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Resumo  
 
 

Esta monografia teve como objetivo principal iniciar a constituição de uma coleção de 
referência óssea em mastofauna para o Departamento de Arqueologia (DARQ-UNIR), 
assim sendo, utilizamos animais da fauna atual, doados ou coletados em estágio pouco 
avançados de decomposição, ou ainda que pudessem ter a estrutura óssea ainda 
preservada. Durante o trabalho realizamos o procedimento denominado maceração, 
deixando os ossos livres de todos os tecidos para que futuros trabalhos em 
zooarqueologia possam realizar comparações com os remanescentes faunísticos ósseos 
que por vezes encontram-se preservados em contexto arqueológico. Inserimos nesse 
trabalho, estudos sobre Tafonomia, pois estes ajudam a determinar como os animais, 
plantas e até mesmo humanos preservam de maneiras distintas em diferentes registros 
arqueológicos, estudos tafonômicos são fundamentais para determinar ainda a 
funcionalidade desses ossos em um sítio arqueológico. A utilização deste tipo de estudo 
permite obtermos resultados mais confiáveis em relação à compreensão dos processos 
de formação do registro arqueológico. Na zooarqueologia um dos principais objetivos é 
observar os aspectos do comportamento humano que abordam as questões sobre 
nutrição, estratégias de subsistência, captação de recursos, economia e processo de 
formação dos sítios arqueológico. Dentro deste contexto, estudos sobre os processos 
culturais envolvem uma compreensão das atividades do passado que levaram a 
formação do registro arqueológico estudado.   

 
 
Palavras chaves: Coleção de Referência, Zooarqueologia, Mastofauna, Tafonomia. 
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Abstract 

 
The main objective of this monograph was to initiate the creation of a mastofauna bone 
reference collection for the Departamento de Arqueologia (DARQ- UNIR), so we used 
animals of the present fauna, donated or collected at an early stage of decomposition, or 
even The bone structure still preserved. During the work we performed the procedure 
called maceration, leaving the bones free of all tissues so that future work in 
zooarchaeology can make comparisons with the remaining bone faunal that are 
sometimes preserved in an archaeological context. In this work, studies on taphonomy, as 
these help determine how animals, plants and even humans preserve in different ways in 
different archaeological records, taphonomic studies are fundamental to determine the 
functionality of these bones in an archaeological site. The use of this type of study allows 
us to obtain more reliable results regarding the understanding of the archaeological record 
formation processes. In zooarchaeology one of the main objectives is to observe aspects 
of human behavior that address the issues of nutrition, subsistence strategies, 
fundraising, economics, and the process of formation of archaeological sites. Within this 
context, studies on cultural processes involve an understanding of past activities that led 
to the formation of the archaeological record studied. 
 
Key words: Reference collection, Zooarcheology, Mastofauna, Taphonomy. 
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INTRODUÇÃO 

 

As relações existentes entre o homem pré-histórico e o mundo animal vêm de 

longa data, assim um campo especializado da arqueologia surgiu no ano de 1960 nos 

EUA, a zooarqueologia. Esta pode ser definida como o estudo das relações do homem 

com o mundo animal no passado Chaix e Méniel (2005). Pode-se dizer que o cerne da 

zooarqueologia consiste na recuperação, identificação, análise, interpretação e 

contextualização do espólio osteológico animal exumado pela atividade arqueológica. 

Assim, identificar os ossos que nos chegam do passado implica em compará-los com os 

seus equivalentes, obtidos a partir dos esqueletos de animais atuais bem referenciados, 

surgindo assim, a necessidade da coleção de referência osteológica, uma ferramenta de 

trabalho imprescindível para esta linha de investigação Moreno-Garcia et al (2003), 

Ferrasso (2013). 

 A coleção de referência óssea é utilizada pelos zooarqueólogos, na análise de 

arqueofaunas, para comparar ossos de animais provenientes de sítios arqueológicos, 

com ossos de animais contemporâneos (presentes na coleção), tendo por finalidade 

identificar a fauna pretérita. Por isso, é importante que laboratórios de arqueologia 

possuam uma coleção própria e que respeite a zoogeografia da região. 

Neste trabalho tivemos algumas dificuldades para a composição e organização da 

coleção de referência, devido à falta de suporte técnico estrutural da Universidade tanto 

em relação a idas a campo para realizar procura e coleta de espécimes para a 

composição da coleção de referência tanto quanto em relação ao suporte laboratorial, ou 

seja, em relação a falta de um espaço adequado para tratamento dos animais e na 

aquisição de produtos para a maceração dos mesmos. Por isso foi realizada parte desta 

pesquisa em minha propriedade particular (residência e sítio).  

Quando se trabalha com estudos que versam sobre a zooarqueologia, devermos 

ter uma visão de que o homem pré-histórico tanto utilizou quanto consumiu diversos tipos 

de animais, e são essas relações possíveis que temos que traçar para os estudos 

osteológicos dos vestígios faunísticos encontrados nos sítios arqueológicos. Através de 

estudos tafonômicos podemos perceber as alterações físicas, marcas e deformidades 

que podem indicar diferentes usos em relação a estes animais que denominamos 
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arqueofauna,1 desde as marcas provenientes da caça, domesticação, agentes naturais 

como água, vapor, vento ou ainda a confecção e fabricação de ferramentas e adornos. 

Enfatiza-se que uma coleção de referência é de extrema importância para a realização da 

identificação de espécimes. A coleção em questão nada mais é que a reunião ordenada 

de espécimes mortos ou partes corporais dos mesmos, devidamente preservados para 

estudos, segundo Martins (1994) Ferrasso (2013), Pacheco et al (2005). 

Esta monografia está dividida em três capítulos. No primeiro capitulo realizaremos 

um breve panorama da arqueologia de Rondônia, com intuito de demonstrar que a 

zooarqueologia ainda não foi muito explorada nos estudos acadêmicos da região, porém 

existem muitos trabalhos em outras áreas principalmente ligados aos objetos como 

cerâmica e lítico, Alguns destes estudos mencionam a presença de fauna no contexto 

arqueológico e outros a fauna atual existente nesta região. Citamos também aspectos da 

zooarqueologia e dos processos de formação do registro arqueológico, enfatizando a 

zooarqueologia e a tafonomia como fundamentais para podermos ter uma visão mais 

completa dos contextos arqueológicos.  

No segundo capitulo demonstramos os procedimentos metodológicos realizados 

para se chegar ao resultado final, enfatizando algumas dificuldades do curso de 

arqueologia da UNIR em relação à estrutura física não ser adequada. Apresentamos 

também os materiais que utilizamos, para o tratamento dos ossos que compõe a 

denominada coleção de referência, com as adaptações que julgamos necessárias ao 

longo do trabalho, devido aos problemas citados. Mencionamos ainda, as dificuldades no 

decorrer desta pesquisa, e as formas que as mesmas foram superadas, em relação à 

bibliografias, a falta de experiência nas especificidades mencionadas por alguns autores 

da área, á coleta dos indivíduos.  

No capitulo três relatamos como obtivemos os animais desta coleção de 

referencia, seja através de doações ou as coletas pessoais, e são eles: porco do mato, 

queixada, Tayassu Pecari; macaco aranha, Ateles fusciceps; paca, Cuniculus Paca; cutia, 

Dasyprocta aguti; tamanduá, Tamanduá Tetradactyla; bicho preguiça, Choloepus 

didactylus; cachorro-vinagre, Speothos venaticus; capivara, Hydrochoerus hydrochoeris; 

cachorro do mato, Cerdocyon thous. Realizamos a descrição de cada exemplar, e os 

processos que realizamos desde a obtenção dos indivíduos, até o acondicionamento. 

Relatamos ainda as possíveis formas de utilização desta coleção de referência, dentro do 

Curso de Arqueologia. 

  

                                                           
1
 Quando falamos em arqueofauna, é a fauna encontrada no contexto dos sítios arqueológicos 

onde foi consumida pelo homem pré-histórico. 
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CAPITULO 1 – PRIMEIROS OLHARES: ZOOARQUEOLOGIA EM RONDÔNIA 

 

Neste capitulo realizamos um breve panorama da arqueologia de Rondônia, com 

intuito de demonstrar que a zooarqueologia ainda não esta presente nos estudos 

arqueológicos nessa região, porém existem muitos trabalhos em outras áreas 

relacionados, por exemplo, à cerâmica e o lítico citamos ainda aspectos da 

zooarqueologia e dos processos de formação do registro arqueológico, enfatizando os 

estudos em zooarqueologia e tafonomia como essenciais na busca de uma visão mais 

holística dos contextos arqueológicos. 

 

1.1 - Pesquisas arqueológicas em Zooarqueologia em Rondônia. 

 

A Zooarqueologia surgiu na década de 1970, é uma disciplina ligada à 

Arqueologia, que se dedica ao estudo dos vestígios faunísticos encontrados associados a 

sítios arqueológicos Ferrasso (2013). Acreditamos que para tornar o desenvolvimento 

desses estudos mais coerentes, é de fundamental importância à constituição de uma 

coleção osteológica de referência, composta de esqueletos da fauna atual para serem 

utilizados na comparação com a arqueofauna, concordando com Lima (1989) Reitz & 

Wing (1999), Moreno-Garcia (2003a e 2003b), Jacobus (2004), Rosa (2008), Ferrasso 

(2013) e outros. 

Dentro dessa problemática, buscamos no estudo dos processos de formação do 

registro arqueológico de Schiffer (1972; 1987), algumas respostas a nossa problemática, 

que perpassam pelo uso desses animais em contexto sistêmico e sua permanência ou 

não em contexto arqueológico. Dentro deste contexto, buscamos trabalhos realizados na 

área de Zooarqueologia em Rondônia, levantando informações bibliográficas que 

mencionem sobre o registro faunístico no contexto arqueológico e atual em Rondônia, se 

existem e se estão sendo pauta de estudos. 

As primeiras pesquisas arqueológicas em Rondônia foram realizadas por Eurico 

Theofilo Miller, sendo que até recentemente ele realizou publicações (Miller, 1983; Miller, 

1987; Miller et al, 1992; Miller, 1992; Miller, 1999; Miller, 2009a; Miller, 2009b; 

Miller,2013). Assim, Miller elaborou as primeiras hipóteses sobre a ocupação da região 

ao longo dos rios e de suas respectivas bacias (Guaporé, Madeira, Jamari, Ji-Paraná, e 

outros). 
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Em 1983, Miller para obtenção do titulo de mestrado, desenvolveu trabalhos de 

campo e laboratório com amparo da Smithsonian Institution (SI), USA. Recebendo do 

Programa Nacional de Pesquisa Arqueológica na Bacia Amazônica (PRONAPABA) a 

área nº 12 a qual teria que ser intensamente pesquisada, pois arqueologicamente falando 

o Sudoeste Amazônico não seria conhecido, pois esta área localiza-se no Médio-

Guaporé, entre os estados de Rondônia e Mato Grosso. E manteve-se convênio entre 

com o Conselho Nacional de desenvolvimento Científico e tecnológico (CNPQ) e o 

Smithsonian Institution (SI), com aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), e a colaboração do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia 

(INPA). Tendo como diretores científicos Clifford Evans, Betty J. Meggers da Smithsonian 

Institution; e Mário F. Simões, do INPA— Museu Goeldi.  

O objetivo principal de Miller em sua dissertação de mestrado foi entender a 

história das culturas indígenas do Alto e Médio-Guaporé, entre os estados de Mato 

Grosso e Rondônia, identificando, caracterizando e interpretando culturas pré-históricas, 

pré-cerâmicas e culturas ceramistas Miller (1983). 

Os métodos usados por Miller nas escavações foram em níveis arbitrários de 10 

em 10 cm de profundidade, penetrando até 50 cm na camada estéril. Em laboratório, os 

materiais foram analisados segundo o método Ford, visando uma seriação cronológica 

relativa da cerâmica simples e decorada e das formas dos vasilhames. Miller usou vários 

métodos para obter os resultados da cronologia desta área, como por exemplo: 

cronologia relativa arqueológica, o léxico estatístico, e contou também com apoio da 

cronologia histórica e de datas absolutas de Carbono 14 (C14) Miller (1983). 

De acordo com relatos de Francisco José de Lacerda e Almeida (1788), há grande 

abundância de caça, pesca e coleta nessa região oferecendo-se para a subsistência 

humana como: cutias, coelhos, porcos, antas, veados; e aves como: jaó, marrecas e 

marrecões, patos, jacus, mutuns etc. 

Assim, Miller (1983) acredita que as atividades agrícolas não eram suficientes, e o 

que fez esses grupos permanecessem por um longo período de tempo na área, seria a 

disponibilidade de proteína animal, pois as atividades de caça, pesca e coleta eram 

praticadas durante o ano todo. Contudo, o autor não menciona restos de fauna nos 

registros arqueológicos, mas relata a fauna dos dias atuais. 

Ainda segundo Miller (1983), o refúgio do Guaporé possui evidências 

arqueológicas e datação de C14 em um clima frio e / ou semiárido, onde já possuía 

condições de uma subsistência apropriativa como coleta, caça e pesca; isso apoiado em 

dados obtidos com restos pré-cerâmicos desde pelo menos 12.300 A.P. na chapada dos 

Parecis e o refugio do Guaporé.  
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A fase Corumbiara possui datas que variam entre 900 A.D. e 1.746 A.D., 
entre níveis de 40 e 90 cm. Já na fase Pimenteira, possui datações de 
C14, quase todas são conflitantes com a estratigrafia. Por exemplo: RO-
CO-04 entre os 35-45 cm obteve uma data de 2.465+55 A.P. ou 515 a. 
C.; no entanto o RO-CO-05 no nível 35-45, obteve uma data 240+40 
A.P. que é considerada contemporânea Miller (1983, p.244). 

 

Próximo ao rio Guaporé, Miller (1987) escavou os sítios RO-RO-07 e MT-GU-01 

Abrigo do Sol, na Chapada dos Parecis, onde o autor diz que havia evidências 

Paleoindígenas entre os níveis 340 e 800 cm, os perfis apresentaram duas unidades 

estratigráficas distintas. Mas somente o sítio MT- GU-01 possui datações de C14, ao todo 

são 33 datas, que indicam o início da ocupação com o período cerâmico em um solo 

acinzentado, com datas por volta de 115±55 A.P. e datas do pré-cerâmico entre 

8.930±100 A.P.; 10.600±130 A.P. a de 11.800±110 A.P. e 12.300±95 A.P. datam 

possivelmente a transição Pleistoceno-Holoceno. Aos 530-540 cm e 560-580 cm, duas 

datas de C14 de 14.700±195 A.P. e 14.470±450 A.P. datam a transição de solo cinza 

para cinza claro com presença de pequenos e grandes blocos de arenito e rocha 

vulcânica (basalto) em frente ao abrigo. Os dois sítios apresentaram na unidade superior 

sedimentos com evidenciais de fase cerâmica e pré-cerâmico arcaico, com raros 

instrumentos e arte rupestre gravada. Os materiais são poucos, por exemplo: lascas com 

abrasão ou retoques por pressão, lâmina de biface lascado por percussão, raspadores 

altos e baixos, percutores em seixos com uma extremidade ativa e a matéria prima é 

variada. Também ocorrem restos de caroços de palmeiras carbonizados e nódulos de 

resina sem claras evidências de uso ou prática cultural, conforme Miller (1987).   

A metodologia de escavação usada por Miller em Mato Grosso e Rondônia, foi a 

mesma que ele usou nas escavações do Rio Grande do Sul, em sítios a céu aberto e 

abrigos-sob-rocha, pois estas escavações seriam uma continuidade das pesquisas fora 

do Rio Grande do Sul, através do Programa Paleoindígena, e do Programa Nacional de 

Pesquisas Arqueológicas na Bacia Amazônica (PRONAPABA) Miller (1987). 

 Assim as escavações teriam sido realizadas em níveis artificiais de 10 em 10 cm 

seguindo a gradiente da superfície estratigráfica, nos estratos com mais de 10 cm de 

espessura; nas de menor espessura se restringia à respectiva camada estratigráfica; foi 

usado peneiras em série de 2.4 e 6 mm; e o autor não menciona a analises de acidez do 

solo. Já no rio Madeira Miller contou com as perfurações estratigráficas de mineradoras 

(CPRM) e estudos próprios, Miller (1987). 

