca de oitenta por cento da alimentação”. 

Quanto aos animais de médio porte há um vasto registro de tatus (Dasypodidae). As análises 

feitas a respeito dos osteodermos de Euphractus mostram que estes se encontram queimados, 

indicando que sofreram ação térmica; sobre os ossos desses animais não se observa outras 

evidências de uso, além da possibilidade alimentar, pelas populações pretéritas que habitaram 

o sítio. 

Em sítios arqueológicos da Tradição Umbu, Jacobus (2006) chama a atenção para a 

importante representatividade de tatus na dieta. Os tatus também são animais de fácil captura 

e não carecem de instrumental elaborado para a realização da caça. 

A caça de outros animais de médio porte também foi constatada através da presença dos 

fragmentos ósseos inseridos em todos os níveis do sítio, só que em menor quantidade e 

proporção que os de pequeno porte. Acerca da caça desses animais, supõe-se que deve ter se 

dado de forma esporádica, ocasional, fazendo-se supor que a captura desses animais corria de 

maneira mais oportunista. Contudo, a intenção de confecção de artefatos ósseos a partir desses 

animais de médio porte, no sítio é muito clara, já que foram identificados ossos apresentando 

cortes, polimentos e quebras. 

 

CONCLUSÃO 

A fauna arqueológica do sítio é composta por moluscos terrestres (gastrópodes) e vertebrados. 

Dentre os vertebrados ocorrem predominantemente mamíferos em detrimento de répteis, aves 

e peixes. Os mamíferos estão caracterizados, em sua maioria, por animais de pequeno porte, 



seguidos dos de médio porte. Moluscos e ossos apresentam sinais de queima e indicativo de 

uso alimentar. 
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