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RESUMO Neste capítulo são descritas as diferentes

perspectivas de abordagem dos materiais

arqueozoológicos estudados neste laboratório desde

finais de 1999, data do início da sua actividade.

Integrando conjuntos arqueofaunísticos oriundos de

contextos que se estendem do Plistocénico Superior ao

pós-Medieval, os resultados obtidos integram vertentes

de investigação que compreendem estudos de:

1. Morfologia/biometria – critérios relativos a

dimensão e morfologia dos ossos e dentes foram

utilizados para identificar e distinguir espécies

osteologicamente semelhantes (i.e., hiena riscada 

e hiena malhada, diferentes felídeos e equídeos,

ovelha e cabra, javali e porco doméstico, ...).

2. Tafonomia – o reconhecimento e caracterização

das alterações presentes nos restos faunísticos

auxiliou na identificação dos agentes e processos

responsáveis pela sua acumulação. A actividade de

carnívoros e aves de rapina foi evidente em

conjuntos do Moustierense e Paleolítico Superior,

enquanto as marcas de animais comensais (cães,

gatos e roedores) aumentaram a sua frequência

em períodos mais recentes. 

3. Paleoecologia – a presença de espécies hoje em dia

ausentes do território português e as alterações nas

frequências e dimensões de espécies como o veado

indiciam a existência de outros ambientes no

passado.

4. Exploração animal – as frequências de certas

espécies, a sua idade de abate e a proporção entre

machos e fêmeas, por exemplo, evidenciam

mudanças nas estratégias de exploração animal a

partir do Neolítico. A diminuição da actividade

cinegética e o incremento da criação de espécies

domésticas manifesta-se na maior e mais intensiva

exploração de produtos secundários (lã, leite, ovos,

etc). Especulamos também sobre um possível

melhoramento das ovelhas desde a Idade do Ferro. 

5. Carácter sócio cultural – o relacionamento do

homem com os animais não só é evidente nas

marcas derivadas da manipulação das carcaças

ABSTRACT We describe the methods used and

results obtained from our studies (undertaken

since the creation of the zoo-archaeology lab at

the end of 1999) of Portuguese zoo-

archaeological assemblages extending from the

Upper Pleistocene to the post-Medieval period.

Our results come under the following five

headings:

1. Morphology and biometry – criteria applied

to teeth and bones have allowed us to

identify and distinguish between

osteologically similar species (i.e., spotted

and striped hyaena, four species of felids,

and three species of equids as well as sheep

and goat, wild boar and pig, ...). 

2. Taphonomy – an understanding of changes

suffered by archaeological bones has helped

us to identify the agents responsible for their

original accumulation. Activities of large

carnivores and birds of prey were evident in

Mousterian and Upper Palaeolithic faunal

assemblages, while marks left by commensal

animals such as cats, dogs and rodents,

increased in subsequent periods. 

3. Palaeoecology – the presence of species now

extinct in Portugal reflects a richer biotope

in antiquity, and differences in the size and

frequencies of species such as the red deer,

reflect past environmental change.

4. Animal exploitation – the frequencies of

certain species, their age-at-slaughter and the

proportion of males and females show, for

example, a change from hunting to

husbanding from the Neolithic onwards. An

increased exploitation of “secondary

products” (wool, milk, eggs, etc) is also

evident. We are able to speculate upon

gradual improvements to Portuguese sheep

after the Iron Age.

5. Socio-cultural character – while marks made

during carcass treatment (burn, chop and
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(i.e., ossos queimados, com cortes e incisões)

mas também na existência de sinais indiciadores

de relações afectivas com eles estabelecidas. 

É salientado o papel decisivo das metodologias de

recuperação dos restos osteológicos em diferentes

cenários arqueológicos, como factor determinante

para a concretização e aprofundamento do seu

estudo posterior, sublinhando as vantagens do

estreitamento do contacto entre arqueólogos e

arqueozoólogos antes, durante e após as

intervenções desenvolvidas no terreno.

cut marks) suggest food preparation, we

have also found evidence that suggests a

possible affectionate relationship between

man and animal.

The importance of recovery methods is

highlighted as well as the need for the 

zoo-archaeologist to be involved in an

archaeological project from its inception.

“ ... neste terreno neutral entre a Paleontologia e a

Arqueologia abriu-se à investigação um largo campo que con-

duzirá a uma nova ampliação do nosso conhecimento da his-

tória do homem primitivo”

Joseph Prestwich
lido na Royal Society, Londres

26 de maio de 1859 (Prestwich, 1861)

O que é a Arqueozoologia

A Arqueozoologia é a disciplina que se dedica ao estudo dos restos faunísticos recu-

perados pela actividade arqueológica. Na prática, o arqueozoólogo tem diante de si o que res-

tou das faunas do passado. A sua leitura e interpretação permitem ampliar o conhecimento

das relações do Homem com o mundo animal e dos sucessivos ambientes que partilharam,

dentro dos quais se processou a sua evolução e o seu desenvolvimento. 

Este estudo implica o reconhecimento de uma diversidade de circunstâncias e de pro-

cessos que envolveram os animais enquanto vivos e os seus restos após a sua morte. As prin-

cipais áreas de pesquisa da Arqueozoologia estão direccionadas para abordar a caracteriza-

ção das estratégias de exploração dos animais seguidas pelo Homem, para evidenciar as con-

dições paleoecológicas do território envolvente e para reconhecer os factores que afectaram

os restos faunísticos uma vez incorporados no registo sedimentar. O arqueozoólogo tenta

encontrar no material osteológico respostas a questões de carácter sócio-económico e cul-

tural (relativas à sua relação com o Homem), de carácter ambiental (relativas aos próprios

animais), e de carácter tafonómico (relativas aos processos que os afectaram durante a sua

integração e conservação no contexto arqueológico). No entanto, a exploração deste poten-

cial informativo depende em grande medida do trabalho arqueológico desenvolvido no ter-

reno, cuja qualidade irá condicionar o estudo posterior dos materiais. 

Este capítulo visa apresentar, através da experiência de trabalho desenvolvida no

Laboratório de Arqueozoologia do IPA, diferentes perspectivas de abordagem que esta

Ciência pode proporcionar bem como as metodologias adequadas para conseguir estes

objectivos.



O Laboratório de Arqueozoologia do IPA

O início deste projecto visou o desenvolvimento de uma área de trabalho e investigação

que podemos considerar ter começado em Portugal em 1865, quando F. A. Pereira da Costa

descreveu restos de animais associados a ossadas humanas e artefactos líticos no concheiro

do Cabeço da Arruda, Muge, no vale do Tejo (Pereira da Costa, 1865). Sugeria este autor que

a ausência de espécies como o elefante ou o rinoceronte permitia enquadrar aquela estação

num período relativamente recente. Naquela época, com a descoberta dos kiokkenmoeddingen
na Dinamarca, crescia na Europa o despertar da comunidade científica pela abordagem des-

tas questões, enquadrando Portugal num cenário de uma actualidade que viria a perder-se mais

tarde. Durante todo o século XX esta disciplina recebeu da parte da arqueologia portuguesa

uma atenção esporádica. Como referem Cardoso e Detry (2001/2002) “em Portugal, a análise
faunística de materiais em contextos arqueológicos tem sido assegurada por muito poucos, limitando-
se até época recente à apresentação de listas de espécies, como as elaboradas por G. Zbyszewski e O.
da Veiga Ferreira (Cardoso, 1996[b])”. Nas últimas décadas, devemos sublinhar os trabalhos

desenvolvidos por M. Telles Antunes, J. L. Cardoso e M. J. Valente que vieram ampliar e alar-

gar a novos horizontes os objectivos e metodologias dos estudos arqueofaunísticos no país.

Apesar destes contributos, uma parcela significativa desta disciplina foi desenvolvida no

estrangeiro, sendo de salientar os trabalhos de Boessneck, von den Driesch, Hockett, Lange,

Lentacker, McKinnen, Morales, Roselló e Rowley-Conwy, entre outros.

No final do século XX, o Instituto Português de Arqueologia, no âmbito do seu programa

CIPA, conseguiu reunir pela primeira vez em Portugal pessoal de investigação e técnico, dis-

ponibilizar o espaço e os equipamentos necessários para fomentar e impulsionar o estudo das

faunas dos contextos arqueológicos portugueses. O Laboratório de Arqueozoologia iniciou a

sua actividade em 2 de Novembro de 1999, com a incorporação de um dos seus investigado-

res (Marta Moreno-García) e completar-se-ia em 2 de Janeiro de 2000, com a integração de

outro investigador (Simon Davis) e de um técnico (Carlos Pimenta) (Fig. 5-1).

Desde o início da nossa actividade expressámos o desejo e a disponibilidade para colaborar

e trabalhar junto da comunidade arqueológica docente ou profissional e para auxiliar estu-

dantes nos seus trabalhos e projectos. Dedicámos uma parte importante ao estudo de faunas

provenientes de jazidas arqueológicas de Portugal, pertencentes aos mais diversos períodos,

desde o Plistocénico ao Holocénico Recente (Época Moderna), quer integrados no âmbito do

Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos (PNTA), quer através de programas de prestação

de serviços. Por outro lado, participámos em projectos internos de longo prazo desenvolvidos

pelo Instituto Português de Arqueologia e em projectos internacionais onde os membros desta

equipa estão integrados (Fig. 5-2).

Os estudos faunísticos realizados até ao momento traduziram-se na elaboração de rela-

tórios (incluídos na série Trabalhos do CIPA) e publicações (vide bibliografia). 