Miller (1987) não menciona a presença de ossos de fauna nos sítios MT-GU-01 e 

RO-RO-07 que representam o complexo Dourado com uma extensão geográfica mínima 
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de 300 km dentro do Refugio do Guaporé na encosta ocidental da Chapada dos Parecis 

que esta em paralelo ao médio rio Guaporé; nos indagamos se a metodologia usada por 

Miller que não esta revelando a existência de fauna, ou sua atenção estava voltada para 

o Paleoíndio e a megafauna que possuiria ossos grandes; então para pensarmos em 

uma solução que Miller poderia ter usado em seu trabalho, Neves e Piló, (2008), 

mencionam a flotação.  

Assim segundo Walter A. Neves e Luiz B. Piló, (2008) existem frutas de porte 

grande facilmente vistas no contexto de uma escavação, como restos carbonizados de 

sementes de araticum, pequi, jatobá e outras, no entanto os arqueólogos brasileiros 

estavam descartando sementes minúsculas e também vestígios faunísticos junto com o 

sedimento. Para essas informações não perderem-se foi realizada a metodologia da 

flotação, amplamente empregada nos Estados Unidos, essa seria a saída para este tipo 

de problema.  

 

Basicamente a flotação consiste em um barril com água no qual são 
colocados amostras de sedimentos de cada nível escavado, assim a 
água é agitada com as mãos e os vestígios mais pesados afundam e os 
minúsculos vestígios botânicos boiavam e são recolhidos com uma 
pequena peneira. Hoje em dia método de flotação passou por novas 
adaptações, usando peneiras sequenciadas com malhas de 3.5mm, 
2.00mm, dentro do barril para os materiais que afundam e de 1.00mm e 
0.5mm para os que boiam tendo em vista que antes teríamos que usar 
as mãos constantemente, mas agora com as modificações pode ser 
usado uma bomba elétrica ou ligar diretamente na torneira para a água 
permanecer em constante movimento e cair dentro das peneiras com a 
malha mais fina, mesmo assim temos que usar as mãos para ajudar a 
movimentar os sedimentos que ficam presos à peneira dentro do barril 
(Neves e Piló, 2008, p. 240-241).  

 

 

Acreditamos que se Miller tivesse utilizado o método de flotação, teria 

possibilidade de verificar a existência de restos faunísticos, já que os mesmos dificilmente 

conservam-se em solos amazônicos e quando isso acontece, estão bastante 

deteriorados, este método agiria como um facilitador, pois resgata vestígios que 

passariam despercebidos na hora da escavação e na hora da clivagem dos sedimentos. 

Miller em suas pesquisas encontrou muitos sítios com terra preta, porém ele não 

desenvolveu uma pesquisa específica nesta área. Conforme Dirse Clara Kern (2009), a 

terra preta deve-se principalmente à presença de material orgânico decomposto, 

resultante em elevados teores de Carbono (C) orgânico, e também de Fosforo (P), Cálcio 

(Ca), e Magnésio (Mg), que são resultantes da deposição de cinzas, resíduos de peixes, 

conchas, caça, dejetos humanos, entre outros compostos orgânicos no solo. 
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Conforme Miller (2009b), no médio Guaporé, no Sambaqui do sítio Monte Castelo 

(RO-PN-8) obtiveram pelo menos três ocupações distintas denominadas por Miller de 

(fase Bacabal, fase Sinimbu e fase Cupim), no qual tiveram como base na dieta 

alimentar,  gastrópodes e crustáceos, complementada por peixes, aves e  animais 

terrestres, aquáticos e anfíbios, pois estes restos ósseos estavam preservados e 

associados a ocupações relacionadas a estas fases. 

Miller (2013) menciona que a coleta de gastrópodes aquáticos chegaria a 96% de 

sua subsistência, restando somente 4% para a caça e outras atividades. Contudo no 

Sambaqui do Guaporé existiram artefatos ossos e conchas; também ocorreu mistura de 

solo com restos de alimentação bem diferenciáveis. Assim Miller através de comparações 

diz que tanto no Rio Grande do Sul nos sambaquis marinhos, como em Rondônia no 

sambaqui do Guaporé seria o resultado do assentamento inicial de pré-ceramistas sem 

ponta de projétil lítico, mas com as pontas ósseas mais antigas na Fase Cupim e 

Sinimbu. O autor deixa claro que há presença de restos faunísticos, porém ele não deixa 

claro o contexto em que se encontravam. 

Abaixo realizamos um apanhado sobre os sítios arqueológicos já estudados na 

Bacia do Rio Madeira e do Rio Ji-Paraná, no estado de Rondônia, procurando montar um 

panorama bibliográfico sobre o tema na região destacada. 

 

 

1.1.1 - Sítios na bacia do Rio Madeira 

 

Na bacia do rio Madeira, Miller (1987) usou além de seus próprios estudos, dados 

estratigráficos da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), pois foi 

realizada dezena de sondagens margem direita do rio Madeira acima e abaixo das 

cachoeiras onde foram registradas evidências Paleoindígenas no complexo dos 

Periquitos. 

 Dentro do Complexo dos Periquitos a "Cachoeira dos Periquitos é o mais 

importante, visto que o horizonte fossilífero também tem apresentado fósseis humanos, 

dos quais infelizmente só restou uma mandíbula com um molar e um pré-molar juntos (o 

maquinário de mineração destruiu os ramos verticais e mais seis dentes)‖. Originalmente 

a dentição era completa, restaram às raízes dos 16 dentes. Três outras mandíbulas e 

dois crâneos, todos fósseis e quase intactos, e conforme o autor, este material foi 

examinado ligeiramente e nada se sabe de seu destino. Miller acompanhou o trabalho de 

mineração, e pode observar na peneira das balsas, restos ósseos não fossilizados, 
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artefatos cerâmicos, líticos polidos, um biface lítico lanceolado com 7.2 x 2.6 x 1.2 cm em 

matéria prima extremamente alterada, mas sem dúvida resultante de um lascamento por 

percussão, algumas lascas e pequenos seixos em quartzito, sem retoque, Miller (1987). 

Miller (1987) não obteve datação para o Complexo dos Periquitos, mas fez uma 

estimativa crono-sedimentar no qual ele sugeriu datas em torno de 12.000-13.000 anos 

A.P., devido às evidências dos materiais que se encontravam na transição 

Pleistoceno/Holoceno. 

Como foi mencionado acima Miller não obteve os dados do Complexo Periquito 

em escavações de sítios arqueológicos, ele baseou em evidências obtidas de ―dragas ou 

balsas‖. E através de informação pessoal da Dr.ª Silvana Zuse, os crânios que Miller 

menciona estão no Museu Mero (Museu do Estado de Rondônia), onde ele diz ser 

Paleoindígena, por estar relacionado com o horizonte fossilífero; isso não estaria correto, 

porque o Dr. Rento Kipnis datou esses crânios e obteve uma datação de 4.000 A.P. o 

que acabou demonstrando não serem tão antigos como Miller supunha.  

No rio Madeira, próximo a Porto Velho- RO encontra-se vários sítios 

arqueológicos, alguns localizados por Miller outros com a instalação da UHE de Santo 

Antônio, período em que podemos dizer que aconteceu o ―bum‖ da arqueologia em 

Rondônia, que promoveu o Curso de Arqueologia na Universidade Federal de Rondônia 

e diversos trabalhos em sítios arqueológicos na área de impactos da mesma. Assim com 

os trabalhos de salvamento arqueológico realizados pela empresa de arqueologia 

Scientia Consultoria, surgiram novas discussões relacionadas a arqueologia no alto rio 

Madeira. 

O Departamento de Arqueologia (DARQ) da Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR) está realizando pesquisas nas aulas práticas de campo com os alunos, no sítio 

Santa Paula que anteriormente foi registrado por Miller como Porto Seguro. Ele esta 

localizado na margem esquerda do rio Madeira em frente antiga cachoeira do Teotônio, 

que hoje devido a UHE de Santo Antônio é um imenso lago. Assim, devido às aulas 

práticas: Prática de Campo II e III em 2014 e 2015 fomos guiados pelo professor Dr. 

Eduardo Bespalez que nos levou para conhecer como o sítio estaria localizado na 

paisagem de outrora e nos mostrou a presença de montículos em forma de ferradura. As 

unidades 501N/500E; 501N/499E e 500N/500E foram abertas na beira da estrada porque 

o trator retirou parte do montículo, as unidades foram escavadas em níveis artificiais em 

decapagem, com terra preta, cerâmica, lítico, sementes carbonizadas, carvões e foi 

observada a presença de ossos de fauna a partir do nível 30-40 cm e ocorreu em todos 

os níveis até o 100 cm. Devido ao termino desta disciplina, a unidade foi fechada e 

deveria ter sido retomada a escavação para sua conclusão, porém a área do sítio foi 
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transformada em reserva ambiental pela UHE Santo Antônio e no início de 2015, quando 

seu antigo morador já não estava mais morando na área, verificou-se a extração ilegal de 

terra preta no sítio, o que levou parte da unidade escavada embora, fato esse que foi 

denunciado ao IPHAN pelo Departamento de Arqueologia da UNIR, porém infelizmente 

as pesquisas nessa área não poderão ser finalizadas.  

No Sítio Teotônio, margem direita, cachoeira do Teotônio, em frente ao Sítio 

Santa Paula, Mongeló (2015), afirma que foi coletado no nível 90-140 cm grande 

quantidade cerâmica, carvão e vestígios faunísticos. Isso ocorreu na unidade N10041 E 

9955 que apresentou um pacote arqueológico composto de terra preta de 290 cm 

ininterrupto.  

No Sítio Ilha de Santo Antônio, Oliveira (2015) encontrou na unidade setor 

cerâmico - N990 E851 (Setor 1), nos níveis 30-40 cm e 40-50 cm  fragmentos ósseos na 

peneira de flotação com a de malha de 2mm, aparentemente não calcinados. Oliveira 

notou um aumento de mais de 66% na quantidade de vestígios faunístico recuperados 

com o uso de peneiras de 2 mm de flotação, em comparação com amostras peneiradas 

de 5mm usada por ela anteriormente. Assim, Oliveira confirma a presença de fauna no 

sítio Ilha de Santo Antônio, porém ela não identificou quais espécies seriam. 

Zuse (2014) desenvolveu seu trabalho voltado para a compreensão da 

variabilidade dos artefatos cerâmicos, no qual ela analisou 15.447 de cerâmica, e 41 

vasilhas inteiras e semi-inteiras, isto em quatorze sítios arqueológico distribuídos na 

região do alto rio Madeira. Zuse utiliza a análise das escolhas tecnológicas, dos modos 

de como fazer a cerâmica em contextos evidenciados desde dados da linguística 

histórica, da etnohistória e etnografia no Alto rio Madeira. No entanto, Zuse procurou 

relacionar ocupações da região do rio Madeira com outros modelos sobre a ocupação 

pré-colonial na Floresta Tropical da Amazônia. Portanto a data mais antiga dos sítios que 

Zuse analisou é de 3.000 A.P. que foi relacionada às fases Açutuba, Saladóide e Pocó e 

a data mais recente seria de 700 A.P. que está relacionada ao grupo Barrancóide, Zuse 

menciona ainda que ocupações mais recentes estão representadas por grupos da 

tradição policroma da Amazônia. 

Assim, dentro da perspectiva desta monografia que está voltada para a busca de 

informações da presença faunística no contexto arqueológico, podemos citar Zuse (2014) 

que aborda em seu levantamento bibliográfico varias situações, desde a questão da 

subsistência que pode ser abundante ou escassa isso na ―várzea versus terra firme‖. 

Assunto discutido por Meggers (1987), Lathrap (1970), Neves (2012) e outros. No 

contexto arqueológico, Zuse (2014) menciona o Sítio Santa Paula (RO-JP-26) ou Sítio 

Porto Seguro (RO-JP-03) que possui três datas de C14, todas em torno de 1.500 A.P. 
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Zuse afirma que este sítio foi escavado pela empresa Scientia em 2011, e na unidade 

E382670 N9021310 próxima ao barranco do rio Madeira apresentou material até 230 cm. 

Na qual, esta unidade apresentou material cerâmico, líticos lascados e polidos, sementes 

queimadas, carvões e ossos. E entre os níveis 130-140 e 200-210 cm ocorreu uma feição 

de terra preta com cerâmica, ossos e sementes queimadas, isso no quadrante noroeste 

da unidade. Zuse ainda menciona outros contextos arqueológicos com ossos de fauna, 

mas não nesta região do alto rio Madeira- Rondônia.  

Foram realizadas ainda pesquisas junto ao Rio Jamari. Miller et al (1992), nas 

escavações realizadas no baixo e médio rio Jamari, identificou sítios das fases pré-

cerâmicas Itapipoca com os sítios RO-PV- 47, 49 e 74 e com datas de 8.320 +100 e 

6.970 + 60 A.P.; e a fase Pacatuba é pré-cerâmica com os sítios RO-PV-27, 35, 48 e 76 , 

e datas entre 4.780 + 90 e 2.640 + 60 A.P. e a fase Massangana também  é pré-

cerâmica,  porem já possuía uma agricultura incipiente  com Sítios- habitação RO-PV-27 

e 48; e sítios-acampamento RO-PV-11A, 25, 35, 52, 54 e 91 e sítio-oficina RO-PV-67 e 

possui datas de C14 de 4.780+90 a 2.640+ 60 A.P. Os artefatos que estão presente são: 

microlascas e lascas, principalmente de quartzo, algumas com microlascamento pelo uso 

e raros raspadores pequenos; pedra-bigorna, pequenos pilões e pequenas mãos-de-pilão 

toscas; núcleos, percutores,  moedores impregnados de corante, pedras corantes 

(hematita), raras lâmina de machado picotadas lascadas, mal alisadas pequenas e toscas 

Miller et al (1992).  

A tradição Jamari possui quatro fases e todas são ceramistas e agricultores. A 

fase Urucuri possui datas de C14 que vareiam desde 2.500 + 90 a 2.230 + 50 A.P.; e 

2.410 + 50 a 2.280 + 100 A.P.; já a fase Jamari possui datas que se estende de 2.130 + 

140 a 420 + 50 A.P.; e 2.070 + 70 a 470 + 70 A.P.; na fase Cupuí só tem uma data de 

1.350 + 60 A.P.; e a fase Matapi também possui uma única data que é 230 + 80 A.P. O 

autor descreve os materiais que ocorrem nestas fases: cerâmicas, líticos e terra preta, 

apesar do autor não mencionar se existem ou não restos faunísticos no contexto 

arqueológico (tabela 1, com dados das fases e tradições). 

Segundo Miller (1992) a caça em terra firme é escassa, mas é abundante na 

várzea, pois o baixo Jamari sofre a influência das cheias anuais do rio Madeira com a 

fertilização do solo, pois ele possui meandros e lagos temporários, onde teriam tartarugas 

(Podocnemis expansa), o peixe boi (Trichechus inunguis), o pirarucu (Arapaima Gigas) e 

inúmeras espécies de peixes. Quanto à terra firme, as palmeiras garantiriam tanto a 

proteína animal como vegetal. Isso partiria das inúmeras palmeiras existentes nesta 

região que fornecem as amêndoas e as larvas comestíveis (gongo). 
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Almeida (2013) realizou pesquisas no rio Jamari em pelo menos três sítios: Sítio 

Associação Calderita, Sítio Nova Vida, Sítio Jacarezinho. No qual ele descreve a 

paisagem em que o sítio Jacarezinho foi encontrado: nas margens do lago homônimo, 

um local discreto e atraente pela farta quantidade de peixes do lago e pela presença de 

um grande igarapé navegável (também homônimo) e pela proximidade dos rios Jamari e 

Madeira. Portanto Almeida não menciona fauna no contexto arqueológico, mas descreve 

a fauna na paisagem em que o sítio se encontra. 

Nesta revisão bibliográfica procurou-se dar ênfase para a fauna presente no 

contexto arqueológico. Devido à presença de poucos trabalhos que mencionam vestígios 

faunísticos, abriu-se a perspectiva de mencionarmos os animais contemporâneos 

presentes em cada pesquisa. Podemos perceber que as informações de fauna no 

contexto arqueológico em Rondônia, são poucas e as que existem, só descrevem a 

presença de ossos de fauna nos sítios. Dentro dessa perspectiva, pode-se afirmar que 

até o momento não temos pesquisas de análises de ossos da fauna em Rondônia.  

Um trabalho que acabou de ser defendido na Universidade Federal de Rondônia-

UNIR dentro dessa perspectiva foi o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Igor 

Andryanws Alves de Moura, com o tema (―Tá Osso!‖: Zooarqueologia nos Sítios Teotônio 

e Garbin no Rio Madeira, RO.) no qual seu principal objetivo seria a visualização dos 

vestígios faunísticos relacionados aos sítios arqueológicos Garbin e Teotônio, localizados 

na região do Alto Madeira, no qual foi coletado sedimentos destes sítios para flotação. 