Em Março de 2000 iniciámos a constituição de uma colecção de referência de esquele-

tos de vertebrados (mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes), uma ferramenta de trabalho

essencial para a investigação arqueozoológica (vide Capítulo 6). A inexistência em Portugal de

uma osteoteca pública que pudesse servir a arqueologia, levou-nos a fazer da sua constituição

uma das nossas prioridades. Neste contexto, em Maio de 2000 Sónia Gabriel veio reforçar a

equipa (Fig. 5-1), colaborando sucessivamente como voluntária, estagiária e bolseira, nas tare-

fas de preparação, acondicionamento e catalogação dos esqueletos. 

A colecção está aberta a qualquer utilizador, não só como meio auxiliar para a identificação

de materiais arqueofaunísticos, mas também como instrumento de investigação morfológica

e biométrica da fauna ibérica actual. Tem sido consultada por arqueozoólogos, biólogos, vete-
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Equipa de trabalho
Laboratório de Arqueozoologia

MARTA MORENO-GARCÍA

Lic. Pré-História e Arqueologia (UAM, Espanha)

M.Sc. em Bioarqueologia (Institute of Archaeology, UCL, Inglaterra)

Doutoramento em Arqueologia (University of Cambridge, Inglaterra)

Co-responsável pelo Laboratório de Arqueozoologia do CIPA.

Membro do International Council of Archaeozoology (ICAZ).

Áreas de investigação: Arqueozoologia, etno-zoologia e tafonomia.

SIMON DAVIS

B.Sc. em Zoologia (University of London, Inglaterra)

M.Sc. em Zoologia (University of Jerusalém, Israel)

Doutoramento em Zoologia (University of Jerusalém, Israel)

Co-responsável pelo Laboratório de Arqueozoologia do CIPA.

Membro do International Council of Archaeozoology (ICAZ).

Áreas de investigação: Fauna do Plistocénico-Holocénico 

e domesticação.

CARLOS PIMENTA

Formação em Biologia na Faculdade de Ciências de Lisboa

Técnico no Laboratório de Arqueozoologia do CIPA.

Áreas de investigação: Microfauna, etno-zoologia, arqueologia,

paleoecologia e ecologia de microvertebrados.

SÓNIA GABRIEL

Lic. em Arqueologia (Universidade de Coimbra)

Bolseira da FCT na Universidad Autónoma de Madrid, Espanha.

Áreas de investigação: Ictiofauna e arqueologia.

FIG. 5-1 – Membros da equipa do Laboratório de Arqueozoologia do IPA.
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Projectos
Conjuntos arqueofaunísticos estudados no Laboratório

de Arqueozoologia do IPA

> PROGRAMA PNTA - ARQUEOLOGIA AMBIENTAL

1. Penedo do Lexim (Neolítico Final-Bronze), Ana Catarina

Sousa, Câmara Municipal de Mafra.

2. Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros, Lisboa
(Islâmico), Jacinta Bugalhão, IPA.

3. Castelo e Alcáçova de Mértola (Islâmico), Cláudio Tor-

res, Santiago Macias, Virgílio Lopes e Alicia Candón,

Campo Arqueológico de Mértola.

4. Alcáçova de Santarém (Idade do Ferro-Medieval), Ana

Margarida Arruda e Catarina Viegas, Departamento de

História da Universidade de Lisboa.

5. Anta 3 da Herdade de Santa Margarida, Reguengos de
Monsaraz (Neolítico), Vitor Gonçalves, Departamento

de História da Universidade de Lisboa.

6. Castelo de Arouca (Medieval), Manuela C.S. Ribeiro e

António M.S.P. Silva, Centro de Arqueologia de Arouca.

7. Sítio de São Pedro de Canaferrim / Castelo dos Mouros,
Sintra (Islâmico), Catarina Coelho, MASMO.

8. Povoado de São Mamede, Bombarral (Calcolítico), Patrí-

cia Jordão e Pedro Mendes, PROVATIS.

9. Insula de Seilium, Tomar (Romano), Salete da Ponte,

Instituto Politécnico de Tomar.

> PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS:

10. Castelo de Alcácer do Sal (Islâmico), António Cavaleiro Paixão, IPPAR, Lisboa.

11. Convento de São Francisco, Santarém (Islâmico), Maria Ramalho e Carla Lopes, IPPAR, Lisboa.

12. Sé de Lisboa (Quadrado M 22) (Islâmico), Clementino Amaro, IPPAR, Lisboa.

13. Paços do Concelho, Torres Vedras (Islâmico), Guilherme Cardoso e Isabel Luna, Câmara

Municipal de Torres Vedras.

> PROJECTOS INTERNOS:

14. Gruta do Caldeirão, Tomar (Moustierense –Neolítico), João Zilhão.

15. Abrigo do Lagar Velho, Lapedo, Leiria (Paleolítico Superior), João Zilhão e Francisco

Almeida.

16. Banco Nacional Ultramarino de Tavira (Fenício), Manuel Maia e Maria Maia.

17. Rua 5 de Outubro no 33, Crato (Pós Medieval-Moderno), Leonor Rocha.

> PROJECTOS INTERNACIONAIS:

Marta Moreno-García e Carlos M. Pimenta:

• Las primeras comunidades campesinas en el Cantábrico. El aporte de la etnografía en Mar-
ruecos. Director: Jesús E. González Urquijo, Universidad de Cantabria, Espanha.

• La Cueva de los Murciélagos (Zuheros, Córdoba, Espanha). Director: Beatriz Gavilán Cebal-

los, Universidad de Huelva, Espanha.

Simon Davis:

• Estação Neolítica de Khirokitia (Chipre). Director: Alain Le Brun, CNRS, França.

FIG. 5-2 – Relação dos diferentes projectos e estudos arqueozoológicos em que o Laboratório de Arqueozoologia do IPA está

envolvido.



rinários e estudantes, portugueses e estrangeiros, quer através da nossa página web

(www.ipa.min-cultura.pt/cipa/zoo), quer no nosso espaço de trabalho. 

Após três anos de actividade afirmamos o nosso empenhamento na divulgação dos resul-

tados conseguidos e expressamos o desejo de colaborar na formação das futuras gerações de

arqueozoólogos portugueses. 

A Arqueozoologia no Campo: Factores Condicionantes do Estudo Arqueofaunístico

A nossa actividade não deve estar limitada ao laboratório, fazendo a análise dos restos fau-

nísticos recolhidos em diferentes locais, mas deverá começar no campo antes ou durante a sua

recuperação. Seria importante que os arqueólogos interessados no estudo de materiais arqueo-

zoológicos nos contactassem no início dos seus projectos, para que pudéssemos fornecer ori-

entações relativas à recuperação, acondicionamento e conservação dos materiais osteológicos.

Dado que cada jazida é única e irrepetível, na nossa perspectiva, aquelas visitas seriam essen-

ciais para compreendermos as condições em que a escavação se desenvolve, identificando com

o arqueólogo a estratégia mais conveniente a seguir nos contextos onde a fauna pode apare-

cer ou ser recuperada.

Nalguns casos fomos consultados por colegas arqueólogos, quer durante o decorrer das

escavações (i.e., Penedo do Lexim em Mafra (Fig. 5-3), Abrigo do Lagar Velho no vale do

Lapedo (Leiria), Banco Nacional Ultramarino de Tavira, Gruta do Ourão, Cova do Ladrão e

Gruta da Buraca Grande, na Serra do Sicó, Pombal), quer após as campanhas de escavação (i.e.,
Castelo e Alcáçova de Mértola, Gruta de Avecasta e Gruta do Caldeirão, ambas em Tomar). Em

todos eles, as deslocações efectuadas pelos membros da equipa revelaram-se importantes, per-

mitindo trocar informações in situ com os arqueólogos responsáveis traduzidas num mútuo

enriquecimento das nossas actividades. 
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FIG. 5-3 – Visita realizada às escavações no Penedo de Lexim.



O espólio de origem animal pode representar quantidades e características muito variá-

veis, dependendo das condições particulares de cada jazida e do rigor que presidir à sua recu-

peração. Qualquer conjunto de ossos recolhidos num dado sítio constitui uma amostra. Con-

tudo, são as suas características que irão influenciar o tipo de estudos que podem ser realiza-

dos. Deste modo, os critérios relativos à conservação, ao tipo de contexto arqueológico e à

dimensão da amostra devem ser considerados e avaliados na hora de recuperar o material

arqueofaunístico no terreno (Fig. 5-4). Durante os trabalhos de exumação deve existir uma

estratégia previamente pensada e organizada, não necessariamente igual para todos os sítios,

que permita o desenvolvimento do estudo e a correlação daqueles restos.

Aspectos Limitantes 

Conservação - Os ossos e dentes não se conservam em todos os depósitos arqueológicos,

uma vez que dependem das condições sedimentares que os integram (Lyman, 1994; Fisher,

1995). Em geral, salvo em solos muito ácidos, podem conservar-se mas serem afectados por

outros factores como, por exemplo, concreções calcárias, pela acção de raízes e de animais, quer

vertebrados quer invertebrados (Martin e West, 1995), pela erosão fluvial ou aluvial, que con-

tribuem para aumentar a sua fragilidade, provocando uma maior fragmentação e dando ori-

gem a amostras com um elevado número de restos não identificáveis (Fig. 5-5). 

De um mau grau de conservação resultará também o desaparecimento de eventuais

marcas de origem antrópica (i.e., cortes) e a impossibilidade de registar dados osteométricos,

importantes para caracterizar respectivamente métodos de descarne e variações morfológicas

ocorridas nas populações animais ao longo do tempo.

Contexto - Os ossos dos animais raramente indicam com clareza ou precisão a sua cro-

nologia; ao contrário do que acontece com a cerâmica, não é possível distinguir ossos acu-

mulados ou depositados durante diferentes períodos. Por exemplo, os ossos de uma cabra da
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FIG. 5-4 – Organigrama dos potenciais aspectos limitantes presentes nas amostras arqueofaunísticas.
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Estados de conservação
Alguns exemplos

> No Abrigo do Lagar Velho, Lapedo (Moreno-Gar-

cía e Pimenta, 2002) nos níveis sob a sepultura da cri-

ança foram recolhidos conjuntos arqueofaunísticos

que apresentavam dois tipos de alterações:

1) indiciavam actividade de carnívoros (marcas de

dentes e superfícies finas com arestas boleadas), 

2) indícios de terem sido mais tarde sujeitos a acção

aluvial, eventualmente responsável pela sua acu-

mulação naquele sedimento.

Este estado de conservação é evidente no meta-

tarso de Cervus elaphus (veado) aqui ilustrado (L20-

-206). Notar na sua parte posterior (à esquerda) as

marcas provocadas pelos dentes de um carnívoro e a

sua frágil superfície.

> Todo o material osteológico proveniente das esca-

vações em curso no Penedo do Lexim apresenta super-

fícies muito deterioradas pela acção de raízes da vege-

tação que se instalou naqueles depósitos a céu aberto.

Estas alterações são evidenciadas pela presença de

inúmeros canais de secção tubular lavrados nos ossos

pelos sistemas radiculares, como ilustra este cuboide

direito de Sus sp. (U.E. 8, C6 Z75). Esta situação foi

responsável também por provocar elevados índices

de fragmentação que originaram um grande número

de restos não identificáveis (Moreno-García, em pre-

paração-a).

> Os restos faunísticos recolhidos no nível de incên-

dio e derrube associado a uma fase de abandono do

local, no Castelo de Arouca, caracterizam-se por evi-

denciarem superfícies fissuradas, destruição das

camadas exteriores dos ossos e exposição da parte

esponjosa interior, originando uma amostra muito

fragilizada. Foi possível explorar grande parte deste

material identificando elementos anatómicos e o con-

junto das espécies a que pertenceram, como é o caso

desta diáfise de metatarso de Cervus elaphus (veado)

(U.E. 93, quadrado AH 11). No entanto, o estado de

conservação impediu a recolha de dados osteométri-

cos bem como a observação de quaisquer outros sinais

de actividade antrópica relacionadas com o seu even-

tual aproveitamento e processamento (Moreno-Gar-

cía, em preparação-b).

FIG. 5-5 – Diferentes estados de conservação que afectam o desenvolvimento dos estudos arqueofaunísticos. 



Idade do Bronze são iguais aos de uma cabra pós-medieval. Portanto, o seu valor e potencial

dependem em grande medida da sua proveniência e contexto. Consequentemente, as amos-

tras devem ser recolhidas de unidades estratigráficas que possam ser datadas, de contextos

estratificados, sem materiais residuais ou revolvidos, que sejam arqueologicamente compre-

ensíveis e susceptíveis de serem relacionados com outros contextos da mesma jazida (Gam-

ble, 1978; Meadow, 1980). Depósitos, camadas ou unidades com estratigrafia duvidosa não

devem ser considerados.

Recuperação - Na maior parte dos casos os restos faunísticos são recuperados manual-

mente com o restante espólio arqueológico. Todavia, existem trabalhos experimentais publi-

cados desde há décadas (Payne, 1972, 1975a; Jones, 1982; Rackham, 1982; Stahl, 1996;

James, 1997) que demonstram como durante uma recolha manual não são recuperados os

dentes e os pequenos ossos dos membros (carpais, tarsais e falanges) dos mamíferos de

média ou pequena dimensão (i.e., ovicaprídeos, pequenos carnívoros, coelhos, etc.), restos

de aves e a maioria dos restos de peixes, micromamíferos (i.e., roedores, insectívoros),

anfíbios e répteis. 

Para garantir que não sejam ignorados os elementos anatómicos de menor dimensão e

os grupos de pequenos vertebrados, deve efectuar-se uma crivagem dos sedimentos que

potencialmente os integrem (Fig. 5-6).

Dimensão - Nem todas as jazidas podem proporcionar amostragens significativas, ou seja,

que contenham um número razoável de restos identificáveis. Num conjunto composto por

algumas dezenas de restos pertencentes a várias espécies, apenas será possível registar a sua

presença (i.e., Rua 5 de Outubro n.
o 

33 no Crato; Moreno-García, 2002b), enquanto uma

amostragem que contenha centenas, permitirá conhecer as proporções relativas em que aque-

las foram exploradas (Moreno-García e Davis, 2001c). Conjuntos compostos por milhares de

restos podem proporcionar informações intra-específicas relativas a estratégias sócio-econó-

micas e culturais desenvolvidas naquele local (i.e., Alcáçova de Santarém; Davis, em prepara-

ção). Quanto maiores forem as amostras, mais representativas serão dos restos originalmente

depositados, permitindo retirar mais informações sobre o papel da fauna naquele contexto. 

Acondicionamento - Para além das limitações derivadas dos critérios anteriores, o estudo

arqueozoológico pode ser igualmente afectado pelo modo como os materiais são tratados

após a escavação. Os métodos empregues no seu tratamento, embalagem, transporte e arma-

zenagem (Fig. 5-7), podem reduzir as hipóteses de obter dados essenciais no estudo posterior.

Um mau acondicionamento das amostras irá afectar a sua conservação, ocasionando sobre-

tudo elevados índices de fracturas recentes.

Informações Necessárias

Antes de iniciar o estudo de um conjunto faunístico são necessários dois tipos de infor-

mações:

1) Informação geral sobre o sítio e sobre as escavações para poder estabelecer a origem,

a natureza do espólio arqueofaunístico e as questões às quais se espera responder. Deve

incluir:

• resumo sobre a natureza e história do sítio, mencionando os trabalhos que tenham sido

anteriormente efectuados; 

• relação dos motivos pelos quais se efectuou a escavação, métodos de recolha e os seus

principais resultados, incluindo um resumo das estruturas, períodos e datações dis-

poníveis;
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Crivagem e triagem

> Numa escavação arqueológica a recuperação dos

restos de menores dimensões implica a crivagem dos

sedimentos. Esta operação pode efectuar-se de dois

modos. No caso de sedimentos argilosos, situação

habitual em grutas, torna-se imprescindível utilizar

água, no sentido de desagregar a matriz que envolve

os materiais. Noutras situações, como alguns contex-

tos fechados que contêm espólio muito abundante

com ausência de matriz (i.e., silos, fossas), é suficiente

uma crivagem a seco.

Quando não existem condições de realizar esta

operação no terreno os sedimentos (ou amostras sig-

nificativas das diferentes unidades estratigráficas)

devem ser transportados para um laboratório onde

possam ser processados. 

Outro aspecto da maior importância prende-se

com o calibre das malhas a utilizar. Uma sequência de

crivos de 10 mm a 0,5 mm permitirá assegurar uma

recuperação exaustiva. Deste modo, enquanto as

malhas mais grossas irão recuperar carpais, falanges

e dentes de mamíferos de média e pequena dimensão

(ovicaprídeos, coelho, etc.), por exemplo, será nas

malhas mais finas que poderemos recolher os restos

de pequenos vertebrados (roedores, anfíbios, etc). Tra-

tando-se de material muito frágil é aconselhável utili-

zar um pincel macio para eliminar o sedimento.

Milhares de restos de peixes e aves, elementos de

pequenas dimensões, foram totalmente recuperados

de algumas fossas dos períodos pré-almoada e almo-

ada do Castelo de Mértola. Sem a crivagem a seco ali

praticada e a triagem posterior efectuada no laborató-

rio, estes restos, parte da dieta alimentar das gentes

que habitaram aquele local, teriam sido irremedia-

velmente ignorados e perdidos (Moreno-García e

Pimenta, em preparação).

Após a crivagem, a separação dos restos recupe-

rados nas malhas mais finas deve ser feita com boas

condições de iluminação, à lupa binocular. 

Na imagem de baixo à direita, procede-se à sepa-

ração dos dentes de roedores por tipos morfológicos.

Estes dentes, elementos fundamentais para o reco-

nhecimento das diferentes espécies presentes numa

amostra, permitem recolher informações muito

importantes sobre os ambientes que lhes serviram de

suporte no passado.

FIG. 5-6 – Algumas notas relativas aos métodos de crivagem e posterior triagem de materiais arqueofaunísticos. 



> O acondicionamento dos materiais osteológicos é outro aspecto

da maior relevância que irá influenciar o estudo arqueozoológico.

Um primeiro passo diz respeito à eliminação dos sedimentos. Sem-

pre que se apresentem em boas condições podem ser lavados com

água, utilizando uma escova macia ou gaze. Não é aconselhável o uso

de instrumentos pontiagudos, uma vez que podem danificá-los e pro-

duzir marcas falsas. Depois de escovados devem ser lavados em

água limpa e deixados secar lentamente.

No caso de materiais fragilizados, torna-se necessário proceder à

sua consolidação no terreno, evitando assim, provocar novas fractu-

ras na sua recuperação e posterior manuseio, já que, naquelas con-

dições, dariam origem a um elevado número de fragmentos não

identificáveis. Esta prática, como mostra a imagem, permitiu a reco-

lha de um conjunto de restos muito degradados nas imediações de

duas lareiras do Paleolítico Superior (Gravettense) no Abrigo do

Lagar Velho, Lapedo (Moreno-García, em preparação-c).

> Para o acondicionamento dos restos osteológicos devem ser uti-

lizados contentores resistentes e duráveis, etiquetados com a deno-

minação do sítio e com a descrição dos seus conteúdos. Cada

saco/caixa deve conter várias etiquetas claramente escritas que não

se deteriorem com o tempo, sendo de evitar a utilização de tintas à

base de álcool ou solúveis em água. É conveniente que a arrumação

dos sacos siga uma ordem lógica (i.e., unidade estratigráfica), para

facilitar a localização dos materiais. As amostras recuperadas no

crivo, inclusive quando procedam dos mesmos contextos que os res-

tos recuperados manualmente, devem manter-se separadas, especi-

ficando sempre a sua condição de material crivado, bem como a

malha de crivo que foi utilizada.