Conforme Andryanws (2016) no Sítio Teotônio em sua flotação foi encontrando 

materiais líticos, cerâmicos e pequenos ossos e farelos ósseos retidos em malhas de 

peneira de 0,5, 1,0, 2,0 e 3,5 mm e separados por níveis, que possibilitou a análise 

destes vestígios ósseos através da lupa binocular, onde foi verificado o estado de 

conservação dos ossos, tendo obtido um total de 215 ossos recuperados nas peneiras de 

malhas 2,0 mm e 3,5 mm todos fragmentados. Em sua análise Andryanws diz ter fortes 

indicativos para a utilização das espécies, como alimentação, combustível para fogueiras 

ou descarte do material ósseo ao fogo, pois estes materiais apresentam diferentes 

clorações como: branco, cinza, preto, marrom, teve também os ossos que não foram 

queimados e os que não foram possíveis a sua identificação de coloração. 

Segundo Andryanws (2016) foi usado às mesmas metodologias de flotação do 

Teotônio no Sítio Garbin, porem no Garbin não foi encontrado material ósseo, mesmo 

nas análises químicas dos solos os valores Ca (Cálcio) são considerados baixos, 

segundo a faixa de fertilidade da Embrapa, valores este menores que 1,5 são 

considerados baixos. Assim como Andryanws demonstrou em seu gráfico os valores 

apontados para cada nível são, 00-10 cm (0,28), 20-30 cm (0,04), 60-70 (0,08), 80-90 
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(0,08) e 110-120 cm (0,08). Depois destes resultados, Andryanws levantar a hipótese de 

que a área em que se localiza a unidade analisada, não representa um local de atividade 

humana relacionada à manipulação de restos faunísticos. 

E também o presente trabalho que está sendo desenvolvido de Robson R. 

Ravani, como tema de sua Monografia (Zooarqueologia: Elaboração de uma Coleção de 

Referência Óssea em Mastofauna para o Departamento de Arqueologia da Universidade 

Federal de Rondônia). Visto deste ponto, acredita-se que precisamos de mais incentivo 

em relação às pesquisas de Zooarqueologia em nosso Estado. 
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Tabela 1: Caracterização das fases e tradições evidenciadas no rio Jamari, afluente da margem direita do rio Madeira (Miller et al 1992) 

Fase Contextos evidenciados Materiais Datações 

Itapipoca,  
Pré-ceramista 

É um sítio-acampamento, os artefatos estão dispersos em uma 
camada de até 90 cm de espessura, entre 5,1 e 6 m de profundidade: 
Complexo lítico; com 163 peças, matéria prima: calcedônia, quartzo, 
rochas cristalinas e basalto  

Raspadores Percutores 
Lascas, Núcleo 

 8.320+100 (Beta-27015) a 
6.970+60(Beta-27013) A.P.  

 

Pacatuba,  
Pré-ceramista 

São sítios-acampamento, as camadas culturais estão 40 a 310 cm de 
espessura; de 0,9 e 2m a 1,3 e 5,1m abaixo da superfície atual, e está 
sobreposto ao complexo Itaparica; é um complexo lítico, com 619 
peças, matéria prima: quartzo, calcedônia, rochas cristalinas e basalto.  

Raros raspadores pequenos, lascas e microlascas e algumas 
com evidência de microlascamento pelo uso.  

6.090+130(Beta 27658) a 
5.210+70(Beta 27017) A.P. 
 

Massangana,          

Pré-ceramista 

(2) Sítios- habitação sobre barrancos altos adjacente ao rio e 
afluentes; abaixo de sítios-habitação da tradição Jamari e acima de 
sítios-acampamento da fase Pacatuba (6) de 8 a 18m acima dos nível 
da cheias, camadas culturais de 45 a 80cm de espessura constituídas 
de terra preta arqueológica de 1 e 1,3 m a1,45 e 2,1 m abaixo do nível 
atual. (1) sítio-oficina; complexo lítico: com 692 peças, matéria prima: 
rochas cristalinas, calcedônia, quartzo e laterita. 

Microlascas e lascas, principalmente de quartzo, algumas com 
microlascamento pelo uso e raros raspadores pequenos. 
Pedra- bigorna, pequenos pilões e pequenas ―mão de pilão‖ 
toscas; núcleos, percutores,  moedores impregnados de 
corante pedra corantes (hematita), raras lâmina de machado 
picotadas lascadas, mal alisadas pequenas e toscas.  

4.780+ 90 a 2.640+60 A.P. 

Urucuri 

ceramista 

Sítio-habitação, de 9 a 33m acima da água de estiagem, próximos do 
rio, nascentes, lagos, igarapés e igapós, circular, diâmetro 80 a 300m 
ou elipsoide, 120x70 a 550x210m; profundidade desde a superfície até 
90 cm; recobre o sítio Tradição Massangana. Possui terra preta 
arqueológica antropogênica. Complexo cerâmico: com 5.277 
fragmentos; subfase A com 85%sem decoração (média) e subfase B 
com 97% (média). 

Antiplástico com areia ou cariapé (rara intrusivamente cauixi); 
manufatura por acordelado; decorado principalmente com 
banho vermelho (abundante na subfase A e raro na subfase 
B) e raramente por pintura e Inciso. Tipos cerâmicos: Feijoal 
simples, Urucuri simples, Urucuri vermelho, Feijoal vermelho, 
Urucuri amarelo, Urucuri pintado, Urucuri Inciso, Feijoal Inciso 
e Marajá Inciso. As formas são: tigela rasa profunda, vasos 
hemisféricos a globulares, bordas diretas, introvertidas e 
extrovertidas, lábios arredondados ou planos. Artefatos líticos: 
lâmina de machado, pequenas, percutores, almofarizes e 
pedras corantes (hematitas). 

2.500+90 (Beta- 22.750) a 
2.230+50 (Beta-32.324) A.P.; 
2.410+50 (Beta-22.757), 
2.280+100 (Beta-22.244) A.P. 
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Jamari 

 

 

Sítio-habitação, de 8 a 33m acima da água de estiagem, próximos do 
rio, lagos, nascentes, igarapés e igapós; dimensões diferenciadas 
entre as subfases: circulares,170m(A) e 80 a 300m (B) ou elipsoide, 
190x120 a 550x210 (A) e 120x70 a 500x200m (B); profundidade, 0 a 
90 cm (A) e desde a superfície até 80cm (B) frequentemente, cobre a 
fase Urucuri. Complexo cerâmico: com 77.765 fragmentos, e 93% sem 
decoração.   

O antiplástico com cariapé ou areia, e raramente cauixi. Tipos 
cerâmicos: Barriente Simples, Jamari Simples, Itapoã Simples, 
Butica Simples, Jamari Vermelho, Samuel Vermelho, Jamari 
Amarelo, Itapoã Pintado, Butica Pintado, Jamari Inciso, Butica 
Inciso, Itapoã Inciso, Jamari Acanalado, Jamari Exciso. As 
formas são: tigelas rasas a profundas, vasos hemisféricos a 
globulares, bordas e diretas, introvertidas, extrovertidas ou 
dobradas; lábios arredondados, apontados ou planos, 
raríssimas formas de tigelas geminadas e bordas lobuladas.   
Artefatos líticos: Lâminas de machado pequenas e grandes, 
percutores com e sem sulco. Almofarizes grandes e 
pequenos, moedores e pequenas mão-de- pilão toscas. Pedra 
corante (hematita). 

 
2.130+ 140 (Beta- 22.764) a 
420+50 (Beta-22.751) A.P.; 
2.070+70 (Beeta-22.741) a 470+ 
70 (Beta- 51.726) A.P. 

Cupuí Sítio-habitação, de 15 a 26m acima da água de estiagem, próximos do 
rio, igarapés nascentes, lagos; forma circular, diâmetro de 100 a 160m 
ou elipsoide130x100 a 320x130m e excepcionalmente 820x260m; 
profundidade desde a superfície até 50 cm, com camada de terra 
preta arqueológica antropogênica. Complexo cerâmico: com 15.248 
fragmentos, 97,5% sem decoração. 

O antiplástico é de areia e com cariapé, e raramente cauixi. 
Tipos cerâmicos: Cupuí Simples, Ariquemes Simples, Carmo 
Simples, Cupuí Vermelho, Cupuí Inciso, Cupuí Escovado.  As 
formas são: tigelas rasas a medianamente profundas, vasos 
hemisféricos a globulares, bordas e diretas, introvertidas ou 
extrovertidas, lábios arredondados.  Artefatos líticos: Lâminas 
de machado pequenas raramente grandes, percutores com e 
sem depressão picotada.  

1.350+60 (Beta-51. 729)A.P. 

Matapi Sítio-habitação, de 8 a 32m acima da água de estiagem, próximos do 
rio, nascentes igarapés, lagos e igapós; forma circular, diâmetro de 80 
a 250m, ou elipsoide, 120x70 e 550x200m, profundidade desde a 
superfície até 50cm, recobrindo o sítios cerâmicos da fase Jamari;   
com camada de terra preta arqueológica antropogênica.  Complexo 
cerâmico: com 10.303 fragmentos, não tendo sido detectado 
resquícios de decoração plástica ou pintada, banho ou engobo 
vermelho.  

O antiplástico com cariapé ou com areia e raramente cauixi, 
cauixi e cariapé.  Tipos cerâmicos: Peruano Simples, Matapi 
Simples, Paca Simples, Prainha Simples. .  As formas são: 
tigelas rasas e medianas, vasos hemisféricos a globulares, 
bordas e diretas, introvertidas ou extrovertidas, lábios 
arredondados e raramente apontados.  Artefatos líticos: raros 
fragmentos de Lâminas de machado pequenas; pedras 
corantes (hematita). 

230+80 (Beta- 22.752) A.P. 
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1.1.2 - Na bacia do Rio Ji-Paraná  

 

Conforme Miller (2009a) o centro de seu trabalho foi baseado hipoteticamente 

em 7.000 A.P., dados do início do 1º estágio que está representado em torno de no 

Holoceno médio, e avançou para 6.000 A.P. assim, neste intervalo o clima ficou 

gradativamente mais quente e úmido. O Optimum Climático chega impondo-se e 

provoca a união das florestas aberta com palmeiras e fazendo surgir outras novas 

sobre o cerrado e savanas, como as atuais, onde o indígena caçador-coletor Pré-

Proto-Tupi viveu mais ou menos da caça e coleta. No qual conforme a sazonalidade, 

há dias em que só trazem um caititu (Tayassu tajacu) para quatro famílias, mas 

quando caça uma anta (Tapirus terrestris) o dia é memorável.  

Miller (2009a) faz um comentário importante sobre a paisagem: há matas 

secundárias seculares na região do médio e baixo Ji-Paraná, onde há inúmeros 

acampamentos indígenas, pois estas áreas eram ocupadas e abandonadas por causa 

das caçadas, portanto os caçadores-coletores iam atrás do pecari (Tayassu pecari) 

―porco-do-mato‖, isso porque o pecari é nômade e está em constante movimento, e 

assim davam origem aos sítios acampamento que Miller destaca em seu trabalho. 

Para a captura de peixes utilizaram o jequi (cesto trançado de cipó em forma de cone 

com uma pequena entrada utilizada para a captura de peixes) e o cipó timbó. Estes 

dados estão baseados em dados contemporâneos. 

O autor também relata que na floresta ocorrem biortubações que 

correspondem a árvores tombadas, buracos de tatu, revolvimento da terra pelos 

porcos- do- mato, formigueiros e outros, nestes contextos é possível observar 

vestígios cerâmico Miller (2009a).  

Zimpel (2009), no seu levantamento bibliográfico sobre Terra Preta Indígena 

(TPI) na bacia do Ji-Paraná, destaca que a mesma é composta dos seguintes 

elementos químicos: Fosforo (P) geralmente é referido aos dados na sua estripe 

antropogênica, e juntamente com o Cálcio (Ca) que indicam elementos de origem 

animal, oriundos de atividades como carneação, que resultam na ocorrência de 

sangue, secreções e aumentam o valor de ferro (Fe), Manganês (Mn) e Zinco (Zn), a 

fertilidade da terra preta ocorre em consequência da concentração dos restos 

orgânicos vegetais, animais e seus dejetos que constituem a TPI, portanto a Terra 

Preta geralmente está associada a fragmentos cerâmicos, líticos e restos de fauna e 

flora. 
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1.2  - A Zooarqueologia e o registro arqueológico. 

 

Um dos principais objetivos da Zooarqueologia é observar os aspectos do 

comportamento humano que abordam as questões sobre nutrição, estratégias de 

subsistência, captação de recursos, economia e processo de formação dos sítios 

arqueológico Reitz e Wing (1999). Sendo assim para as autoras o próprio termo 

zooarqueologia deriva de uma perspectiva antropológica ao estudar os restos 

faunísticos enfatizando os aspectos culturais. Dentro deste contexto, os estudos sobre 

os processos culturais envolvem uma compreensão das atividades do passado que 

levaram a formação do registro arqueológico Schiffer (1972). Estudar a formação do 

registro arqueológico significa alcançar o contexto sistêmico de que o contexto 

arqueológico é resultado. Conforme Schiffer (1987), cultura nada mais é do que 

comportamento. 

Assim, o contexto sistêmico refere-se aos artefatos e sua participação no 

comportamento humano (que podemos dizer que é um sistema vivo), e o contexto 

arqueológico seria o registro das atividades comportamentais depositadas no solo. No 

entanto se pode afirmar que os contextos arqueológicos não falam por si; a 

compreensão desses processos de formação só pode ser alcançada se os 

arqueólogos desenvolverem ferramentas teórico-metodológicas, que lhe auxiliem a 

interpretar e dar sentido ao material que ele encontra. Os processos de formação, 

portanto, determinam a variabilidade do registro arqueológico, sendo responsável pela 

configuração, modificação, destruição e até mesmo a conservação dos padrões de 

deposição dos materiais encontrados, Schiffer (1987), 

Para os zooarqueólogos o objeto de estudo pode ser definido como os restos 

de ossos de animais encontrados em sítios arqueológicos, que possivelmente 

serviram de alimentos para os povos do passado, porém, geralmente torna-se difícil a 

identificação destes animais, e no Estado de Rondônia no alto rio Madeira, parece que 

as dificuldades são agravadas por processos de deposição em solo acido que estão 

danificados pela ação do homem, pelo intemperismo, e até mesmo por outros animais 

que consomem os restos ósseos deixados por estas populações, parece que um 

agravante ainda seria a metodologia de escavação que não leva em consideração a 

recuperação desses materiais. 

Quando falamos em contexto temos que ter a percepção de que todos os 

materiais que possam ser anotados em um inventário fazem parte de um sistema 
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cultural, onde estes elementos podem ser: alimentos, combustíveis, ferramentas, 

instalações, máquinas, seres humanos e outros. E os relacionar dentro do contexto 

sistêmico que Schiffer (1987) menciona. 

Os trabalhos arqueológicos realizados em Rondônia estão voltados mais para 

o lítico e a cerâmica, porém acreditamos que talvez a falta de registros em relação a 

restos faunísticos podem estaren relacionados  à metodologia de recuperação dos 

mesmos, aliada a falta de interesse nesse tipo de artefato. Conforme Shiffer (1987) 

para a construção da história de um grupo, a partir de seus vestígios temos que 

pensar desde a aquisição da matéria prima sua manufatura seu uso o desgaste, 

recondicionamento, reutilizado e o descarte. Neste caso, pensar nas possibilidades de 

uso dos mesmos, por exemplo: se encontrarmos ossos em grade quantidade de um 

determinado animal no contexto arqueológico ele provavelmente esta sendo 

consumido e grande escala ou é porque esta espécie é mais abundante nesta região e 

é o meio mais fácil de conseeguir proteinas. 

Diferentimente dos processos de elaboração da cerâmica e do lítico, a fauna é 

caçada e as partes destes animais com poucas calorias podem ser descartadas no 

local de seu abate isso dependerá de vários fatores como o porte deste animal, o local 

de abate, etc, no entanto quem decidirá isso é o caçador, ou o grupo que está 

caçando. 

Depois de processado e consumido os ossos podem ser reduzidos a menos de 

―50%‖, isso desde sua obtenção processamento consumo e seu descarte porque 

podem ser jogados dentro das estruturas de combustão, ou utilizados na confecção de 

pontas de projéteis e adornos, além de poderem ser quebrados para obtenção do 

tutâno rico em nutrientes. 