Tratando-se de um património único, após o estudo arqueozoo-

lógico os materiais devem beneficiar de medidas de conservação

adequadas. Serão a sua salvaguarda para o futuro.

>
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Limpeza e acondicionamento 
de material osteológico

FIG. 5-7 – Considerações práticas relativas à limpeza, consolidação e acondicionamento de restos arqueofaunísticos.



• lista com as questões específicas que o arqueólogo espera ver respondidas através do

estudo arqueozoológico;

• informações sobre outros espólios arqueológicos que possam ser relevantes (ossos tra-

balhados, pesos de tear, queijeiras, etc.)

2) Informação específica sobre cada um dos contextos em que o espólio faunístico foi

recuperado, incluindo: 

• contexto estratigráfico;

• tipo de contexto ou depósito;

• localização em relação às principais estruturas;

• hipóteses de contaminação com materiais mais recentes;

• presença de materiais residuais ou remexidos;

• informações sobre a quantidade de material recolhido (peso, número de caixas ou con-

tentores).

Arqueozoologia no Laboratório: Perspectivas de Abordagem

Ponto de Partida

O primeiro passo reside na identificação do elemento anatómico (osso, dente, haste,

corno) e da espécie a que correspondem os restos identificados. Embora existam bastantes

publicações com excelentes desenhos e chaves osteológicas para a maioria dos grupos de ver-

tebrados (Schmid, 1972; Cohen e Serjeantson, 1986; Wheeler e Jones, 1989; Hillson, 1992)

que podem ser usadas numa aproximação preliminar, a identificação definitiva deverá ser

feita com o apoio de uma colecção de referência, constituída por esqueletos de animais per-

feitamente referenciados (vide Capítulo 6). Na publicação de um estudo arqueozoológico

devem ser mencionadas as diferentes fontes utilizadas para efectuar as identificações,

incluindo a colecção (ou colecções) de referência utilizada(s). Este procedimento, para além

de revelar à comunidade interessada a existência e localização de material comparativo indis-

pensável ao exercício desta actividade, demonstra cautela e responsabilidade.

Uma correcta identificação é apenas o primeiro passo do estudo arqueozoológico mas

não o seu objectivo final. Uma simples listagem de espécies e de frequências das porções

anatómicas com que estão representadas numa amostra ou num conjunto de amostras, ofe-

recem apenas uma informação parcial sobre o papel da fauna num determinado contexto

arqueológico, mas não constituem por si só um estudo arqueozoológico.

Estas informações devem ser complementadas com a observação de outras evidências:

estado de conservação, estado de ligação das epífises dos ossos longos, estado de desgaste

dos dentes, medidas, etc. O seu registo sistemático numa base de dados informatizada (pro-

gramas SPSS, Excel, Access, por exemplo) proporcionará bases para uma interpretação mais

alargada. O tratamento estatístico destas variáveis irá ampliar a leitura e permitir a abor-

dagem das áreas de pesquisa apresentadas na introdução deste Capítulo.

Assim, dedicamos particular atenção ao desenvolvimento de cinco grandes linhas de

investigação:

1. Caracterização morfo-osteométrica de espécies semelhantes

2. Observações de carácter tafonómico

3. Interpretação paleoecológica

4. Estratégias de exploração animal

5. Inferências socio-culturais
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Caracterização Morfo-osteométrica de Espécies Semelhantes 

Tamanho e morfologia são variáveis biológicas muito importantes e constituem um

grande auxílio para compreender a história evolutiva das espécies que actualmente conhecemos.

Espécies semelhantes têm ossos e dentes muito parecidos, factor que dificulta a sua identificação

a partir de materiais arqueológicos. As dimensões e a morfologia dos dentes e dos ossos são os

principais parâmetros que a arqueozoologia explora para resolver esta problemática. 

Na Gruta do Caldeirão (Tomar; Davis, 2002) esta metodologia permitiu: 

• Distinguir entre hiena riscada (Hyaena hyaena) e hiena malhada (Crocuta crocuta) (Fig. 5-8). 

• Distinguir várias espécies da família Felidae: leopardo (Panthera pardus), lince (Lynx par-
dina), gato selvagem (Felis silvestris) (Fig. 5-8). 

• Identificar a presença de cavalo (Equus caballus) e Equus hydruntinus (Fig. 5-9). 

Na Alcáçova de Santarém (Davis, em preparação) possibilitou:

• Distinguir ovelha (Ovis aries) e cabra (Capra hircus) (Fig. 5-10).

• Diferenciar cavalo (Equus caballus) e burro (Equus asinus) (Fig. 5-9).

Estes critérios, relativos a dimensão e morfologia dos ossos e dentes vêm sendo utiliza-

dos na Europa para fazer a distinção entre animais domésticos e os seus antecessores selva-

gens: vacas e bois são menores que os auroques, menores os porcos que os javalis e muitas

raças de cães menores que o lobo. Uma das consequências da domesticação foi a alteração das

dimensões dos animais. Embora não esteja claro, é possível que nas primeiras tentativas

tenham sido seleccionados e preferidos pequenos animais selvagens em relação a indivíduos

maiores. É igualmente admissível que, nos primeiros estádios da domesticação, pudesse ser

mais vantajosa a manutenção de um grande número de animais pequenos, mais fáceis de

manipular, do que manter um grupo menor de indivíduos maiores, provavelmente mais difí-

ceis de subjugar (Boessneck e Driesch, 1978). 

No entanto, as tentativas para diferenciar javalis de porcos domesticados através da aplicação

desta metodologia em jazidas portuguesas não obteve ainda resultados conclusivos. As amos-

tragens até agora estudadas evidenciam diferenças muito pequenas (Fig. 5-11). Enquanto os dados

métricos de astrágalos provenientes dos concheiros mesolíticos do Cabeço do Pez, Cabeço da

Arruda, Moita do Sebastião e Poças de São Bento, que presumivelmente pertenceriam a javalis,

são significativamente mais compridos que os dos níveis calcolíticos do Penedo do Lexim (t=6.5,

P<0.005), assim como os de porcos medievais de Inglaterra, na sequência da Alcáçova de San-

tarém é difícil distinguir as duas espécies (Davis, em preparação; Fig. 5-11). Se aplicarmos este

parâmetro a outros ossos, como o úmero por exemplo, esta dificuldade mantém-se.

Acreditamos que ambas as espécies de suídeo estiveram presentes em Santarém, mas na

maior parte dos casos as dimensões semelhantes não permitem distingui-las (Davis, em pre-

paração). 

Para aclarar esta problemática na Península Ibérica, será fundamental conhecer e carac-

terizar osteometricamente as primitivas raças autóctones de suídeos ibéricos ainda produzi-

das, obtendo a partir daí valores de referência com que possam vir a ser comparadas as amos-

tras arqueológicas.

Observações de Carácter Tafonómico

A tafonomia é o estudo das leis (nomos) do enterramento (taphos) (Efremov, 1940). Quer

dizer, é o reconhecimento dos factores responsáveis pela transição de materiais orgânicos da

biosfera para a litosfera ou para o registo geológico. Na área da Arqueozoologia, este domínio
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> 1) Hiena riscada (Hyaena hyaena) e Hiena
malhada (Crocuta crocuta)

Durante o Plistocénico, a Europa foi habitada

por duas espécies de hienas, a hiena riscada, Hyaena
hyaena, e a hiena malhada, Crocuta crocuta. A partir

desta última evoluiu a verdadeira “hiena das caver-

nas” (Crocuta spelaea), de maiores dimensões. Na

Europa, a hiena malhada extinguiu-se no final da

última glaciação (aprox. 12 000 anos BP; Kurtén,

1968; Bonifay, 1971). Ambas foram registadas na

Gruta Nova da Columbeira, Bombarral (Roche,

1971). Cardoso (1996a) refere a hiena riscada no

Würm Inicial na Gruta de Furninha, Peniche,

embora a maior parte dos restos do Plistocénico

Superior de Portugal sejam identificados como de

hiena malhada (Cardoso, 1996a).

Os dentes inferiores de H. hyaena e de C. crocuta
distinguem-se facilmente, tomando em consideração

a morfologia dos dentes carniceiros (primeiro

molar). Como podemos ver no gráfico (adaptado de

Bonifay, 1971; figura 34), o de Crocuta é comprido e

estreito em comparação com o de Hyaena, muito

mais curto.

> 2) Diferenciação de espécies de Felidae

Os felinos são osteologicamente muito seme-

lhantes. No entanto, variam grandemente na sua

dimensão — o esqueleto de um leão é uma versão

ampliada do de um gato doméstico. No Plistocénico

Superior, existiram 4 espécies de felinos na Europa

Ocidental — gato silvestre (antecessor do gato

doméstico), lince, leopardo e leão. 

Na Gruta do Caldeirão (Davis, 2002) foi possível

evidenciar a presença de todas elas. Através de uma

base de dados com as medidas dos dentes carniceiros,

recolhidas em vários museus europeus, foram sepa-

radas claramente as diferentes espécies de felinos ali

recuperados, salvo no caso do leão identificado através

de uma falange. Como podemos observar neste dia-

grama de dispersão um espécimen posiciona-se no

conjunto de gato bravo, dois no de lince e um no de

leopardo.

Distinção morfométrica de espécies 
semelhantes (I)

FIG. 5-8 – Vias para a identificação de espécies afins (I). 

Mandíbula direita de hiena recuperada na Gruta do

Caldeirão (Davis, 2002). A relação entre o

comprimento e a largura do dente carniceiro permite

identificá-la como hiena malhada – Crocuta parecendo

estar mais próxima da Crocuta spelaea, a maior das

hienas manchadas.
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> 3) Cavalo (Equus caballus), Zebro (Equus hydruntinus) e Burro (Equus asinus)

Os equídeos englobam um con-

junto de espécies osteologicamente

muito semelhantes entre si. Algumas

delas estiveram estreitamente associa-

das aos nossos antepassados. A domes-

ticação do cavalo, por exemplo, teve

uma enorme importância na economia

e no sucesso de diferentes civilizações.

Usando características morfológicas

dos ossos e dos dentes foi possível iden-

tificar três espécies de equídeos em Por-

tugal — o cavalo, o burro e o zebro.

Na Gruta do Caldeirão (Davis, 2002), foram recuperadas duas terceiras falanges em dife-

rentes períodos: uma maior (à esquerda na imagem) no Moustierense e outra menor (à direita)

no Solutrense. Estes dois espécimens são tão diferentes em tamanho e forma que provavel-

mente pertenceram a duas espécies distintas. A maior tem a típica margem anterior arre-

dondada de cavalo, enquanto a mais pequena é mais pontiaguda como observado em Equus
hydruntinus.

Os dentes dos equídeos têm uma estrutura complicada com dobras de esmalte na super-

fície de oclusão características das diferentes espécies. Observando a variação destes padrões,

foi identificada a presença de burro e cavalo na Alcáçova de Santarém (Davis, em preparação).

Na imagem de cima estão representados os dentes de duas mandíbulas (em vista oclusal). 

A de baixo, corresponde à parte posterior de uma mandíbula de equídeo com primeiro,

segundo e terceiro molares (1999 U.E. 247; período islâmico) identificada como Equus caballus.
Repare-se na morfologia da dobra interna em forma de “U” e na penetração parcial das dobras

externas, tanto no segundo como no terceiro molar. 

Os quatro dentes representados em cima na imagem foram identificados como Equus asi-
nus (1999 U.E. 335; Idade do Ferro). Observar a morfologia em forma de “V” da dobra interna

e a ausência de qualquer penetração das dobras externas, no segundo e no terceiro molar.

Distinção morfométrica de espécies 
semelhantes (II) 

FIG. 5-9 – Vias para a identificação de espécies afins (II).



investiga as circunstâncias em que os restos de um animal morto estiveram envolvidos, quer

antes quer após a sua incorporação no registo arqueológico. As carcaças dos animais começam

a sua história tafonómica como esqueletos articulados (Lyman, 1994). A desarticulação e dis-

persão das diferentes partes anatómicas está dependente de agentes onde se incluem o

Homem, os carnívoros ou os animais predadores, e de processos mecânicos naturais, tais

como a acção fluvial, a gravidade e o pisoteio. A dispersão termina quando se inicia a acumu-

lação e deposição dos restos. 

O reconhecimento e a caracterização das alterações presentes nos restos osteológicos apre-

senta-se como a linha de pesquisa apropriada para identificar, na ordem inversa da que real-

mente aconteceram, aqueles processos de deposição, acumulação, dispersão e desarticulação,

que nos irão permitir eventualmente assinalar os agentes responsáveis. Deste modo a tafo-

nomia é uma disciplina que contribui para o conhecimento do processo de formação do

registo arqueozoológico.

A observação e monitorização destes processos tafonómicos realizados em trabalhos

experimentais vem auxiliando a Arqueozoologia na compreensão dos múltiplos factores aqui

envolvidos. Por exemplo, o estudo do regime alimentar e os padrões de consumo de diferen-

tes predadores: hienas (Sutcliffe, 1970; Skinner, Davis e Ilani, 1980; Brain, 1981; Cruz-Uribe,

1991; Lam, 1992; Marean et al., 1992; Skinner et al., 1998), canídeos (Walters, 1984; Payne e

Munson, 1985; Stallibrass, 1990; Schmitt, 1994); felinos (Martin e Borrero, 1997; Munson,
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> 4) Ovelha (Ovis aries) e Cabra (Capra hircus)

A maior parte dos ossos e dentes des-

tas duas espécies tão importantes na his-

tória do Homem são impossíveis de dife-

renciar, especialmente se considerarmos

que em praticamente todas as jazidas

arqueológicas aparecem fragmentados.

Um dos poucos ossos que permite dife-

renciá-las é a parte distal do metacarpo.

Os côndilos (a zona que articula com as

falanges dos pés) das cabras tendem a ser

relativamente mais largos do que nas ove-

lhas. Payne (1969) assinalou uma série

de medidas destes côndilos (DEM ou pro-

fundidade da trochlea vs. WCM ou lar-

gura do côndilo), que evidenciam esta

diferença. 

No diagrama de dispersão podemos

observar a separação dos metacarpos de

ovelha e de cabra na Alcáçova de Santarém (Davis, em preparação), utilizando este critério.

Note-se que a maior parte da amostra era constituída por ovelhas. 

Distinção morfométrica de espécies 
semelhantes (III)

FIG. 5-10 – Vias para a identificação de espécies afins (III).



2000; Ruiter e Berger, 2000) e aves de rapina (Mundy, 1976; Mayhew, 1977; Plug, 1978; Dod-

son e Wexlar, 1979; Hoffman, 1988; Andrews, 1990; Guillem Calatayud e Martínez Valle,

1991; Cereijo Pecharromán, 1993; Schmitt, 1995; Hockett, 1996; Robert e Vigne, 2002) tem

sido fundamental para os identificar como potenciais agentes acumuladores de conjuntos fau-

nísticos em contextos arqueológicos. 

Nos espaços naturais que eles frequentaram é comum encontrar restos das carcaças das

presas por eles consumidas, constituídas por ossos mordidos (Haynes, 1983), com marcas
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FIG. 5-11 – Distinção osteométrica entre javali (Sus scrofa) e porco doméstico (Sus domesticus) em jazidas portuguesas. Histogramas

da largura da trochlea (BT) do úmero e do comprimento máximo lateral (GL) do astrágalo. Comparam-se dados provenientes de

concheiros Mesolíticos (Cabeço do Pez, Cabeço da Arruda, Moita do Sebastião e Poças de São Bento), povoados calcolíticos

(Penedo do Lexim (Moreno-García, em preparação-a), Zambujal (a ponteado; Driesch e Boessneck, 1976) e a sequência da Idade

do Ferro ao período islâmico da Alcáçova de Santarém (Davis, em preparação). Em cima, para comparação, apresenta-se a

amostra de porcos medievais provenientes do castelo de Launceston, Inglaterra (Albarella e Davis, 1996). Notar as pequenas

dimensões destes últimos quando comparados com os presumíveis javalis do Mesolítico português. É de supor que a maioria

dos espécimens calcolíticos e da Alcáçova de Santarém correspondam a porcos domésticos. No entanto, a ampla dispersão

observada pode sugerir a ocorrência das duas espécies. 
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> Diferentes espécies de animais predadores são respon-

sáveis pela acumulação de restos arqueofaunísticos derivados

das suas presas. Para além, das marcas dos seus dentes (no

caso dos mamíferos) evidenciam-se alterações bioquímicas

relacionadas com a digestão parcial daqueles restos. Os sucos

gástricos provocam diferentes graus de corrosão nos ossos e

nos dentes, originando superfícies patinadas, brilhantes,

muito finas, altamente erodidas, com perforações e bordos

boleados (Rensberger e Krentz, 1988). 

Na Gruta do Caldeirão (Davis, 2002), sobretudo nos

níveis do Moustierense e do Paleolítico Superior Inicial, foi

registada uma grande quantidade de fragmentos não iden-

tificáveis (na sua maioria menores de 2,5 cm) que apresen-

tavam superfícies como as acima descritas (foto superior). A

ausência do mesmo tipo de corrosão nos ossos identificados

de maiores dimensões sugere não estarmos em presença de

fenómenos de erosão sedimentar mas sim perante a activi-

dade de carnívoros na gruta durante aqueles períodos. 

> Nas sondagens realizadas no Abrigo do Lagar Velho

(Moreno-García e Pimenta, 2002) no vale do Lapedo (Leiria)

e nas amostras de sedimento recolhidas em camadas con-

servadas na parede do fundo do Abrigo foram recuperados

conjuntos faunísticos do Paleolítico Superior (Gravettense

Final e Solutrense). As marcas de dentes e o padrão de ero-

são visíveis em fragmentos de ossos longos (na imagem à

direita), falanges de veado, microfauna (foto em baixo) e num

reduzido número de fragmentos não determinados, docu-

mentam a actividade de carnívoros. 

> Nesta imagem podemos observar o alto grau de corrosão num metápodo distal de veado

(sector SE, K20, GC tc), provavelmente digerido. Notar os bordos boleados e a sua superfí-

cie patinada.

< Os três primeiros mola-

res inferiores de ratos tou-

peiros (Microtus sp.) da ima-

gem evidenciam diferentes

graus de corrosão, o que

poderá indiciar a presença

de diferentes predadores

(i.e., aves de rapina, peque-

nos carnívoros) responsá-

veis pela sua acumulação

(TP06). No exemplar da

esquerda notar a destruição

da camada de revestimento

de esmalte com o desapare-

cimento dos triângulos do

lado labial.