Andryanws (2016) descreve em seu trabalho de flotação do sedimento do sítio 

Teotônio da unidade N10041 E9955 que os ossos que foram jogados no fogo foram 

atingidos por temperaturas diferentes ganhando clorações diferenciadas. Porem os 

materiais faunísticos encontrados eram pequenos ossos e farelos ósseos e a maioria 

dos ossos encontrados estava calcinados, de coloração: branco, cinza, preto e 

marrom. 

A fragmentação destes ossos que pude observar em campo e descritos em 

monográfias e dissertações dos sítios arqueológicos Santa Paula, Donza, Teotônio e 

Ilha de Santo Antônio, todos no alto rio Madeira (RO), teriam que passar por análises 

mais profundas, para dizer se foram quebrados propositalmente ou se foi um processo 

pós deposicional. Mesmo assim esses ossoss fragmentados podem ser consumidos 
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mais rapidamente pelos agentes naturais como o intemperismo, acidez do solo e os 

próprios animais, Andryanws (2016). 

Para estes sítios que citei acima, os vestigios faunisticos recuperados são 

pequenos. Aparentemente aparecem em trabalhos onde foram realizadas flotações 

como relatou Oliveira (2015), que apesar de ter como objetivo de sua pesquisa 

vestigios macrobotânicos da Ilha de Santo Antônio, também relata que encontrou 

arqueofauna. Andryanws (2016) realizou flotação dos sedimentos do sítio Teotônio 

voltado diretamente para a recuperação da arqueofauna. Já Mongeló (2015) diz ter 

encontrado ossos de fauna durante na escavação do sítio Teotônio. 

Tive a oportunidade de participar de escavações realizadas pelo Departamento 

de arqueologia da Universidade Federal de Rondônia nos Sítios Santa Paula e Donza, 

em ambos os sítios foi encontrado restos faunísticos em contexto, mesmo que alguns 

eram muito friáveis, porem em nenhum destes dois sítios foi estudada a arqueofauna 

encontrada. 

Observou-se que em ambos os sítios está ocorrendo muitos osso de peixe e 

poucos mamíferos, o que se deve proceder nestes casos, segundo Jacobus (2013) é 

de fundamental importância quantificar separadamente as arqueofaunas, das taxa 

capturados em massa daqueles capturados individualmente, que seria o caso dos 

peixes que em seu período de piracema pode ser capturado em grandes quantidades 

e já os mamíferos dificilmente são capturados em grande quantidade. 

Jacobus (2013) alerta que o porte da arqueofauna dos mamíferos de pequeno, 

médio e grande porte da America do Sul é diferente dos mamíferos africanos, bem 

como europeus e os australianos. Para eles os animais de porte pequeno é de até 23 

kg, o que coresponde para nos aqui no Brasil um animal de grande porte, e que 

devemos nos ater é que nossa arqueomastofauna de porte pequeno seria de até 3 kg, 

o de porte médio de 3 a 20kg o de porte grande são os de 20kg em diante. 

Em Rondônia, estamos dando os primeiros passos em termos da 

zooarqueologia, no Brasil de um modo geral, segundo Jacobus, (2004; 2013) os 

estudos zooarqueológicos são inferiores aos de outros países e precisam avançar 

muito principalmente em problemas a serem resolvidos em relação à identificação 

taxonômica e anatômica e também quanto à identificação das arqueofaunas de 

peixes. 

Acredito que a relação dos povos com os animais podem ir além da 

alimentação. Ossos de animais podem ser utilizados para várias atividades como: 

rituais funerários (oferendas), animais de estimação, pois percebemos esses 

comportamentos em muitas etnias que criam papagaio, araras periquitos, porco do 
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mato, macacos, paca, cutia, etc. estes e outros animais seriam todos vindos de suas 

caçadas onde eles adquirem ainda quando filhote. Assim os pesquisadores devem 

atentar-se nas futuras pesquisas com vista nas conservações, marcas e queima 

voltada ao contexto cultural, no qual a tafonomia pode ser aplicada diretamente aos 

vestígios ósseos para uma maior compreensão de como esses animais foram 

utilizados por estes povos. 

 

1.3  - Zooarqueologia e Tafonomia. 

 

Inserimos este tema trabalho de pesquisa para podermos entender como esta 

coleção de referência pode ter maior aproveitamento dentro deste laboratório de 

arqueologia, mas também para as pessoas passar a ter um olhar diferenciado a 

respeito da ―Zooarqueologia na qual a tafonomia anda junto, e pode ter uma visão 

ampliada dos contextos arqueológicos‖.  

A tafonomia tem o objetivo de estudar organismos em decomposição ao longo 

do tempo e como se fossilizaram, foi introduzida à paleontologia em 1940 pelo 

cientista russo (Ivan Efremov) para descrever o estudo da transição de restos, peças 

ou produtos de organismos, na biosfera para a litosfera, criando assembléias de 

fósseis: sendo assim a Tafonomia vem (do grego tafos = sepultamento e nomos = leis) 

Bissaro (2008); Figueiredo (2009); Simões et al (2010). 

A assembleia de fósseis é qualquer acumulação relativamente densa de partes 

duras esqueléticas, a respeito de sua composição taxonômica, o estado de 

preservação ou grau de modificação pós-morte, pode representar acumulações 

geradas em um breve ou prolongado período de tempo. Uma assembleia fóssil pode 

conter elementos transportados ou autóctones que são constituídos em assembleias 

(autóctones, parautóctones e alóctones) Bissaro (2008), Figueiredo (2009); Simões et 

al (2010). 

Assembleia autóctone é composta por fósseis derivados de uma comunidade 

local que foram preservados na posição em que estavam vivos. Já a assembleia 

parautóctone é formada por espécimes autóctones, porém elas não foram 

transportadas para fora de seu hábitat original. E quando falamos de assembleia 

alóctone temos a percepção de que ela é composta por espécimes que foram 

transportadas para fora de seu local onde viviam. Bissaro (2008); Figueiredo (2009); 

Simões, et al (2010). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1940
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ivan_Efremov&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biosfera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Litosfera
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3ssil
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Na arqueologia a tafonomia tornou-se importante no final da década de 1960 e 

início de 1970, e pode-se dizer que os autores que desencadearam diversos ilustres 

trabalhos foram: Brain (1967 e 69), Behrensmeyer (1975) e Hill (1979). Porém a 

atenção estava voltada para os contextos paleontológicos da evolução Humana, a fim 

de determinar como animais e plantas se acumulam e preservam diferentemente 

dentro dos sítios arqueológicos (ou seja, os estudos tafonômicos estariam 

empenhados em desvendar questões do comportamento e da conduta dos 

hominíneos primitivos, com a intenção de identificar estratégias de subisistência). Os 

estudos tafonômicos são fundamentais para determinar se esses restos estão 

associados à atividade humana ou não, conforme Bissaro (2008).  

Outro fator que temos que mencionar é que na década de 1960 o termo 

arqueozoologia foi à disciplina ecarregada de investigar estas questões que 

mencionamos acima, porém, quanto à utilização deste termo não houve um concenso, 

e eram comuns expressões como Zoologia Histórica, Palioetnologia, Palioetnografia, 

Zooarqueologia ou unicamente tafonomia, e o mais comum usado internacionalmente 

foi a Arqueozoologia, segundo Bissaro (2008).  

Então devemos ter em mente que a zooarqueologia, termo utilizado neste 

trabalho, juntamente com a tafonomia não devem ser entendidas como disciplinas 

distintas, mas complementares, isso porque elas compartilham técnicas de 

quantificação e observação semelhantes, Bissaro (2008). 

Bissaro, (2008) utiliza metodologias consagradas na literatura Zooarqueológica 

como: índice de utilidade geral modificado MGUI (Modified General Utility Index) e o 

índice de utilidade alimentar FUI (Food Utility Index), no qual ambos os métodos 

podem ajudar na hora da identificação de partes anatômicas de animais caçados, 

onde a carcaça destes animais poderiam ter passado por uma seleção previa das 

partes mais nutritiva, que seriam levadas para seus acampamentos ou aldeias e as 

partes menos nutritivas seriam descartadas no local da caçada. Em seguida vem o 

segundo método conhecido como: densidade óssea DV (Volume Density) que 

determina a densidade de diferentes partes do esqueleto, para ver diferentes 

possibilidades de preservação das partes anatômicas, nas quais estes modelos de 

agentes podem ser naturais, biológicos, físicos ou químicos.  

Bissaro (2008) salienta que existe uma relação entre densidade e preservação 

óssea, na qual esta representação tende a sofrer mudanças de agentes pós-

deposicionais, alterando assim a composição original de um conjunto de assembleia 

ósseo depositado no contexto arqueológico, e outros. 
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No contexto arqueológico, estudos que utilizam a zooarqueologia podem ter 

uma visão mais completa em relação á ação humana sobre os ossos, nos quais os 

processamentos das carcaças de animais podem ser realizados de diferentes formas: 

desde preparadas para o transporte, seu processamento, confecção de artefatos, 

distribuição e consumo, e podem ainda, gerar diferentes tipos de fragmentação. 

Como demonstrado por Bissaro (2008) o resultado da utilidade dos estudos 

comparativos entre diferentes contextos (paleontológicos, etnográficos e 

arqueológicos) buscando um maior entendimento da gênese e da transformação dos 

vestígios ósseos, determina um objetivo comum, minimizando assim o problema, 

demonstrando que não existe uma única maneira certa, mas sim várias alternativas 

para se realizar esses estudos, dependendo de cada caso. 
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CAPÍTULO 2 - A COLEÇÃO OSTEOLÓGICA EM MASTOFAUNA: A 

CONSTRUÇÃO 

 

Neste capitulo apresentamos os materiais estudados e os métodos que 

aplicamos para a elaboração da coleção de referência, e as adaptações que tivemos 

que fazer em relação à situação dos animais coletados e a falta de estrutura do 

laboratório do curso de Arqueologia da Universidade Federal de Rondônia. 

Realizamos um pequeno histórico em relação à formação e estrutura do Curso de 

Bacharelado da UNIR. 

Mencionamos ainda, as dificuldades que tivemos no decorrer da pesquisa, e as 

formas que as mesmas foram superadas. Dificuldades que vão desde a falta de 

bibliografias relacionadas à região, a falta de experiência nas especificidades 

mencionadas por alguns autores da área, e a coleta dos indivíduos. 

 

2.1 - O curso de Bacharelado em Arqueologia na UNIR. 

O curso de graduação (Bacharelado) em Arqueologia da Universidade Federal 

Rondônia surgiu no ano de 2008. Este foi pensado pelos membros do Departamento 

de História que, tinham consciência do potencial arqueológico de nossa região, onde 

aproveitaram o momento político que propiciou a expansão das Universidades 

Federais por meio do REUNI e conseguiram da reitoria a criação deste curso Penin et 

al, (2011); Bertolo (2014) ), Projeto Político Pedagógico (2014). 

Devido aos projetos UHE Santo Antônio e Jirau, houve uma demanda por 

arqueólogos no contexto da Arqueologia de Contrato, surgindo assim o curso de 

bacharelado em arqueologia, no qual simultaneamente surge a necessidade de se 

conhecer, preservar e estudar a herança étnico-cultural relativa principalmente ao 

período pré-colonial, tão abundante na região, segundo o Plano de Criação do Curso 

de Arqueologia (2008, p. 4); Bertolo (2014).   

Quando o curso de Arqueologia foi criado os professores eram vinculados ao 

de Departamento de História, se tornando assim Departamento de História e 

Arqueologia, contando ainda com o Centro de Pesquisas em Arqueologia e História da 

UNIR (CEPARQH/UNIR), Bertolo (2014), Projeto Político Pedagógico (2014). 

Com a criação do curso e o inicio da primeira turma, o Curso passou por 

diversas dificuldades, desde greves, falta de salas de aulas, e a falta de profissionais 

no corpo docente, etc. A partir do primeiro ano de funcionamento do curso, foi criado o 
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centro acadêmico dos alunos (CAREM/UNIR), para poder auxiliar nas questões 

estudantis, conforme Bertolo (2014).  

Atualmente o curso se desvinculou do Departamento de História, e conta com 

seu próprio Departamento de Arqueologia (DARQ/UNIR). São 10 docentes, sendo 6 

profissionais com formação específica em arqueologia que são: Carlos Augusto Zimpel 

Neto, Mestre em Arqueologia; Eduardo Bespalez, Doutor em Arqueologia; Juliana 

Rossato Santi, Doutora em Arqueologia; Silvana Suze, Doutora em Arqueologia; 

Valéria Cristina Ferreira da Silva, Mestre em Arqueologia e Elisângela Regina de 

Oliveira, Mestre em Arqueologia, e 4 com formação em outras áreas, como: Gustavo 

Gurgel do Amaral, Mestre em Geografia, Marcele Regina Nogueira Pereira, Mestre em 

Museologia, Adriana Cristina da Silva Nunes, Doutora em Biologia e Almeida Andrade 

Casseb, Doutor em Biologia Bertolo (2014), conforme Projeto Político Pedagógico 

(2014).  

Apesar de contar com um corpo docente qualificado, contamos com uma 

estrutura física ―precária‖, na qual conta com quatro salas disponíveis para o 

funcionamento do Departamento/Curso, pequenos espaços onde são efetuadas 

atividades de administração, laboratório e guarda de material (reserva técnica) no qual 

o ideal seria pelo menos dobrar essa quantidade de salas, com o tamanho delas umas 

três vezes maior do que as atuais. Um detalhe que tanto essas salas quanto as salas 

de aulas são emprestadas pelos outros Cursos que funcionam em turnos inversos, e 

variam conforme as necessidades dos Núcleos que as emprestam principalmente as 

salas que tem aula Bertolo (2014), Projeto Político Pedagógico (2014). 

Devido à instalação das duas Usinas no Rio Madeira (Obras do PAC – Usina 

de Santo Antônio e Jirau), foi decidido como medida compensatória a construção de 

um prédio para abrigar o material arqueológico proveniente das pesquisas realizadas 

no âmbito da arqueologia preventiva nas áreas de influencia das duas UHE. O projeto 

do Centro de Pesquisa – Arqueologia e História da UNIR foi elaborado em 2011, e 

ainda está sendo reestruturado, conforme consta em Bertolo (2014), Projeto Político 

Pedagógico (2014). 

Conforme salienta Bertolo em 2014, o Prédio citado acima, em pleno final de 

2016 ainda não foi construído, dessa forma, todos os trabalhos de Conclusão de 

Curso que exigem trabalhos laboratoriais estão prejudicados pela falta de espaço e 

estrutura este é um relato de indignação em relação aos administradores das Usinas 

que até este momento não deram um passo para a realização da construção da 

reserva técnica e não temos nem previsão para o início das obras. Particularmente 
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tinha esperanças em ver esta obra concluída antes de concluir minha graduação, mas 

como mencionei acima será impossível.  

Em relação ao Departamento de Arqueologia, menciono os esforços dos 

professores, pois mesmo dentro de toda essa configuração, sempre deram um jeito de 

suprir a falta de estrutura física do curso para podermos ter uma boa formação prática, 

e teórica enfatizando principalmente a construção de profissionais engajados, críticos 

e aptos para exercer nossa profissão.  

 

2.2 - Materiais e Métodos aplicados à coleção estudada. 

 

A confecção de uma coleção de referência envolve diferentes etapas, que vai 

desde a coleta, preparação, preservação, armazenamento até a catalogação 

(realizada em livro tombo e digital (em Excel, anexo) dos espécimes. Os esqueletos 

utilizados em estudos zooarqueológicos devem estar desarticulados e livres de tecidos 

Auricchio e Salomão (2002), Ferrasso (2013). Salientamos que a metodologia 

utilizada neste trabalho foi adaptada para a utilização em 9 mamíferos atropelados 

e/ou doados. 

Foram coletados nove indivíduos, que serão descritos abaixo no capitulo 3, a 

metodologia de maceração ―carneação, limpeza prévia‖ que foi utilizada nos 

exemplares é basicamente a mesma para todos os animais, pois adaptamos estes 

processos para a realidade vivenciada junto a esses indivíduos. Primeiramente, 

retiramos o couro do exemplar, logo em seguida as vísceras e o excesso de carne dos 

ossos, posteriormente as carcaças foram lavadas com água para retirada do excesso 

de sangue, e só após essas etapas foram enterrados para a decomposição do 

restante dos tecidos. Na retirada do couro, vísceras e o excesso de carne, utilizamos 

facas, canivetes e bisturis. 

Para a decomposição utilizamos caixotes de madeira diretamente no solo, e ou 

de polietileno na superfície, e conforme Me. Rodrigo Lavina em comunicação pessoal, 

há algumas possibilidades para acelerar a decomposição: forrar o fundo das caixas 

com areia lavada e depois inserir a carcaça e cobrir com areia lavada. Nos últimos 

exemplares adaptamos essa metodologia adicionando uma tela de polietileno para 

facilitar o recolhimento dos ossos e até mesmo para separar as partes anatômicas, 

antes da decomposição (figuras 1 e 2). As etapas de decomposição dos indivíduos 

perduraram em média cerca de dois meses, para os enterramentos em areia lavada, 

pois o fluido corporal escoa com mais facilidade, se comparado aos enterrados 
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diretamente no solo, acelerando assim o processo de decomposição. Salientamos 

ainda que nos dois exemplares que foram colocados para decompor diretamente no 

solo tivemos problemas com infestação de cupim, que poderiam facilmente danificar 

os ossos dos indivíduos. 

 

Figura 1 e Figura 2 - Demonstração das duas maneiras que utilizamos para a decomposição dos 
exemplares: (Robson R. Ravani). 

 

Antes de começarmos o clareamento dos ossos os lavamos com pinceis de 

setas macias ou escovas odontológicas para a retirada dos resíduos de areia e terra 

encrustados (figura 3). 

 

 

Figura 3 - Demonstração dos ossos sendo lavados com escova odontológica e pincel. (Glenda M. B. 
Félix). 

 

Os exemplares foram ferventados em um recipiente contendo dez litros de 

água e 150 ml de Peróxido de Hidrogênio ou 150 ml Hipoclorito de Sódio (figuras 4 e 

5).  
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Figura 4 e Figura 5 - Produtos que foram usados no processo de clareamento. (Robson R. Ravani). 

 

O tempo de fervura para o clareamento dos ossos variou dependendo da 

situação em que os ossos se encontravam e do porte do animal ou da parte anatômica 

fervida. Para obtermos um bom resultado no clareamento dos ossos o tempo médio 

variou de 45min á 1h 30min, uma média para todos os exemplares desta coleção que 

mencionaremos no próximo capitulo. 

Neste processo de clareamento dos ossos utilizamos conhecimentos 

proporcionados durante os trabalhos desenvolvidos no Sítio Escola realizados pela 

empresa Scientia Consultoria Científica, em Altamira/PA. No qual tivemos a 

oportunidade de participar em dois meses de duração, por atividades em laboratório 

com o Dr. Renato Kipnis, realizando processos de clareamento dos exemplares da 

coleção de referência dele e do Rodrigo Lavina.  

Para a verificação da coloração dos ossos, parávamos todo o processo de 

fervura, e retirávamos os ossos que estavam com resultados considerados 

satisfatórios, e o restante voltava para continuar o processo, isso se repetia diversas 

vezes até estarem todos prontos. Durante o processo, consideramos o mesmo muito 

perigoso, por ter que retirar os ossos da panela várias vezes, pensando nesta 

problemática passamos a utilizar telas de polietileno para realizar os processos de 

fervura, onde os ossos foram colocados dentro delas, e eram retirados sem precisar 

parar a fervura.  

A utilização da tela de polietileno foi uma das adaptações que funcionou. Nesse 

novo procedimento, separávamos as partes anatômicas iguais ou de tamanhos 

similares e retirávamos as porções de ossos individualmente com um alicate sem 

precisar interromper a fervura (figura 6). Em seguida, deixávamos os ossos esfriarem 

cerca de dez minutos para não ocorrer choque térmico, e a limpeza se completava 

com uma lavagem em água corrente, pincéis e escova odontológica, com as quais 

retirávamos o produto e algum resíduo que ainda permanecia encrustado no material.  



 

 
 

 
 

42 
 

Os ossos foram deixados em local seco até estarem completamente secos, 

para na sequência acondiciona-los adequadamente. O tempo de secagem variou 

conforme o porte do animal (quanto maior o animal maior o tempo de secagem) em 

temperatura ambiente e este processo variou de 4 á 15 dias. 

 

Figura 6 - Amostras sendo verificadas individualmente se estavam prontas. (Igor Andryanws A. Moura). 

 

Depois de secos separamos as partes anatômicas e colamos todas as epífises 

que estavam soltas em seu lugar de origem e também as partes que estavam 

fragmentadas e que se uniam. Utilizamos colas de secagem rápida (instantânea) e 

uma cola branca (neutra) (figura 7).  

 

Figura 7 - Colas utilizadas na união das epífises e ossos. (Robson R. Ravani). 

 

Em seguida cada osso do esqueleto recebeu uma base (esmalte incolor) 

(figura 8), assim a peça recebeu o número (Nº) tombo com tinta permanente 

(Nanquim) (figura 9), e passamos novamente a base, caso aconteça de bater ou 

algum tipo de atrito não se perder o Nº tombo. Para segurar os pequenos ossos tanto 

para passar a base como numerar, adaptamos um prendedor de cabelo, ―mais 

conhecido como bico de pato‖ esta adaptação permitiu a realização da numeração 

com firmeza (figuras 10 e 11). 
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Figura 8 - Aplicação da base (Glenda M. B. Félix). Figura 9 - Numeraçãoo com a caneta Nanquim. 
(Glenda M. B. Félix). 

 

Figura 10 e Figura 11- Utilização de prendedor de cabelo para segurar as partes pequenas. (Glenda M. B. 
Félix). 

 

Na sequência procedeu-se a abertura do livro tombo, no qual cada exemplar 

recebe um Nº, e as partes anatômicas receberam o Nº tombo do exemplar e o Nº 

destinado a ela utilizamos também letras para diferenciar os ossos direitos (D) e 

esquerdos (E), contudo, em alguns casos não foi possível diferenciar se eram D ou E, 

devido a fragmentação.  

O acondicionamento deste material ósseo pode ser descrito da seguinte 

maneira: depois de numerado e identificadas as partes anatômicas as mesmas são 

inseridas em sacos de polietileno, e logo acondicionados em caixas de arquivo e 

vasilhas plásticas (tipo tupperwaere) (figuras 12 e 13). Gostaria de deixar registrado 

que este acondicionamento que estamos realizando não seria o ideal, porem não 

temos recursos para acondicionar os mesmos de forma mais adequada. 

 

Figura 12 e Figura 13- Acondicionamento do material ósseo (Robson R. Ravani). 
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2.3 - Dificuldades encontradas no decorrer da pesquisa. 

 

Durante o desenvolvimento deste trabalho podemos citar algumas dificuldades: 

inicialmente em relação às bibliografias que falassem especificamente de Coleções de 

Referência da Mastofauna, pois no estado de Rondônia ainda não existem trabalhos 

específicos na área, o que levou-nos a um levantamento bibliográfico dos trabalhos de 

arqueologia que mencionam a arqueofauna ou a fauna atual, (capitulo 1). E logo após, 

pesquisas que falam de coleções de referência de um modo geral, sejam elas da 

mastofauna ou da ictiofauna, com bibliografias ligadas aos estudos da zooarqueologia.  

Outra dificuldade que tive foi em relação às questões relacionadas as 

especificidades da Biologia, Zoologia, Ecologia, e paleontologia Reitz & Wing (1999); 

Jacobus (2004); Jacobus (2013), Rosa (2008); Ferrasso (2013) porém com conversas 

com pesquisadores da área pude superar esse obstáculo, e concluir este trabalho. 

Para a coleta dos indivíduos tivemos que dispor de recursos próprios para 

aquisição de materiais, nesta etapa, e dessa forma, não saímos para campo com 

intuito de coletar os exemplares, por falta de recursos. Superamos esta fase através 

da divulgação, principalmente com os conhecidos e quando estas pessoas viam um 

animal morto, nos contatavam ou recolhiam e os buscávamos (doação), e também ao 

visualizarmos nas estradas. 

Conforme Auricchio e Salomão (2002) as medidas básicas para os mamíferos, 

seriam: comprimento total, no qual iria da ponta do focinho até á ultima vértebra, e 

para identifica-la, é só levantar a cauda num ângulo de 90º em relação á coluna 

vertebral; a cauda: deve ser medida da primeira vertebra caudal até a ponta; pé 

traseiro: pode ser medido com unha (c. u.) (sistema americano), ou sem unha (sistema 

europeu), porem ambos devem ser descrito nas anotações, (figura 14, foi tirada do 

trabalho de Auricchio e Salomão (2002), maiores detalhes ver pg. 164 á 167). 
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Figura 14 - Medidas básicas de mamíferos. (Desenho P. Auricchio). 

 

Não podemos realizar as medidas neste trabalho, porque os animais doados 

ou coletados já estavam em decomposição. 

Na hora de realizar o procedimento do tombamento dos exemplares, quando 

separamos as partes anatômicas, existiram casos em que não conseguimos 

diferenciar os lados direito e esquerdo das patas dianteira e traseiras, pois as partes 

das extremidades desses ossos estavam fragmentadas e faltando partes das peças, 

então para poder dar continuidade na catalogação dessas peças, separamos os 

carpos dos metacarpos e também as falanges, proximais, médias e distais das quais 

cada uma dessas partes recebeu uma numeração para ambas as patas dianteiras e 

do mesmo modo aconteceu com as patas traseiras. Assim, nesse caso, cada parte 

dessas patas está separada umas das outras com numerações distintas para cada 

uma destas partes.  

 

  



 

 
 

 
 

46 
 

 

CAPITULO 3 – O DESENTERRAR DOS OSSOS: COLEÇÃO DE 

REFERÊNCIA ÓSSEA: MASTOFAUNA DARQ UNIR. 

 

Neste capitulo relatarei como obtivemos os animais desta coleção de 

referencia, seja através de doações ou das coletas pessoais, resultando na aquisição 

dos seguintes exemplares: (porco do mato, queixada), Tayassu Pecari; macaco 

aranha, Ateles fusciceps; paca, Cuniculus Paca; cutia, Dasyprocta aguti; tamanduá, 

Tamanduá Tetradactyla; bicho preguiça, Choloepus didactylus; cachorro-vinagre, 

Speothos venaticus; capivara, Hydrochoerus hydrochoeris; cachorro do mato 

(Cerdocyon thous). No desenvolvimento deste capítulo será realizada a descrição de 

cada exemplar, e os processos que realizamos desde a obtenção dos indivíduos, até o 

acondicionamento. E estarei mencionando as possíveis utilizações desta coleção de 

referência. 

 

3.1 - Descrição dos indivíduos estudados e seus processos de maceração 

e Catalogação. 

 

3.1.1 - Descrição do Tayassu Pecari e seu Procedimento de 

Maceração e Catalogação. 

 

A classificação cientifica do queixada é: Reino, Animalia; Filo, chordata; Classe, 

Mammalia; Ordem, Atiodactyla; Família, Tayassuidae; Género, Tayassu; e o Espécie é 

Tayassu Pecari, Eisenberg (1989).  

Ele possui cerca de 1mt. e 10 cm de comprimento e pelagem negra com o 

queixo branco, o queixada se diferencia de seus parentes Tayassu, que também é 

comum na américa do sul ―cateto, Tayassu tajacu‖, o pecari quando filhote, possui o 

pelo marrom, ele possui uma glândula em sua costa que serve tanto para marcar o 

território quanto para se identificarem entre si, Eisenberg (1989), Gonela (2003). 

Eles vivem em grupos de mais ou menos 100 indivíduos, desde filhotes a 

adultos fêmeas e machos de varias idades, podem habitar diversas regiões desde 

climas áridos à floresta tropicais úmidas que é seu habitat preferido Eisenberg (1989), 

Gonela (2003). 
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Os Tayassu pecaris podem se alimentarem de sementes, raízes, folhas, ovos 

de pássaros, frutas, etc. Seu tempo de gestação pode variar de 140 a 148 dias, e pode 

nascer de 1 a 4 filhotes, sendo que o intervalo entre as gestações é de 250 dias, eles 

também se destacam por serem muito agressivos, quando pressentem o perigo eles 

batem forte o queixo impondo sua agressividade para intimidar seu possível predador 

(figura 15) Eisenberg (1989), Gonela (2003). 

 

Figura 15 - Tayassu Pecari. (Luiz Emerson de Sousa) 
Fonte: http://gopantanal.com.br/index.php?modulo=Tk9USUNJQVNfSU5URVJOQQ==&id=1228 
 

 

Este exemplar foi doado no dia 25/04/2015, por um sitiante conhecido como 

senhor Jonas. Conforme Jonas mencionou se trata de um macho e ele retirou o couro 

e vísceras do queixada, cortou em vários pedaços e pendurou em volta de sua 

plantação para os bandos não voltarem. Enterrou-se o Tayassu Pecari para decompor; 

em um caixote de madeira, forrou-se o chão com uma lona preta e depositamos o 

exemplar cobrindo com areia lavada (Figuras 16, 17 e 18).  

   

Figura 16, Figura 17 e Figura 18 - Sequencia do enterro o Tayassu Pecari. (Robson R. Ravani). 

 

Este exemplar foi exumado no dia 02/07/2015, quando retiramos parte da areia 

percebemos que ainda tinha tecidos em decomposição, mesmo assim, retirei a ossada  

dele e lavei em um igarapé (figuras 19, 20 e 21).  
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Figura 19, Figura 20 e Figura 21 - Exumação e a lavagem do indivíduo. (Robson R. Ravani, Andreia S. A. 
Ravani). 

 
Ele permaneceu em uma caixa de polietileno até o dia 23/03/2016, quando foi 

realizado o processo de fervura, limpeza e acondicionamento. O processo de 

clareamento dos ossos se deu da seguinte maneira: primeiro foi lavado os ossos em 

água corrente, pinceis e escova de dente com setas macias para ajudar na retirada do 

excesso de areia e terra dos ossos, neste processo conforme os ossos iam sendo 

lavados. Realizou-se a separação por tamanho e partes anatômicas iguais, colocando 

eles em telas de polietileno, para facilitar no processo de fervura. Utilizamos no 

processo de fervura 150 ml do Peróxido de Hidrogênio (PH) de volume 40 em 10 litros 

de água, utilizamos uma tela de polietileno, para facilitar a observação das porções 

dos ossos individualmente, sem precisar interromper o processo de fervura, no qual 

durou 1h 37min (figuras 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28). Este exemplar permaneceu em 

temperatura ambiente para secar durante 21 dias, porém guardamos úmidos sem 

perceber, o que ocasionou a presença de fungos, e foi feita nova limpeza para a 

retirada do fungo. 

 

Figura 22 e Figura 23 - Processo de fervura. (Robson R. Ravani). 

   

Figura 24, Figura 25 e Figura 26 - Processo de fervura, limpeza e secagem dos ossos. (Robson R. 
Ravani). 
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Figura 27 e Figura 28- Fungos nos ossos e seu acondicionamento. (Robson R. Ravani). 

 

Depois de secos o ossos foram separados e as epífises que estavam soltas 

foram coladas e em seguida foi numeradas cada parte anatômica, que recebeu um 

número tombo, o tombamento se deu da seguinte maneira, o exemplar recebeu um 

número geral, e em seguida o número da peça, só usamos letras para diferenciar 

direito (D) e esquerdo (E), outro fator foi quando separei as costelas (D) e (E) atribui a 

elas uma única numeração para o lado (D) e outra para o lado (E) para todas as 14 

peças de cada lado assim foi feito com as vértebras cervicais, torácicas e lombares e 

outras parte (figuras 29, 30 e 31).  

 

Figura 29 - Ossos com o número do tombamento. (Robson R. Ravani). 

 

Figura 30- Ossos com o número do tombamento. (Robson R. Ravani). 
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Figura 31 - Demonstra como foi realizado o tombamento deste exemplar. (Robson R. Ravani). 

 

3.1.2 - Descrição do Ateles fusciceps e os Procedimentos de 

Maceração e Catalogação. 

 

O macaco-aranha também conhecido como cuatá, possui a seguinte 

classificação: Reino, Animalia; Classe, Mammalia; Ordem, Primates; Subordem, 

Haplorrhini; Infraordem, Simiiformes; Pavordem, Platyrrhini; Família, Atelidae; 

Subfamília, atelinae; Espécie, Ateles fusciceps; Eisenberg (1989), Ravetta (2001). 