Actividade de predadores

FIG. 5-12 – Processos Tafonómicos (I). 
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dos dentes (no caso dos mamíferos), regurgitados, parcial ou totalmente digeridos (Andrews

e Nesbit Evans, 1983) (Fig. 5-12). Dado que em muitas situações esses locais lhes serviram

de refúgio e abrigo, é também frequente recuperar os restos destes predadores. Assim, na

Gruta do Caldeirão (Davis, 2002) a ocorrência de restos de grandes carnívoros como a hiena,

o urso, o leão, o leopardo ou o lobo no Moustierense e Paleolítico Superior (Tabela 5-1) coin-

cide com a maior abundância de restos que reflectem a sua actividade predadora, verificando-

-se a sua diminuição a partir do Solutrense. Desta alteração é possível inferir que eles foram

os principais agentes responsáveis pelas acumulações ósseas ali presentes durante os perío-

dos mais antigos, acentuando-se a presença e acção do homem nos períodos mais recentes. 

TABELA 5-1

Must EUP Sol Magd Neol

Urso + + 

Leão + + 

Hiena + + 

Leopardo + + +

Lobo + + +

Lince + + + + +

Raposa + + + + + 

Gato bravo + + +

Texugo + + +

N.
o

taxa carnívoros 7 7 6 4 4

Em espaços domésticos criados pelo Homem, animais comensais: cães, gatos e

algumas espécies de roedores, evidenciam a sua presença através destes mesmos sinais

(Fig. 5-13).

Esta linha de investigação poderia ser muito benéfica para a pré-história portuguesa

caso fossem desenvolvidos estudos experimentais que incidissem sobre os principais pre-

dadores ibéricos (lobo ibérico, lince, águia real, etc.) possivelmente responsáveis por uma

parte significativa do espólio arqueofaunístico de muitas das suas jazidas. Por esta razão,

o laboratório de arqueozoologia do IPA está empenhado em implementar a articulação com

grupos e instituições que desenvolvem trabalhos na área da Ecologia e Conservação da Natu-

reza. Os Centros de Recuperação de fauna selvagem ou a utilização de infra-estruturas onde

alguns deles são mantidos em semi-cativeiro, podem revelar-se de grande importância

para a recolha de material de comparação, alargando o aproveitamento desses espaços de

monitorização aos domínios da Arqueologia Experimental.

Os processos tafonómicos derivados de acção antrópica representam outra área fun-

damental neste domínio. As marcas deixadas nos ossos após a sua manipulação ou con-

sumo pelo Homem serão, no entanto, abordadas na secção dedicada às inferências cultu-

rais (Fig. 5-24).

Por último, os processos tafonómicos provocados por agentes diagénicos, representam

uma área pouco desenvolvida até ao presente na nossa investigação (Fig. 5-5). O aprofun-

dar da articulação entre os sectores da arqueozoologia e da geoarqueologia permitirá ampliar

a compreensão das evidências derivadas daqueles fenómenos, situação apenas ensaiada no

estudo do espólio proveniente da jazida do Lagar Velho (Zilhão e Trinkaus, 2002). 

TABELA. 5-1 – Ocorrência de restos de carnívoros na Gruta do Caldeirão (Davis, 2002). Sobrevivência e extinção – hipótese

preliminar. Must: Moustierense, EUP: Paleolítico Superior Inicial, Sol: Solutrense, Magd: Magdalenense, Neol: Neolítico.
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> Os restos da alimentação humana são por vezes aproveitados por alguns animais comen-

sais que partilham com o Homem os espaços domésticos. Os sinais deste comportamento são

sobretudo visíveis em lixeiras, fossas, silos, etc. 

Esta situação tem sido frequentemente observada nalguns estudos que realizamos sobre

restos de contextos islâmicos (i.e., Convento de São Francisco, Santarém; Alcácer do Sal; Sé de

Lisboa (Moreno-García e Davis,

2001c) e Núcleo Arqueológico da

Rua dos Correeiros em Lisboa

(Moreno-García e Gabriel, 2001).

Nestas duas imagens podemos

observar as marcas produzidas

pelos pequenos molares de um gato

nas áreas de articulação de um tibi-

otarso proximal de galinha (Gallus
domesticus), à esquerda, e na parte

distal de dois fémures de coelho

(Oryctolagus cuniculus), à direita.

Actividade de animais comensais

FIG. 5-13 – Processos Tafonómicos (II). 

< A ausência de uma crivagem com malhas apropriadas

impossibilita a recolha de ossos ou dentes de pequenos roe-

dores, mas é possível registar a sua presença através de peque-

nas linhas paralelas que resultam da acção dos seus dentes

incisivos. Na foto: diáfise de tibiotarso de galinha (Gallus
domesticus), recuperado num silo islâmico do Convento de

São Francisco, Santarém.

< A presença de cães fica registada no efeito que os seus

dentes produzem nalguns ossos. No caso dos mamíferos

domésticos, é frequente observar a destruição parcial ou com-

pleta das extremidades proximais ou distais dos ossos longos

do esqueleto apendicular, ricos em tutano e “duros de roer”,

como podemos observar no metacarpo de ovicaprídeo da ima-

gem à esquerda (recuperado no Q M22 da Sé de Lisboa).

Recuperado num silo

islâmico do Convento de São

Francisco, Santarém.

Recuperados nas escavações de

1996 no Castelo de Alcácer do

Sal.



Interpretação Paleoecológica

O papel desempenhado pelos diferentes organismos vivos resulta da sua capacidade

adaptativa às condições que lhe são proporcionadas no meio natural: basicamente disponibi-

lidade de recursos alimentares e a sua tolerância a diferentes factores ambientais.

As variações climáticas ocorridas ao longo do Plistocénico implicaram grandes transfor-

mações que obrigaram muitas espécies a explorarem novas latitudes. A barreira pirenaica con-

dicionou a movimentação dos seres vivos com locomoção terrestre, obrigando a que para cá

desta fronteira natural evoluíssem distintas soluções adaptativas às pressões de dois domínios

ecológicos distintos — o Atlântico e o Mediterrâneo, complementados pela presença de com-

plexos cenários geográficos. Esta situação favoreceu simultaneamente a permanência de espé-

cies arcaicas que aqui encontraram condições de sobrevivência, quando elas já haviam desa-

parecido no resto do continente europeu. O registo arqueofaunístico revela-se fundamental para

evidenciar a grande variedade de situações ambientais que existiram na Península Ibérica no

passado, da qual resultou o elevado número de espécies endémicas aqui presentes hoje em dia.

O aprofundar do conhecimento dos ambientes e organismos actuais, do modo como inte-

ragem e se articulam entre si, constitui o ponto de partida que ajuda a compreender e inter-

pretar o significado das informações evidenciadas pela actividade arqueológica. A ampliação

destes novos domínios de análise confere ao arqueólogo a responsabilidade de recuperar essa

matéria-prima e vem acentuar a necessidade do alargamento de linhas de investigação ino-

vadoras que nas últimas décadas têm promovido uma maior articulação entre a arqueologia

e as Ciências Naturais, esforço que procuramos desenvolver (vide Capítulo 6).

Potencialidades de Exploração Paleoambiental

Microvertebrados
Este conjunto integra diferentes organismos (anfíbios, répteis, pequenas aves e micro-

mamíferos) que podem conduzir a diferentes níveis de informações paleoecológicas dada a sua

adaptação a nichos ecológicos e condições ambientais bem definidas.

Podemos tomar como exemplo os roedores, cujo testemunho paleoecológico e paleocli-

mático lhes tem atribuído grande importância nos estudos de Quaternário (Chaline, 1972;

Póvoas et al., 1992; Jeannet, 2000; Póvoas, 2001). Na Europa Continental foi possível esta-

belecer curvas climáticas baseadas nos padrões cíclicos de ocorrência de lemingues (Lemmus
lemmus e Dicrostonyx torquatus) “espécies termómetro”, actualmente circunscritas às tundras

árcticas (Chaline, 1972). 

Na arqueologia portuguesa, escassos foram os esforços para a recuperação dos micro-

vertebrados. No entanto, o reduzido património informativo disponível, permitiu já assinalar

a presença de algumas espécies actualmente ausentes (Microtus nivalis) ou extintas (Allocricetus
bursae) em Portugal (Póvoas et al., 1992, Póvoas, 2001), indicadores preciosos das condições

frias do Paleolítico Superior Antigo. 

Na ausência de espécies tão significativas, torna-se necessário explorar as variações nas fre-

quências daquelas que actualmente existem no nosso território embora hoje com distribuições

geográficas diferentes das registadas no passado. Esta foi a abordagem seguida no estudo pre-

liminar da microfauna recolhida em dois testemunhos sedimentares do Plistocénico Superior

no Abrigo do Lagar Velho, Lapedo (Moreno-García e Pimenta, 2002). Como variação mais sali-

ente na composição das duas amostras (Tabela 5-2), registou-se a redução de Microtus (Pitymys)
lusitanicus/duodecimcostatus do período gravettense (TP 06) ao período solutrense (TP 09),
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acompanhada de um aumento de Microtus arvalis/agrestis (22,5% em TP 06 para 31,7% em

TP 09). Do mesmo modo, apesar da exiguidade da amostra, assinalou-se uma ligeira subida de

Apodemus sylvaticus (7,5% em TP 06 para e 17,1 % em TP 09) e dos Gliridae (2,5% em TP 06

para 4,9% em TP 09) associados à presença de zonas de floresta temperada (Póvoas et al., 1992).

A variação nas frequências de ocorrência destas espécies foi interpretada como podendo signi-

ficar um aumento da cobertura florestal, indiciando a presença de um ambiente mais fechado

e mais húmido no interior daquele vale durante o Solutrense. 

TABELA 5-2

TP06 TP09

TAXA NR NMI % TAXA NR NMI %
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Amphibia

Anura

Urodela

Reptilia

Lacertidae

Colubridae

Insectivora

Erinaceus europaeus

Crocidura sp.

Sorex sp.

Talpa sp.

Rodentia

Gliridae

Arvicola sapidus

Microtus

(Pit.)lusit./duod.