Ateles fusciceps são animais predminatimente arborícola e frugívoros com 

cerca de 90% da dieta constituindo de frutos, e eventualmente se alimentam de folhas 

jovens, habitam as florestas da Amazônia e América Central, desde o norte do Peru, 

na Colomobia centro sul da Venezuela e Noroeste do Brasil, e ele tem como limite ao 

sul neste país o rio Solimões, esta espécie possuem longos braços e pernas, com uma 

cauda preênsil, o que conferiu o nome popular "Macaco-aranha" é uma referência a 

seus membros e a sua cauda preênsil que são muito longos e finos, semelhantes às 

patas das aranhas, outro nome comum dele é "Cuatá" que vem do tupi kua'tá, e são 

os maiores primatas do Novo Mundo, o adulto tem entre 42 cm e 66 cm de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Frug%C3%ADvoro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amaz%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pre%C3%AAnsil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Preensibilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aranha
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_tupi
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comprimento, com uma cauda de aproximadamente até 88 cm e podem chegar a 

pesar até 11 kg, as fêmeas possui um longo clitóres que podese confundido com o 

pênis do macho, elas evetualmente só tem um filhote e raramente gêmeos, no qual ela 

o amamenta cerca de dois anos, geralmente os Ateles fusciceps vivem em grandes 

grupos sociais com dezenas de individuos (figura, 32) Eisenberg (1989), Ravetta 

(2001). 

Quando falamos do gênero Ateles, ele pode ter surgido há cerca de 13 milhões 

de anos, no Mioceno, no qual ele se separou de um ramo que deu origem ao muriqui e 

ao macaco-barrigudo, Eisenberg (1989), Ravetta (2001). 

 

Figura 32- Ilustra o Macaco-aranha, Ateles Fusciceps. 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ateles  

 

Este exemplar foi adquirido através de uma doação do senhor Juvenal no dia 

05/08/2014, segundo o mesmo, em uma de suas idas para pescar encontrou este 

animal morto próximo á margem do igarapé Lusitana, cerca de 10 km da BR 364 e 60 

km de Porto Velho no sentido de Guajará-Mirim. Este exemplar estava boiando 

engatado em uma galhada então ele cortou uma vara, e puxou o macaco aranha para 

a margem, ele a identificou como sendo uma fêmea, retirou seu couro e vísceras e 

utilizou as parte mais carnuda como isca para pesca. O restante da carcaça doou para 

nosso trabalho. Enterramos imediatamente por estar livre de grande parte dos tecidos 

corporais só tivemos o trabalho de fazer o caixote, forrar o fundo com areia e cobrir 

também com areia (figuras 33 e 34). 
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Figura 33 e Figura 34- Sequencia do inicio de parte da maceração. (Robson R. Ravani). 

 

Realizamos a exumação do macaco-aranha (Ateles fusciceps) no dia 

25/10/2014, pela estrutura dos ossos na qual as epífises estavam todas consolidadas, 

podemos dizer que era um animal adulto, assim este exemplar permaneceu 

acondicionado em uma caixa de polietileno até o dia 19/01/2016 (figuras 35, 36 e 37). 

   

Figura 35, Figura 36 e Figura 37- Sequencia da retirada dos ossos do macaco aranha (Ateles fusciceps). 

(Andreia S. A. Ravani, Robson R. Ravani). 

 

Realizou-se a separação por tamanho e partes anatômicas iguais, colocando 

eles em telas de polietileno, para facilitar no processo de fervura. (figuras 38 e 39). 

     

Figura 38 e Figura 39 - Limpeza  preliminar e as porções de ossos nas telas prontas para ir para fervura. 
(Glenda M.B. Félix, Robson R. Ravani). 

 

Utilizamos no processo de fervura 150 ml do Peróxido de Hidrogênio (PH) de 

volume 40 em 10 litros de água, utilizamos uma tela multiuso, para facilitar a 
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observação das porções dos ossos individualmente, sem precisar interromper o 

processo de fervura (figuras 40 e 41). 

 

Figura 40 e Figura 41- Ilustra o produto sendo adicionado na água e o processo de fervura. (Robson R. 
Ravani, Igor Andryanws A. Moura). 

 

Após a limpeza, foram postos para secar em temperatura ambiente, e depois 

de secos acondicionados em sacos de polietileno em uma caixa de polietileno (figuras 

42, 43 e 44). 

   

Figura 42, Figura 43 e Figura 44 - Demonsta a retirada do produto e residuos a secagem e o 
acondicionamento. (Glenda M.B. Félix, Robson R. Ravani). 

 

Os ossos foram separados e as epífises que estavam soltas foram colocadas 

cada uma em seu devido lugar, assim os ossos foram numerados, cada parte 

anatômica recebeu um número tombo, o tombamento se deu da seguinte maneira: o 

exemplar recebeu um número geral, e em seguida o número da peça, só usamos 

letras para diferenciar as partes direitas (D) e esquerdas (E), (figuras 45 e 46). 
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Figura 45- Realização de parte do tombamento da estrutura ósseas do Ateles fusciceps. 

(Glenda M.B. Félix). 

 

 

Figura 46 – Demonstração de como foi realizado o tombamento do Ateles fusciceps. (Robson R. Ravani). 
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3.1.3 - Descrição da Cuniculus Paca e os Procedimentos de 

Maceração e Catalogação. 

 

A classificação científica da paca: ela é da Ordem, Rodentia; Reino, Animalia; 

Classe, Mammalia, Filo, Chordata; Família, Cuniculidae; Género, Cuniculus; em  

relação a espécie Eisenberg em 1989, a denominou como Aguti paca, porem 

atualmente sua Espécie é denominada de Cuniculus paca, Leal (2015).  

O nome paca vem da origem tupi (paka), ela é uma fonte de proteína tanto 

para os povos indígenas, quanto para população rural, e esta presente em grande 

parte do território brasileiro, também em países vizinhos podendo estar distribuída 

geograficamente desde o sudeste do México até o sul do Paraguai e norte da 

Argentina, tem como preferência regiões de florestas tropicais, geralmente próximos a 

riachos ou outras fontes de águas, porem a paca se adapta muito facilmente em 

capoeiras (que seria quando a floresta primária é derrubada e cresce outra em seu 

lugar), geralmente ela pode abrigar-se em tocas no chão, em buracos naturais como 

troncos de árvores ocos e em locais com cavidades de pedras, sempre com suspiros, 

ou seja: saídas de emergência, que são usadas como rota de fuga em casos de 

perigo, a paca possui hábitos noturnos, Eisenberg (1989), Leal (2015). 

A paca tem a cabeça grande e larga, membros curtos, dedos alongados, nas 

patas dianteiras têm quatro dedos e nas traseiras tem cinco, todas com garras afiadas, 

sua cauda é minúscula, seus dentes incisivos são grandes, pois nunca param de 

crescer o que faz com que ela os desgaste mordendo troncos de árvores, os machos 

adultos podem medir cerca de 70 cm, as fêmeas são menores tendo em média cerca 

de 60 cm de comprimento, seu peso pode varia de 5 á 10 kg, mas a casos que pode 

chegar até aos 14 ou 15 kg, elas são frugívora (em seu ambiente natural se alimenta 

de diversos frutos como: tucumã, babaçu, inajá, buriti, urucuri, abiu, uchi amarelo, uchi 

coroa, patoá, pequia e quando á plantações próximos as matas elas invadem e 

comem o que tem disponível como milho, mandioca, cupuaçu, manga, cacau, 

bananas, pupunha e etc.) mas em caso de falta de seu alimentos preferido ela pode 

consumir outros vegetais ou insetos, seus pelos são duros, com variação de coloração 

podendo ir do vermelho ao cinza-escuro, sempre com pintas brancas e linhas na 

lateral do corpo, e sua barriga é toda branca. Na natureza a paca geralmente tem uma 

única gestação por ano, onde normalmente só nasce somente um filhote, e raramente 

pode nascer gêmeos. (figura 47) Eisenberg (1989), Leal (2015). 
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Figura 47- Demonstra o exemplar da paca. Criadouroonçapintada.org.br 
(fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Paca). 

 

Esta paca foi doada por um sitiante conhecido como Senhor Antônio, no dia 

16/07/2014, e por estar descarnada, não realizamos a mensuração (pesagem e a 

medição da mesma). Trata-se de uma paca fêmea adulta, ela é o segundo maior 

roedor do Brasil. O exemplar foi depositado em uma caixa de areia e coberta com 

areia, par sua decomposição (figuras 48, 49 e 50). 

 

 

Figura 48, Figura 49 e Figura 50- Sequencia de preparação de parte da maceração. (Andréia S. 
A. Ravani). 

 
Após sessenta dias foi feito sua retirada no dia 14/09/2014, observou-se que 

tecidos como nervos retos de carne e ligamentos se soltaram por completo, pois as 

partes osseas estavam desarticuladas e livre dos tecidos, e aconteceu uma infestação 

de cupins na carcaça, porém, sem danos aos ossos (figuras 51, 52 e 53).   
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Figura 51, Figura 52 e Figura 53 - Sequencia de retirada dos ossos do solo. (Andréia S. A. Ravani). 

 

No dia 11/02/2016, foi realizada a limpeza preliminar da Paca para a retirada 

do excesso de resíduos que estavam na carcaça (figura 54). O processo de fervura 

iniciou às 14h 10min (figura 55), e permaneceu por uma hora, e foi retirado e 

permaneceu nas telas durante dez minutos para diminuir sua temperatura e em 

seguida foi lavada para retirada do produto e algum resíduo que permaneceu 

encrustado nos ossos (figura 56). Para secagem dos ossos, permaneceu durante 

cinco dias em temperatura ambiente, devido ao período chuvoso e a umidade (figura 

57). O acondicionamento deste exemplar se deu com separação das partes 

anatômicas como: cabeça, costelas, coluna vertebral, o sacro ficou junto com os 

membros traseiros e a escapula ficou com os membros dianteiros (figuras 58 e 59). 

 

Figura 54, Figura 55 e Figura 56- Limpeza preliminar e fervura. (Glenda M.B. Félix, Robson R. Ravani). 

 

Figura 57, Figura 58 e Figura 59- Processo de secagem e acondicionamento dos ossos da paca. (Robson 
R. Ravani). 

 

Para o tombamento deste exemplar os ossos foram separados, e colamos as 

epífises que estavam soltas todas devidamente em seu lugar, também colamos os 
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ossos que estavam fragmentados que remontavam em seguida foram numerados, 

cada parte anatômica recebeu um número tombo, o tombamento se deu da seguinte 

maneira, o exemplar recebeu um número geral, e em seguida o número da peça, só 

usamos letras para diferenciar as partes direitas (D) e esquerdas (E) (figuras 60 e 61). 

 

Figura 60- Demonstra os ossos da paca numerados. (Robson R. Ravani). 

 

 

Figura 61 - Exemplifica como foi realizado o tombamento da Cuniculus paca. (Robson R. Ravani). 

 

3.1.4 - Descrição da Cutia, (Dasyprocta Aguti) e os Procedimentos 

de Maceração e Catalogação. 
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A Cutia é um roedor comum de pequeno porte do gênero Dasyprocta e família 

Dasyproctidae que pertence à classe Mammalia, de ordem Rodentia, com o nome 

cientifico, Dasyprocta aguti. Elas habitam as matas brasileiras, cerrados, capoeira e 

caatingas, as cutias são herbívoras, podem se alimentar de frutas, sementes e raízes 

como: tucumã, babaçu, inajá, buriti, castanha, urucuri, abiu, uchi amarelo, uchi coroa, 

patoá, pequia, elas também gostam de invadir plantações e comem o que tem 

disponível como milho, mandioca, cupuaçu, manga, cacau, bananas, pupunha e etc e 

são importantes dispersoras de sementes, (dentre todos os nomes citados de sua 

dieta destaca-se principalmente a castanha Bertholletia excelsa, pois elas escondem 

as sementes para comer depois e as esquecem, e lá as sementes germinam, dando 

origem a outras árvores), possui hábitos diurnos, a Dasyprocta aguti pode ser 

considerada uma fonte de proteína alternativa para famílias rurais e povos indígenas. 

Em relação a sua reprodução, as fêmeas podem ter de um a dois filhotes por 

gestação; esse período dura em média 117 dias, elas podem cavar pequenos tuneis 

nas margens de rios, ou na floresta principalmente próximo das raízes das árvores, 

mas cada toca é ocupada por um único exemplar, elas podem correr em grande 

velocidade por entre as vegetações, (figura 62), Almeida et al (2003), Eisenberg 

(1989), Souza et al (2012). 

 

Figura 62 - Exemplar da Dasyprocta aguti. 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cutia 

 

Este exemplar foi doado pelo Sr. Cesar, e ele a encontrou morta em uma 

estrada conhecida como Ramal Maria Conga, cerca de 60 km de Porto Velho, sentido 

Guajará Mirim, ele á recolheu no dia 13/09/2014. Então ele a cobriu com areia lavada 

lá no sítio longe de sua casa por causa do mau cheiro, ele também comentou que a 

cutia era um macho, e no dia 29/09/2014 quando veio para a cidade avisou que a 
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enterrou sem a retirada das vísceras e tecidos, e só pude retira-la após quatro meses 

e cinco dias (figuras 63 e 64). 

 

Figura 63 e Figura 64– Exumação dos ossos da cutia. (Andréia S. A. Ravani). 

 

Observou-se que após quatro meses e cinco dias ocorreu sua decomposição e 

seus fluidos corporais espalharam-se, e a areia que era branca, tornou-se marrom 

escuro, as raízes das arvores entrelaçaram-se nos ossos e também aconteceu uma 

infestação de cupim o que ajudou danificar os ossos (figura 65). 

 

Figura 65 – Carcaça da Cutia. (Robson R. Ravani). 

 

Este processo pode ter relação com as terras pretas de índios encontradas em 

sítios arqueológicos, as sucessivas carneações de animais, em centenas de anos 

podem contribuir nessa formação. No dia 11/02/2016, foi realizada a limpeza 

preliminar da cutia (figuras 66 e 67). 
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Figura 66 e Figura 67 - Processo de limpeza preliminar. (Glenda M.B. Félix). 

 

O processo de fervura foi iniciado ás 14h 10min permanecendo durante 1h. 

40min, em seguida começamos a retirada do produto (P.H.) e algum resíduo que 

ficaram encrustados nos ossos. Em seguida colocamos os ossos para secar em 

temperatura ambiente, a secagem durou cinco dias, depois foram acondicionados, 

onde permaneceram até o dia de sua catalogação (tombamento) (figuras 68, 69 e 70).  

 

Figura 68, Figura 69 e Figura 70 - Inicio do processo de fervura, término da secagem e acondicionamento 
da cutia. (Robson R. Ravani). 

 

Neste exemplar os ossos estavam muito danificados devido ao atropelamento 

e também porque permaneceu enterrado tempo demais como vimos acima, então os 

ossos foram separados, e colamos as epífises que estavam soltas, também colamos 

parte dos ossos que estavam fragmentados que remontavam e o restante não 

colamos, em seguida foi numerada cada uma das partes anatômicas, que recebeu um 

número tombo, o tombamento se deu da seguinte maneira, o exemplar recebeu um 

número geral, e em seguida o número da peça, só usamos letras para diferenciar as 

partes direitas (D) e esquerdas, (figuras 71 e 72). 
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Figura 71- Ossos numerados. (Robson R. Ravani). 

 

Figura 72 - Tombamento da Dasyprocta aguti. (Robson R. Ravani). 

 

 

3.1.5 - Descrição do Tamanduá tetradactyla, Tamanduá-de-Colete, e 

os Procedimentos de Maceração e Catalogação. 
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O Tamanduá tetradactyla, é conhecido mais comumente como tamanduá-de-

colete, ou (tamanduá mirim, que significa ―tamanduá pequeno‖ em tupi-guarani), isso 

dependerá muito de cada região, Sua classificação cientifica é: (Ordem, Pilosa; Reino, 

Animalia; Filo, chordata; Classe, Mammalia; Subordem, Vermilingua; pertence à 

Família, Myrmecophagidae, do gênero, Tamanduá; e espécie Tamanduá 

Tetradactyla), são nativo da América do Sul, eles têm hábitos noturnos, são vistos em 

pares na natureza apenas na época do acasalamento, o período de gestação é de 

aproximadamente cinco meses, dão à luz a um filhote por vez, e às vezes ocorrer de 

dar à luz a gêmeos, se alimentam de cupins, formigas, abelhas e etc., seu olfato é 

bastante desenvolvido, possuem uma língua longa de aproximadamente 40 cm que 

facilita na captura do alimento, e por possuírem dentes rudimentares o alimento é 

triturado no estômago, Eisenberg (1989), Pinheiro et al (2014), Rodarte (2010). 

Um T. tetradactyla adulto pesa em torno de 7 KL, seu comprimento pode variar 

de 45 a 85 cm, mais uma cauda com 40 a 65 cm, seus pelos são curtos e densos que 

recobrem seu corpo têm coloração amarelo pálida com duas faixas pretas que se 

estendem da região escapular até sua porção posterior, a calda é semipreênsil e 

quando ele se sente ameaçado, fica de pé apoiando-se em sua calda abre seus 

braços para suas garras ficar bem visíveis (Figura 73) Eisenberg (1989), Pinheiro et 

al.(2014), Rodarte (2010). 

 

Figura 73 - Exemplar do tamanduá tetradactyla. 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Tamandu%C3%A1-mirim 

 

Este exemplar foi coletado no dia 21/05/2015, na BR 364, macho adulto, 

encontrado em uma área de reserva florestal composta por uma mata secundária na 

qual esta é pertencente ao 5º BEC (figura 74).  
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Figura 74- Local da coleta. (Andréia S. A. Ravani). 

 

O estado de conservação desse indivíduo era muito baixo, estava todo 

quebrado (figura 75). 

 

Figura 75 - Carcaça deste exemplar (tamanduá). (Andréia S. A. Ravani). 

 

Foi enterrado no quintal, porém, como um processo diferente dos outros, 

deixamos a carcaça exposta para as moscas depositarem suas larvas para ajudar na 

decomposição da carcaça. Assim no dia 10/07/2015, foi exumado o tamanduá-colete, 

e quando expus os ossos percebi que poderia ter retirado antes, pois não tinha nem 

umidade de secreções e as larvas das moscas estavam sós as cascas, (figura 76). 

 

Figura 76 - Local onde foi enterrado este exemplar e sua retirada. (Andréia S. A. Ravani). 
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Ele permaneceu acondicionado em uma vasilha de polietileno até o dia 

14/01/2016, dia em que realizamos a limpeza preliminar deste exemplar. Ressalta-se 

que no processo de fervura o clareamento dos ossos menores e menos densos tem a 

tendência a ficar prontos primeiro, assim, são retirados em tempos diferentes, por isso 

que utilizamos as telas de polietileno, para facilitar todo este processo (figuras 77 e 

78). 

   

Figura 77 e Figura 78- Verificação dos exemplares e retirada de porções individuais, em tempo diferentes. 
(Igor Andryanws A. Moura). 

 

Para o processo de fervura usamos 10L de água e 150ml de Peróxido de 

Hidrogênio (PH), e repetidos os processos dos indivíduos acima (figuras 79 e 80). 

  

Figura 79 e Figura 80- Processo de secagem em temperatura ambiente. (Robson R. Ravani). 

 

O acondicionamento deste exemplar se deu da seguinte maneira: separmos 

ele por parte natômica, colocamos em sacolas de polietileno e em seguida colocamos 

em uma vasilha também de polietileno e ai permanecerão até o chegar a hora de 

realizar a numeração e ser registrado no livro Tombo (figuras 81 e 82). 
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Figura 81 e Figura 82 – Exemplar acondicionados. (Robson R. Ravani). 

 

Quando fomos realizar o registro deste exemplar no livro tombo, colamos todas 

as epífises que estavam soltas e também as partes fragmentadas que remontavam. 

Para o tombamento realizamos os mesmos procedimentos dos indivíduos anteriores 

(figuras 83, 84 e 85).  

 

Figura 83- Ossos quebrados e desarticulados. (Robson R. Ravani). 

 

Figura 84– Ossos após o processo de colagem e registro no livro tombo. (Robson R. Ravani). 
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Figura 85- Registro do tamanduá tetradactyla no livro tombo. (Robson R. Ravani). 

 

3.1.6- Descrição da Preguiça Real, Choloepus Didactylus e os 

Procedimentos de Maceração e Catalogação. 

 

A Preguiça Real possui a seguinte classificação científica: Família, 

Megalonychidae; Ordem, Pilosa; Superordem, Xenarthra; Classe, Mammalia; 

Infraclasse, Placentalia; Reino, Animalia; Filo, Chordata; Gênero, Choloepus e a 

Espécie, Choloepus didactylus, também conhecida popularmente como preguiça-de-

dois-dedos ela tem uma ampla distribuição geográfica, vivendo em florestas tropicais 

úmidas da América Central e do Sul, estendendo-se desde a Nicarágua até o Brasil 

DINIZ e OLIVEIRA (1999), Eisenberg (1989), LUPPI et al (2015). 

Elas passam quase toda a sua vida na copa das árvores, na qual suas garras 

são muito curvadas ótimas para se agarrarem em ramos, mesmo quando dormem e 

este sono pode durar cerca de 20 horas por dia, só deixam a copa das árvores apenas 

para mudar de lugar ou vezes para defecar, são nadadora excelentes, desenvolve 

suas atividades á noite, elas podem ter até 85 cm de altura e pesar de 6 a 9 quilos, ao 

contrário dos outros mamíferos seu pelo nasce na barriga em direção às costas, com 

uma cor castanho-acinzentado e às vezes pode dar uma aparência esverdeada, isso 

por causa de algas que vivem em seu pelo na qual ajuda a proteger contra seus 

predadores DINIZ e OLIVEIRA (1999), Eisenberg (1989), LUPPI et al (2015). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nicar%C3%A1gua
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A preguiça-de-dois-dedos se alimenta de folhas e frutas, seu metabolismo é 

baixo devido à falta de nutrientes na sua alimentação, por isso se mantem tão lento. 

Com um ano a preguiça real atinge sua maturidade sexual, no qual sua gestação dura 

9 meses dando a luz a um filhote com cerca de 400 gramas, assim que o filhote nasce 

se fixa na barriga da mãe por cerca de 9 meses, mas ele só mama até aos três meses 

sua mãe mastiga o seu alimento até ele poder comer por conta própria, elas podem 

viver mais de 30 anos (figura 86), DINIZ e OLIVEIRA (1999), Eisenberg (1989), LUPPI 

et al (2015). 

 

Figura 86– Ilustra a preguiça real na natureza com seu filhote. 
(Fonte: http://sosespecies.com/preguica-real.html). 

 

 

A preguiça real foi coletada no dia 11/10/2014, na BR 364 no km 9, quando 

voltava da UNIR Campus em direção à Porto Velho, se tratava de uma fêmea. Seu 

estado de conservação era mediano, porém a cabeça foi muito danificada (figura 87). 

 

Figura 87 - Local de coleta do exemplar. (Gleidiston L. Leal). 
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Realizou-se parte do processo de maceração em casa, que consistiu na 

retirada do couro e do excesso de carne e víceras (figuras 88 e 89), foi lavada para a 

retirada do sangue e após á enterramos.  

O processo do enterramento pode ser descrito por: um local seco depositou-se 

areia no fundo e após a carcaça e novamente uma cobertura com areia, (a areia é 

usada neste processo para ajudar escoar os fluidos da decomposição), geralmente 

isso é feito em um caixote, mas aproveitou-se o canto do muro e uma tabua, para 

acelerar este processo (figura 90). 

 

Figura 88 e Figura 89- Parte da maceração. (Andréia S. A. Ravani). 

 

 

Figura 90- Local onde foi enterrada. (Andréia S. A. Ravani). 

 

 A retirada deste exemplar se deu no dia 22/12/2014, usamos uma escova e 

uma colher de pedreiro e uma espatula de madeira para nos auxiliar neste processo 

(figuras 91 e 92). 

Este material permaneceu guardado em uma caixa de polietileno no período de 

22/12/2014, até o dia 11/02/2016, quando iniciamos a limpeza prévia deste exemplar, 

no qual retiramos o escesso de areia e terra com água e auxilios de pinceis e escovas 

de dentes de setas macias, (figuras 93 e 94). 
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Figura 91 e Figura 92- retirada dos ossos. (Andréia S. A. Ravani). 

 

 

Figura 93 e Figura 94-  limpeza preliminar dos ossos e limpeza preliminar em telas de polietileno. (Glenda 
M.B. Félix, Robson R. Ravani). 

 

Realizou-se o processo de fervura das 14h 50min até às 15h 40min. Retiramos 

uma parte que já estava pronto, o restante continuou o processo no qual permaneceu 

até às 16h 25min (figura 95). 

 

Figura 95 – Demonstra o processo de fervura. (Robson R. Ravani). 
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Após os processos citados acima, material foi colocado para secar no mesmo 

dia (12/01/2016), em temperatura ambiente, permaneceram até o dia (14/01/2016), 

este tempo foi suficiente para os ossos ficarem livres de toda a umidade (figuras 96 e 

97).  

  

Figura 96 e Figura 97- Secagem e acondicionamento. (Robson R. Ravani). 

 

Para a catalogação do Choloepus didactylus realizamos os mesmos 

procedimentos dos indivíduos anteriores, porem os ossos deste exemplar se encontra 

mais friável do que normalmente são, e já se encontravam assim antes do processo 

de clareamento (figuras 98 e 99). 

 
Figura 98- Demonstra os ossos já numerados. (Robson R. Ravani). 
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Figura 99- Exemplifica como foi catalogada a preguiça real. (Robson R. Ravani). 

 

3.1.7 - Descrição Cachorro Vinagre, (Speothos venaticus) e os 

Procedimentos de Maceração e catalogação. 

 

A classificação do cientifica do cachorro-vinagre é: Reino, Animalia; Classe, 

Mammali; Filo, Chordata; Ordem, Carnívora; Família, Canidae; Gênero, Speothos; 

Espécie, Speothos Venaticus. Eles são nativos da Américas Central e do Sul, tem 

preferência por áreas de florestas pluviais, estão dispersos por uma ampla área 

geográfica descontinua entre o Panamá, Paraguai, oeste da Bolívia, Peru Equador 

norte da Argentina e ao sul do Brasil, Eisenberg (1989), Jorge et al (2013), Lima et al 

(2009).  

No Brasil, sua distribuição original inclui toda a região amazônica e ocorrências 

fragmentadas nas regiões Centrais e de Minas Gerais até Santa Catarina, por estarem 

em tantas regiões mesmo que fragmentadas ainda são pouco conhecido pela maior 

parte da população, Jorge et al (2013), Lima et al (2009).  

As características físicas do Speothos Venaticus, no qual o comprimento de 

seu corpo e cabeça têm em média 75 cm, sua cauda pode medir até 15 cm, e pode  

pesar em média de 4 a 7 kg, apesar de sua preferência por áreas naturais de florestas 

eles vivem também em savana, cerrados e charcos, além das áreas naturais o 

cachorro vinagre pode ocorrer em áreas abertas perturbadas dependendo da 
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disponibilidade de presas, gostam de ficar perto d’água, mais pela disponibilidade de 

alimentos se necessário nadam e mergulhando bem, pois suas patas possuem 

membranas. O Speothos Venaticus por serem carnívoros e caçarem em grupo 

pequenos animais como: tatu-galinha, paca, cotia, e outros animais de grande porte 

como veados, catetos, capivaras e outros, ele vivem e caçam em grupos de 2 a 12 

indivíduos e raramente são vistos sozinhos, eles habitam em tocas de outras espécies, 

ocos de árvores ou tocas cavadas por eles mesmos. O período de gestação varia de 

65 a 80 dias, com uma média de 67 dias, podendo de 1a 6 filhotes (figura 100), 

Eisenberg (1989), Jorge et al (2013) Lima et al (2009). 

 

Figura 100– Exemplar do Speothos Venaticus. Fonte: http://www.canids.org. 

 

A coleta cachorro vinagre (Speothos venaticus) ocorreu dia 06/06/2015 na BR 

364 no km 31 sentido Guajará Mirim, e era uma fêmea, conforme Jorge et al (2013) 

vimos que o cachorro vinagre pode viver em áreas perturbadas que é o caso do local 

em que este exemplar foi coletado, na qual a paisagem é composta de pastagem com 

um banhado ou brejo com muitos pés de buriti, uma espécie de taquara, capim 

navalha e outras espécies de vegetações, e fora desta área que alaga a vegetação 

possui uma pequena capoeira que serve como mata ciliar, com diversas espécies de 

palmeiras como inajá, tucumã, babaçu, açaí, mas além das palmeiras possui as 

árvores típicas de capoeira como o aça peche, lacre, imbaúba, e muitas espécies de 

cipós. Essa vegetação foi descrita da margem da BR onde coletei o (Speothos 

venaticus) (figuras 101 e 102). 
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Figura 101 e Figura 102– Demonstra parte da vegetação do local da Coleta, e o exemplar coletado. 
(Andréia S. A. Ravani). 

 

Foi realizado na sequencia o descarne, a retirada do excesso de carne para 

facilitar sua maceração, em seguida a carcaça do cachorro-vinagre foi enterrada com 

areia lavada em um caixote de madeira de encaixes para facilitar sua retirada (figuras 

103, 104, 105 e 106). 

 

 

Figura 103 e Figura 104 - Sequencia da retirada dos ossos do cachorro-vinagre. (Andréia S. A. Ravani). 

 

Figura 105 e Figura 106- Sequencia da retirada dos ossos do cachorro-vinagre. (Andréia S. A. Ravani). 

 

No dia 14/01/016 foi realizado a limpeza preliminar para retirada do excesso de 

areia e terra dos ossos do cachorro-vinagre, por ser um animal de porte pequeno, 
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realizou-se sua fervura para clareamento dos ossos, juntamente com o tamanduá, 

assim economizamos tempo e os materiais como: peróxido de hidrogénio e o gás. E 

conforme descrevemos acima, para o indivíduo anterior, os procedimentos foram os 

mesmos. (figura 107). 

O inicio do clareamento dos ossos se deu ás 14h30min onde reaproveitamos o 

produto usado anteriormente, no qual continha oito litros de água com 150 ml de 

peróxido de hidrogênio (PH), e por serem dois animais que foram ferventados juntos, 

adicionamos mais 2 litros de água, totalizando 10 litros, e adicionamos mais 36 ml 

(PH) para compensar os dois litros de água que foi adicionado e por já ter sido 

utilizado antes. 

 

Figura 107- Porções de ossos na tela de polietileno. (Robson R. Ravani). 

 

Depois de uma hora de fervura retirou-se parte dos ossos para verificar se 

estavam claros, mas ainda estavam escuros e teriam que ficar mais tempo (figura 

108).  

 

Figura 108- Verificação do clareamento dos ossos. (Igor Andryanws A. Moura). 

 

Às 16h20min foi retirado os ossos do cachorro-vinagre, após evidenciarmos 

que se alcançou um bom resultado no clareamento. Cerca de dez minutos depois, 

realizamos a retirada do restante dos resíduos e do produto, no qual lavarmos com 



 

 
 

 
 

76 
 

água corrente, também usamos, pinceis e escovas de dente de cerdas macias para 

nos auxiliar no processo de limpeza (figura 109). Após foram colocados para secar em 

temperatura ambiente dentro do laboratório (figura 110). 

 

Figura 109 e Figura 110- Remoção P.H. e resto de resíduos e secagem do material ósseo. (Glenda M.B. 
Félix, Robson R. Ravani). 

 

Na sequencia, foram acondicionados em sacos e caixas de plástico 

(polietileno) (figuras 111 e 112). Como podemos perceber devido ser um animal 

atropelado muitos ossos se quebram geralmente a cabeça e as costelas. 

 
Figura 111 e Figura 112- Acondicionamento dos ossos. (Robson R. Ravani). 

 

Para a catalogação do Speothos venaticus realizamos os mesmos 

procedimentos dos primeiros exemplares citados acima, e as (figuras 113, 114 e 115). 

 

Figura 113 e Figura 114– Demonstra os ossos do Speothos venaticus em processo de catalogação. 
(Glenda M.B. Félix). 
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Figura 115 – Ilustra como foi realizado o processo de catalogação dos ossos no livro tombo. (Robson R. 
Ravani). 

 

3.1.8 - Descrição Capivara (Hydrochoerus hydrochoeris) e os 

Procedimentos de Maceração e catalogação. 

 

Este exemplar possui a seguinte classificação cientifica: Ordem: Rodentia; 

Classe, Mammalia; Reino, Animalia; Filo, Chordata; Subordem, Hystricognathi; 

Infraordem; Hystricognathi; Parvordem, Caviomorpha; Superfamília, Cavioidea, 

Família, Hydrochoeridae; Subfamília, Hidrochoerinae; Gênero Hydrocherus e a 

Espécie é Hydrochoerus hydrochoeris. Seu nome mais comum é capivara e capicho 

Eisenberg (1989), Silva (2013).  

A capivara costuma viver em regiões às margens de rios e lagos, e utilizam a 

água como refúgio contra os predadores, pois conseguem ficar submersas por alguns 

minutos e nadam muito bem, pois possuem membranas entre seus dedos na América 

do Sul a capivara é o maior roedor, cada gestação as fêmea costuma ter de 2 a 8 

filhotes, sua dieta é basicamente o capim e ervas, mas também podem comer frutos e 
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eventualmente invadem plantações próximas a seu habitat como: milho, mandioca 

abacaxi, arroz e outros alimentos. Almeida & Biondi (2014), Eisenberg (1989), Silva 

(2013), Castilho (2005). 