Microtus arv./agrest.

Apodemus sylvaticus

TOTAIS

Amphibia

Anura

Urodela

Reptilia

Lacertidae

Colubridae

Insectivora

Erinaceus europaeus

Crocidura sp.

Sorex sp.

Talpa sp.

Rodentia

Gliridae

Arvicola sapidus

Microtus

(Pit.)lusit./duod.

Microtus arv./agrest.

Apodemus sylvaticus

TOTAIS

50

9

6

4

1

1

1

7

1

61

27

40

16

224

6

2

2

1

1

1

1

2

1

4

7

9

3

41

15

5

5

2,5

2,5

2,5

2,5

5

2,5

10

17,5

22,5

7,5

62

3

-

13

-

1

2

2

2

57

7

33

18

200

7

1

-

1

-

1

1

1

2

4

3

13

7

41

17,1

2,4

-

2,4

-

2,4

2,4

2,4

4,9

9,8

7,3

31,7

17,1

Aves

As aves constituem um grupo muito diversificado cuja mobilidade lhes permite alterar

a sua distribuição geográfica com uma facilidade e rapidez inacessível a outros vertebrados.

Os diferentes estatutos das aves que actualmente frequentam o nosso território (residentes,

estivais ou invernantes) variaram ao longo dos tempos. O registo de espécies actualmente

ausentes em Portugal, indicia áreas de distribuição mais alargadas ou latitudinalmente des-

locadas — quebra ossos (Gypaetus barbatus) no Zambujal (Driesch e Boessneck, 1976) e

Penedo de Lexim (Moreno-García, em preparação-a), pelicano (Pelecanus crispus) e cisne

(Cygnus sp.) na Alcáçova de Santarém (Davis, em preparação), Pinguinus impennis na Gruta da

Figueira Brava (Mourer-Chauviré e Antunes, 2000). Noutros casos, algumas espécies migra-

doras podem ser indicadoras da exploração sazonal destes recursos como fonte de alimento

ou de matéria-prima, como penas, gordura, ossos, etc. (i.e., ganso patola (Sula bassana) nos

níveis calcolíticos de Leceia (Gourichon e Cardoso, 1995)).

TABELA. 5-2 – Número de restos identificados de microvertebrados recuperados do Testemunho Pendurado no Abrigo do Lagar

Velho, Lapedo (Leiria; Moreno-García e Pimenta, 2002). TP06= Proto-Solutrense; TP09= Solutrense. As percentagens foram

obtidas a partir do número mínimo de indivíduos (NMI).



Por último, a identificação de presas no conjunto de restos alimentares acumulados por

diferentes aves da rapina, pode conduzir ao conhecimento da sua presença e, consequente-

mente dos biótopos por elas explorados nos seus territórios de caça (Chaline et al., 1974;

Andrews, 1990).

Grandes e médios mamíferos
Desde há muitos anos que os zoólo-

gos reconhecem que, apesar de haver mui-

tas excepções, indivíduos de muitas espé-

cies de mamíferos (e algumas aves) ten-

dem a ser maiores em climas frios do que

em climas temperados (Bergmann, 1847).

Esta regra é conhecida como o efeito Berg-

mann, zoólogo que pela primeira vez docu-

mentou este fenómeno no século XIX. Por

exemplo, os lobos escandinavos são maio-

res que os seus parentes na Arábia; o

mamute lanudo era maior que os elefantes

da Índia ou de África, e as lebres do norte

de Europa são maiores do que as do Pró-

ximo Oriente. 

A geometria básica oferece uma pos-

sível explicação. O volume, que produz

calor, aumenta ao cubo (x3), enquanto a

área de superfície, que perde calor, só

aumenta ao quadrado (x2). Portanto um

corpo grande tem uma superfície relativa-

mente pequena que lhe permite conservar

melhor o calor num ambiente frio. Além

disso, um corpo grande tem também uma

força suplementar que lhe permite supor-

tar mais gordura e mais pêlo. Herreid e

Kessel (1967) demonstraram que dupli-

cando o peso do seu corpo, as aves e mamí-

feros podem reduzir a perda de calor por

unidade de peso em cerca de 30%.

Vários arqueozoólogos e paleontólo-

gos utilizaram a dimensão dos dentes dos

mamíferos como indicador da temperatura

no passado (Kurtén, 1960, 1965; Davis,

1981; Klein e Cruz-Uribe, 1984). Klein e

Scott (1989), que estudaram restos de hiena

em grutas britânicas e hienas modernas

africanas, observaram que na Grã Bretanha,

a Crocuta do Plistocénico final era maior

durante o máximo glacial que nos períodos

inter-glaciares (Fig. 5-14), e corroborativa-

mente que na actualidade a dimensão deste
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FIG. 5-14 – A mandíbula de hiena (Crocuta) do Moustierense

(P11 865 K corte) da Gruta do Caldeirão em perspectiva biométrica 

geral, comparada com espécimens de períodos glaciares e

interglaciares de grutas inglesas (Klein e Scott, 1989, tabela 1).

O gráfico mostra o comprimento antero-posterior do dente

carniceiro (M1). Para cada uma das amostras inglesas a média

aparece como uma linha horizontal, o âmbito métrico como

uma linha vertical e o intervalo de confiança de 95% como um

rectângulo. Entre parêntesis o número de espécimens.

Segundo Klein e Scott o facto das três amostras interglaciares

serem menores que as dos períodos glaciares concorda com a

regra de Bergmann, que correlaciona baixas temperaturas com

um aumento das dimensões do corpo dos animais de sangue

quente. Notar o grande tamanho do exemplar da Gruta do

Caldeirão (Davis, 2002). Seria o clima muito frio em Portugal

durante o Moustierense?



animal em África aumenta com a latitude. Estas duas tendências, na opinião destes autores,

evidenciam a relação inversa entre dimensão do corpo e a temperatura assumida pelo efeito

Bergmann.

Para esta metodologia poder ser aplicada e obter resultados estatisticamente signifi-

cativos a partir das medidas de ossos e dentes fósseis, são necessárias grandes amostragens.

Na Gruta do Caldeirão foi apenas recuperado um dente carniceiro (M1) de hiena extrema-

mente grande (comprimento = 35,0 mm) no nível moustierense (Fig. 5-14). Esta situação

indicaria a presença de condições muito frias no centro de Portugal durante este período,

embora Klein (comunicação pessoal) tenha sugerido que este facto pudesse estar relacionado

também com a reduzida competição com o homem (Davis, 2002).

Restos de veado do Plistocénico Final e Holoceno parecem evidenciar algo seme-

lhante. Esta espécie era consideravelmente maior do que hoje em dia tanto na Península Ibé-

rica como no resto da Europa (Walvius, 1961; Mariezkurrena e Altuna, 1983; Lister, 1987;

Klein e Cruz-Uribe, 1994). Na Fig. 5-15 apresenta-se uma sequência da variação de dimen-

sões de veado obtida a partir da medição do comprimento máximo do astrágalo em amos-

tras provenientes da Gruta do Caldeirão (Moustierense-Magdalenense), dos concheiros

mesolíticos do Cabeço do Pez e de Poças de São Bento, do Castro Calcolítico do Zambujal

(níveis 1-4; Driesch e Boessneck, 1976), da Alcáçova de Santarém (Idade do Ferro-pós-

-medieval) e de veados modernos do Norte de França (Oise, no Museu de História Natural

de Paris). Os veados do Plistocénico Superior são claramente maiores que os veados de perí-

odos posteriores. Esta redução pode reflectir uma maior qualidade de pastagens no Plisto-

cénico e/ou temperaturas mais frias. Todavia, em Portugal é intrigante notar o aumento de

dimensão que parece verificar-se entre o Mesolítico e a Idade do Ferro (Fig. 5-15). Como

hipótese preliminar de interpretação para este aumento podemos sugerir uma redução da

pressão da actividade cinegética após o Mesolítico (Davis, em preparação), momento que

coincide com a gradual importância que as espécies domesticadas vão adquirindo na ali-

mentação humana. A substituição de uma ecologia florestal fechada por uma paisagem

(sub) arbustiva mais aberta, produzida pela instalação das comunidades agrárias, poderia

ter concomitantemente contribuído para esta adaptação.

Extinções e Introduções

Existe actualmente um grande debate entre os pré-historiadores sobre as causas que

originaram a extinção de numerosas espécies de animais nos últimos 100,000 anos.

Alguns sugerem que os agentes responsáveis terão sido as mudanças climáticas resultantes

das glaciações. Outros apontam o Homem como principal causador. Assim, a chegada do

homem caçador à América ou Austrália parece coincidir no tempo com as extinções da

mega fauna nestes territórios e muitos investigadores relacionam estes dois fenómenos

em termos de “causa e efeito”. Nos casos da Europa e África, as extinções aconteceram

durante um período de tempo mais longo e possivelmente de forma mais gradual. Por-

tanto, a identificação pela Arqueologia de restos de espécies extintas ajuda não só a com-

preender quais foram os factores responsáveis pela desaparição dessas espécies, mas tam-

bém a completar o seu registo. 

A história da arqueozoologia portuguesa revelou a presença de algumas espécies

extintas nos últimos milénios, sobretudo de grandes mamíferos que, pelas suas dimen-

sões e espectacularidade não passaram despercebidos (Zbyszewski, 1943, 1950;

Zbyszewski et al., 1961; Antunes, 1986; Antunes e Cardoso, 1987; Antunes et al., 1988;
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Zbyszewski e Ferreira, 1990; Cardoso, 1993). Nos conjuntos faunísticos estudados até ao

momento neste laboratório foi possível identificar algumas delas (Fig. 5-16).