A capivara ocorre em todos os países da América do Sul e ao leste dos Andes. 

Podem viver em grupos de mais ou menos de 20 indivíduos, no qual um animal adulto 

pode chegar a pesar 60 Kg chegando a alguns casos a superar os 80 Kg, isso pode 

variar entre o sexo e regiões geográficas, chegando a atingir até 0,50 a 0,65 cm de 

altura, e 1,20 metros comprimento em média, o seu tempo de vida pode variar de 12 a 

20 anos em média, quando são filhotes apresentam pelos curtos de cor castanho-

claros a castanho-escuro em diferente parte de seu corpo, já um individuo jovem com 

uns 13 kg possui a uma cor uniforme castanho-claro, sua pelagem quando adulta é 

densa e pode variar de cor marrom escuro, avermelhada, castanho-claro ou ainda 

cinzento. Entretanto, a cor marrom-escura parece ser a predominante Almeida & 

Biondi (2014), Eisenberg (1989), Silva (2013), Castilho (2005). 

A Hydrochoerus hydrochoeris possui dentes incisivos que podem chegar a 

medir 5 a 7 cm de comprimento são recobertos por um pigmento amarelado e como 

todo roedor a capivara tem que roer coisas duras para desgasta-los como: troncos e 

pedras. Algumas de suas características morfológicas indicam seu hábito de vida 

semiaquático como orelhas, olhos e narinas localizadas na parte superior da cabeça, e 

as membranas entre seus dedos. É possível distinguir os machos por conta da 

presença de uma glândula proeminente no focinho, apesar do dimorfismo sexual não 

ser aparente, essas glândulas nos machos adultos chegam a alcançar o tamanho de 8 

a 10 cm diferencial este que podemos identificar seu sexo através desta glândula 

Almeida & Biondi (2014), Silva (2013), Castilho (2005). 

Conforme Almeida & Biondi (2014), as capivara se adaptam muito bem em 

ambiente antrópicos, esta tolerância de ocupação dos ambientes urbanos e a 

disponibilidade de recurso alimentar e de território, a ausência de predadores naturais 

e a alta capacidade reprodutiva são fatores que estimulam o crescimento populacional, 

em sua área de estudo no parque urbano em Curitiba, capital Estado do Paraná, está 

presente uma população de capivaras estimada em 80 animais, os quais são a 

atração deste parque (figura 116), Almeida & Biondi (2014). 
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Figura 116– Ilustra um grupo de capivara de deferentes idades. 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Capivara#/media/File:Capyvaras-with-young-in-Brazil.jpg 

 

Este exemplar foi coletado quando eu e minha esposa Andréia S. A. Ravani 

íamos visitar uma escavação no sítio arqueológico Teotônio, coordenado pelo Dr. 

Eduardo Gois Neves no dia 21/06/2016 na BR364 no km 18, no qual provavelmente foi 

atropelado por caminhão, pois o estado que se encontrava a carcaça parecia que foi 

passado por um triturador (figura 117), o local em que a capivara estava é um 

ambiente que ela gosta de habitar, possui muita água em ambos os lados da BR 

(figuras 118 e 119), e está habitado por pessoas em ambos os lados, talvez por isso 

que ela se viu obrigada a atravessar a BR para procurara um novo território. 

 

 

Figura 117 - Local da coleta. (Andréia S. A. Ravani). 
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Figura 118 e Figura 119 - Demonstra ambos os lados da BR 364, no local em que a capivara se 
encontrava. (Robson R. Ravani). 

 

Estávamos indo para uma escavação arqueológica quando encontramos a 

capivara e a colocamos imediatamente dentro do carro, chegando lá a colocamos em 

uma sombra e passamos o dia trabalhando, e só a16 horas é que iniciamos parte da 

maceração que consiste na retirada do couro e vísceras e o excesso de carne dos 

ossos, este processo foi realizado nas margens do rio Madeira no local onde seria a 

cachoeira do Teotônio e agora é um imenso lago em consequência do 

empreendimento UHE Santo Antônio, devido a capivara estar exalando mau cheiro e 

por ser um animal grande preferi estar em um local com abundancia d’água para 

realizar este processo (figuras 120 e 121). 

 

 

Figura 120 e Figura 121 – Inicio do processo de maceração da capivara. (Andréia S. A. Ravani). 

 

Depois de todo este trabalho lavei bem a carcaça e coloquei os ossos dentro 

de sacos plásticos e fomos para casa, já em cassa coloquei os ossos em telas de 

polietileno e a enterrei no canto do muro primeiro forrei com areia e depois o cobri 

também com areia para facilitar o escoamento dos fluidos corporais e também na hora 

da sua retirada (figuras 122 e 123).  
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Figura 122 e Figura 123– O enterro da capivara. (Andréia S. A. Ravani). 

 

No dia 17/05/2016 realizei a exumação da carcaça da capivara, acredito que 

daria para ter retirado seus ossos antes, pois, já estaria livre dos tecidos (figura 124). 

 
Figura 124 – Exumação da capivara. (Robson R. Ravani). 

 

Em seguida lavei todos os ossos para retirada do excesso de areia, mas só 

pude iniciar processo de fervura no dia 23/05/2016 às 9h e 45min, onde é basicamente 

o mesmo realizado nos outros exemplares, e permaneceu em fervura durante 1h, o 

tempo de secagem dos ossos foi de oito dias em temperatura ambiente, e como 

podemos observar os ossos estão muito fragmentados (figuras 125, 126, 127, 128 e 

129).  

 

Figura 125 e Figura 126– Mostra o momento da lavagem dos ossos para a retirada dos resíduos. (Robson 
R. Ravani). 
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Figura 127 – Processo de fervura dos ossos. (Robson R. Ravani). 

 

 

Figura 128 e Figura 129 - O antes e o depois do clareamento dos ossos. (Robson R. Ravani). 

 

Para a catalogação da Hydrochoerus hydrochoeris realizei os mesmos 

procedimentos dos primeiros exemplares citados acima, porém, como vimos às fotos 

128 e 129, os ossos estão muito fragmentados, assim colamos as partes que 

remontavam e as epífises que estavam soltas e também montei uma das patas 

trazeira para tirar duvida em relação se era direita ou esquerda (figuras 130, 131 e 

132). 

 

Figura 130 – Ossos colados. (Robson R. Ravani). 
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Figura 131 – Pata traseira esquerda montada. (Robson R. Ravani). 

 

 

Figura 132 – Demonstra como foi realizado o registro da Hydrochoerus hydrochoeris no livro tombo. 
(Robson R. Ravani). 
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3.1.9 - Descrição do Cachorro do Mato, Cerdocyon thous e os 

Procedimentos de Maceração e catalogação. 

 

O cachorro do mato possui a seguinte classificação: pertencem ao Reino 

Animalia, Filo Chordata, sua Classe é Mammalia a Ordem Carnívora da Família 

Canidae, são do Gênero Cerdocyon e a Espécie é Cerdocyon thous. Este canídeo é 

comum em diversos países da América do Sul, como: Colômbia, Venezuela, Paraguai, 

Panamá, Suriname, Bolívia, Uruguai, norte da Argentina, e no Brasil ele esta presente 

em todas as regiões de norte a sul. Seu pelo possui variações de cores como: cinza, 

preto, amarela e branca, o que da uma aparencia de grisalho em sua pelagem. Seu 

peso pode variar entre 5 a 9 kg quando adultos, seu comprimento da ponta do focinho 

à cauda pode chegar a 1,2m. Os Cerdocyon thous possuem hábitos noturnos, podem 

se alimentar de frutas, insetos, crustáceos, ovos e pequenos vertebrados. Os adultos 

andam bastante por seu território, demarcando-o com urina, o período gestação é de 

cerca de 2 meses e podem ter de 3 a 6 filhotes, são amamentados até os três meses e 

depois aprendem a caçar com seus pais, sua estimativa de vida é de 11anos em 

média, (figura 133) Eisenberg (1989), Ramos Júnior et al (2003), Souza Junior et al 

(2016). 

 

Figura 133 – Demonstra Cerdocyon thous, em seu habitat. 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cerdocyon_thous  

 

 

O procedimento do (Cerdocyon thous) foi diferenciado, pois todo o seu 

processo de maceração foi realizado em laboratório, isso foi possível porque este 

exemplar foi coletado pouco tempo após sua morte e não estava em decomposição. 

No dia 01/02/2016, no km 7 da BR 364 encontramos este exemplar no sentido Porto 

velho UNIR, e era uma fêmea jovem, vitima de atropelamento (figura 134).  
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Figura 134 - Local da coleta. (Robson R. Ravani). 

 

O local de ambos os lados da BR onde foi recolhido o Cerdocyon thous 

possuem matas secundarias e uma pequena pastagem com palmeiras como o inajá e 

o tucumã, etc. (figuras 135 e 136). 

 

Figura 135 e Figura 136 - Lado direito e lado esquerdo da BR onde foi coletado o Cerdocyon thous. 

(Robson R. Ravani). 

 

Na Universidade iniciou-se o processo de maceração com (a retirada da pele, 

nervos, carne e vísceras); com auxilio de um bisturi e um canivete. Deixei os ossos 

expostos para as mosca colocarem suas larvas, após uma hora exposto realizou-se o 

enterramento em uma caixa no qual seu fundo tem pequenos furos, colocamos cerca 

de dez centímetros de areia em sua base, enrolei as partes anatômicas em tela e 

foram colocados sobre a base de areia e cobrimos novamente com areia (Figuras 137, 

138, 139, 140, 141, 142, 143 e 144). 
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Figura 137, Figura 138 e Figura 139- Processo de maceração. (Glenda M.B. Félix). 

 

Figura 140, Figura 141 e Figura 142- Processo de maceração. (Glenda M.B. Félix, Robson R. Ravani). 

 

Figura 143 e Figura 144- Preparação do enterramento. (Robson R. Ravani). 

 

Retiramos os ossos do cachorro do mato no dia 13/04/2016 de dentro da caixa 

de polietileno, o mesmo encontrava-se livre de tecidos, logo após realizamos sua 

limpeza para a retirada do excesso de areia dos ossos. Então iniciamos o processo de 

fervura ás 14h30min. No entanto neste processo de clareamento foi usado outro 

produto, conhecido como água sanitária, Hipoclorito de Sódio (H.S.). A porcentagem 

que utilizamos deste produto foi de 150 ml (H.S.) para 10 litros de água, permaneceu 

em fervura por uma hora, para a secagem completa deste exemplar foi preciso cinco 

dias, ele foi armazenado em sacos de polietileno e guardado em uma caixa arquivo 

(figuras 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 e 152). 
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Figura 145, Figura 146 e Figura 147– Processo de exumação do Cerdocyon thous. (Robson R. Ravani). 

 

 
Figura 148, Figura 149 e Figura 150– Limpeza e fervura. (Robson R. Ravani). 

 

 
Figura 151 e Figura 152- Processo de secagem e acondicionamento. (Robson R. Ravani). 

 

Para a catalogação do Cerdocyon thous foi realizado o mesmo procedimento 

dos primeiros exemplares citados anteriormente, por isso, não descreveremos 

novamente o passo-a-passo dos procedimentos executados neste exemplar (ver 

figuras 153, 154,155, 156, 157 e 158). 

 

Figura 153 e Figura 154– Ossos sendo catalogados. (Glenda M. B. Félix). 
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Figura 155 e Figura 156– Ossos já separados e catalogados. (Robson R. Ravani). 

 

 

Figura 157– Ossos embalados para o acondicionamento. (Robson R. Ravani). 
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Figura 158– Catalogação do Cerdocyon thous no livro tombo. (Robson R. Ravani). 

 

3.2 - Possibilidades de utilização da coleção. 

 

A utilização desta coleção de referência dentro do laboratório de Arqueologia 

da UNIR poderá ter diversas funções, cientifica ou didáticas. Ela poderá ser utilizada 

na comparação das partes anatômicas encontradas nos sítios arqueológicos, vestígios 

conhecidos como faunísticos ou arqueofauna, para tentar realizar a identificação 

destes materiais provenientes do registro arqueológico, deve nesse sentido os ossos 

da coleção devem estar preferencialmente desarticulados. 

Conforme pesquisadores da área: Moreno-Garcia et al (2003), Jacobus (2004), 

Ferrasso ( 2013), Auricchio e Salomão (2002). Na identificação destes vestígios são 

essenciais o uso de coleções de referência, pois, de maneira geral, a determinação 

taxonômica de um dado espécime ocorre através da comparação com elementos da 

coleção da fauna atual, organizada preferencialmente de maneira sinóptica. Porém em 

nossa reserva técnica não temos espaço para esta coleção ser disposta desta maneira 
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por isso os exemplares ficaram acondicionados como demonstrado no capitulo 

anterior.  

Esta coleção pode ser utilizada para fins didáticos, no qual o professor (a) 

principalmente na disciplina de zooarqueologia poderá utilizar como recurso prático em 

suas aulas, permitindo aos alunos o manuseio dos ossos, sendo mais fácil a 

identificação destes ossos no registro arqueológicos. 

As coleções didáticas são direcionadas exclusivamente ao ensino, onde seus 

exemplares sofrem manuseio constante, na qual as instituições de pesquisa e ensino 

têm demonstrado grande necessidade por peças anatômicas para utilização em aulas 

práticas, sendo assim o uso de esqueletos auxiliam tanto nas atividades científicas e 

didáticas, na qual fornecem informações essenciais e seguras para ambas as 

atividades gerando conhecimento e contribuindo para uma continua capacitação das 

pessoas nesta área de zooarqueologia, Auricchio & Salomão (2002), Silveira, et al 

(2008), Ferrasso (2013). 

Podemos citar ainda possibilidades como: a existência de uma osteoteca 

possibilita o acesso aos modelos biológicos tanto por alunos como pela comunidade, 

demonstrando a importância da que a mesma pode ter ainda na divulgação dos 

vestígios encontrados em sítios arqueológicos já que esses são dificilmente 

preservados em contexto e as partes encontradas dificilmente podem ser expostas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A constituição de uma coleção de referência osteológica da fauna atual é de 

fundamental importância para identificação e comparação de materiais da 

arqueofauna. O presente estudo facilitará a identificação dos restos faunísticos de 

escavações que foram utilizados na dieta de grupos indígenas, ajudando a construir 

seu modo de vida, desde seu território de caça e quais animais eram mais consumidos 

por esses grupos. 

As coleções osteológicas têm grande importância em instituições de pesquisa 

como museus e universidades servindo de referência para a identificação de 

espécimes tanto atuais principalmente quando se trata de identificação de espécies 

que fizeram parte de uma paisagem antropizada do passado. 

Durante escavações arqueológicas realizadas nos sítios arqueológicos em 

Rondônia são resgatados vestígios orgânicos. Relevantes na definição das atividades 

culturais que o homem desenvolveu nos sítios, a arqueofauna proporciona a 

reconstrução de um quadro um pouco mais completo dos costumes e do ambiente 

pretéritos. Porém, para identificação do material faunístico obtido, torna-se necessária 

a constituição de uma coleção osteológica de referência composta de esqueletos da 

fauna atual utilizados para comparação com a arqueofauna. As análises anatômicas e 

taxonômicas proporcionam o desenvolvimento de temas importantes em Arqueologia, 

como, por exemplo, o estabelecimento dos tipos de animais utilizados na dieta 

alimentar das populações pré-históricas, a determinação e o estudo da tecnologia 

empregada na caça e mesmo, a delimitação das áreas de captação de recursos, 

analisar as condições ecológicas que prevaleceram na região durante a época de 

ocupação das populações pré-históricas e/ou pré-coloniais que aí se estabeleceram. 

A pesquisa terá relevância não só no meio acadêmico, mas para a sociedade 

de um modo geral, tendo em vista que esta coleção de referência da mastofauna atual 

em Zooarqueologia será a primeira a abrange esse tipo de estudo no Estado de 

Rondônia. 

Cabe ainda ressaltar que apesar da falta de estrutura física do curso de 

arqueologia tivemos um bom desempenho para com as muitas adaptações realizado 

neste trabalho. Temos que mencionar que a forma como acondicionamos esta coleção 

de referência não seria o ideal, principalmente por causa dos sacos plásticos que 

utilizamos para separar as partes anatômicas, no qual tem que ter certeza se os ossos 
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estão bem secos, caso tenha alguma umidade esses ossos vão criar fungos e terá que 

realizar novamente esta limpeza.  

Sugere-se a continuidade do trabalho, pois consideramos este só o início de 

um trabalho que deve ser reabastecido com diversas outras espécies e ainda com 

outras famílias o que possibilitará o enriquecimento contínuo da coleção. 
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