Outra situação que se reveste da maior importância refere-se à introdução voluntária

ou involuntária de espécies exóticas. Algumas delas desempenharam um papel determi-

nante no sucesso das populações a partir do Neolítico (caso das espécies domésticas)

enquanto que outras fariam sentir a sua presença de forma devastadora (o rato negro Rat-
tus rattus responsável por surtos de peste negra na Europa medieval). Permanece obscura

a cronologia da introdução de muitas espécies que actualmente integram a fauna de Por-

tugal (a gineta (Morales Muñiz, 1994), o saca-rabos, o gamo, etc.). A arqueologia desem-

penha um papel determinante na revelação das épocas e contextos em que estes novos ele-

mentos aqui chegaram, auxiliando a compreender o impacto que essa circunstância impli-

cou no nosso meio natural bem como o relacionamento que o Homem com elas estabeleceu. 
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FIG. 5-15 – Histogramas do diâmetro mínimo da trochlea (HTC) do úmero e do comprimento máximo lateral (GL) do astrágalo de

veado (Cervus elaphus). Comparam-se dados provenientes da Gruta do Caldeirão, Tomar (Davis, 2002), de concheiros

Mesolíticos (Cabeço do Pez e Poças de São Bento, ambos no estuário do Sado), do povoado calcolítico de Zambujal (níveis 1-4;

Driesch e Boessneck, 1976), da sequência da Idade do Ferro ao período pós-medieval da Alcáçova de Santarém (Davis, em

preparação) e de uma pequena amostra de veados actuais do norte de França (os quadrados representam machos e os círculos

fêmeas; estes esqueletos provêem do Museu de História Natural de Paris). Note-se a grande dimensão dos veados na Gruta do

Caldeirão, a sua redução durante o Mesolítico, um novo aumento no Calcolítico e a ausência de qualquer alteração em toda a

sequência de Santarém. Poderá o aumento entre Mesolítico e Calcolítico reflectir uma menor pressão de predação sobre o veado

no centro de Portugal naquele momento? A grande dimensão dos veados no Plistocénico Superior pode reflectir ambiente frio

e/ou melhores condições de pastagens.



> Na Gruta do Caldeirão:
• Equus hydruntinus
• Bos primigenius
• Capra pyrenaica
• Rupicapra rupicapra
• Ursus arctos
• Crocuta crocuta
• Felis leo
• Panthera pardus
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Espécies extintas
Alguns exemplos registados nos nossos trabalhos

FIG. 5-16 – Alguns exemplos de espécies extintas da fauna portuguesa cuja presença foi evidenciada em várias jazidas estudadas no

Laboratório de Arqueozoologia do IPA.

Dentes de urso (Ursus arctos) de esquerda à direita: M
2

de um juvenil (P11 sc 886 K

K5, Moustierense). M1 de um indivíduo senil (P11 725 Jb, Pal. Sup. Inicial); M1 de um

indivíduo senil (P11 714 Jb, Pal. Sup. Inicial); incisivo de um indivíduo senil (P11 620).

No Abrigo de Lagar Velho, Lapedo:
• Capra pyrenaica

>

No Penedo  
do Lexim:

• Gypaetus barbatus

>

Na Alcáçova de Santarém:
• Ursus arctos
• Cygnus sp.

• Pelecanus crispus

>

< Chifre de Rupicapra
rupicapra (camurça). 

P14 201 Jb. Paleolítico

Superior Inicial. 

> Terceira falange 

de Capra pyrenaica
(O, sector SE, K20, 

Gc tc). Gravettense.

> Úmero distal de

Cygnus sp. (cisne) à

esquerda. 1999 U.E.

162, ROM2.

Úmero distal de

Pelecanus crispus
(pelicano) à direita.

1999 U.E. 210, MED1.

< Ulna esquerda de

Gypaetus barbatus
(quebra ossos). Locus

1, U.E. 8, C7.

Calcolítico.



Estratégias de Exploração

A maior parte do espólio zoológico recuperado em jazidas arqueológicas reflecte a explo-

ração que o Homem fez dos recursos faunísticos ao longo da sua evolução. Muitas foram as

estratégias desenvolvidas durante esse percurso, numa contínua adaptação às circunstâncias

que resultaram de múltiplos factores de carácter climático, económico, cultural, etc. 

Através do estudo dos restos faunísticos o arqueozoólogo tenta reconhecer alguns sinais

que lhe permitam interpretar as estratégias de exploração operadas por uma comunidade, bem

como compreender o aproveitamento que aqueles animais teriam proporcionado. 

Para o desenvolvimento destes objectivos, esta ciência aplica diferentes métodos de aná-

lise que lhe permitem explorar as variáveis implicadas nos processos que asseguraram a tran-

sição do estádio inicial de caçador à condição de criador de animais.

As frequências de ocorrência de mamíferos selvagens e domésticos registados em cro-

nologias desde o Plistocénico ao Holocénico, indicam uma alteração progressiva que se tra-

duz numa redução da actividade cinegé-

tica, compensada com o desenvolvi-

mento de actividades relacionadas com a

exploração de animais domésticos

(Payne, 1975b; Davis, 1982). Em Portu-

gal, como é evidenciado na Fig. 5-17,

constata-se igualmente esta alteração ao

longo dos últimos 50,000 anos. O veado,

a cabra, os equídeos e em menor grau o

javali, dominam os conjuntos arqueo-

faunísticos desde o Moustierense até ao

Mesolítico. Contrariamente, as associa-

ções datadas a partir do Neolítico são

sobretudo constituídas por gado bovino,

porcos domésticos ou selvagens e por

uma espécie nova na Península Ibérica -

a ovelha. As ovelhas selvagens são des-

conhecidas no registo fóssil ibérico pelo

que o seu aparecimento em contextos

neolíticos sugere a sua introdução como

animal já domesticado.

A domesticação de diferentes espé-

cies animais e as modalidades de explo-

ração desta variedade de recursos, fica de

algum modo reflectida na constituição

das amostras osteológicas: perfis de idade

de abate, proporções da presença de dife-

rentes sexos (machos, fêmeas, castrados),

variações osteométricas (selecção repro-

dutora e melhoramento de raças), condi-

ções patológicas, etc. O estudo destas

variáveis permite ao arqueozoólogo reco-

nhecer as diferentes estratégias de explo-

ração utilizadas ao longo dos tempos.
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FIG. 5-17 – Histogramas com percentagens de ungulados provenientes

de várias jazidas do centro de Portugal: Gruta do Caldeirão

(Moustierense-Neolítico); Cabeço do Pez, no estuário do Sado

(Mesolítico) e Alcáçova de Santarém (Idade do Ferro-Romano).

Note-se a redução do veado (Cervus elaphus) a partir do Mesolítico e

a importância crescente dos Bovidae (sobretudo do gado bovino e

ovicaprino) do Neolítico em diante. Esta alteração pode reflectir uma

redução da actividade cinegética e uma valorização da criação de

animais domésticos. O status (selvagem ou doméstico) de Sus bem

como o de Capra é ainda incerto no Neolítico. 



Idades de Abate

Para determinar a idade de morte dos mamíferos habitualmente são aplicados dois

métodos de observação. Um considera o estado de ligação das epífises com as diáfises dos

ossos longos do esqueleto apendicular. As extremidades destes ossos só se ligam às res-

pectivas epífises após o fim do período de crescimento do animal (Silver, 1969). Portanto,

a existência de epífises não ligadas indica a presença de indivíduos juvenis e sub-adultos.

O outro método considera a erupção da dentição permanente e consequente substituição dos

dentes de leite, assim como os diferentes estados de desgaste das suas superfícies de oclu-

são (Payne, 1973). 

A variável idade de abate revela-se da maior importância na medida em que permite

inferir o tipo de exploração e/ou aproveitamento que foi praticado. Uma comunidade que

deu prioridade à produção e ao consumo de carne procederia ao abate de indivíduos sub-

adultos uma vez atingido o máximo do seu crescimento, mantendo apenas um baixo

número de animais reprodutores. Pelo contrário, uma comunidade virada para o aprovei-

tamento dos chamados produtos secundários (lã, leite, estrume, etc.) e força de tracção, man-

teria animais adultos até ao esgotamento da sua vida produtiva.

A aplicação desta abordagem nas mandíbulas de ovicaprinos recuperadas no Penedo de

Lexim (Moreno-García, em preparação-a) apesar de não constituir uma amostra muito vasta,

permitiu observar uma mudança no padrão de abate deste grupo entre o Neolítico Final e o

Calcolítico (Fig. 5-18). No Neolítico, quase

metade das mandíbulas apresentam estádios de

desgaste B (pertencentes a animais de entre 2 e

6 meses de idade) e C (animais de entre 6 meses

e 1 ano de idade). Observa-se deste modo uma

elevada mortalidade de indivíduos muito jovens,

situação que contrasta com o padrão obtido para

o período Calcolítico, onde o pico de abate se

situa nos animais com idades compreendidas

entre 4 e 6 anos de idade (i.e., estádio G).

Esta mudança poderá indicar uma altera-

ção das estratégias de produção seguidas pelos

habitantes do Penedo do Lexim ao longo do

tempo. Como hipótese de trabalho sugerimos

que a abundância de indivíduos jovens no Neo-

lítico esteja relacionada com o aproveitamento

prioritário da sua carne, sendo os produtos

secundários (leite, lã, estrume, pele) de menor

importância na economia local. Contrariamente,

durante o Calcolítico, a manutenção de ovelhas

e cabras até idade avançada favoreceria a explo-

ração desses outros produtos, passando a carne

a ser relegada para segundo plano. Neste con-

texto, devemos anotar que paralelamente se pro-

duz um incremento moderado no número de

restos de porco que poderia estar relacionado

com o maior consumo da carne desta espécie no

Calcolítico (Moreno-García, em preparação-a). 
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FIG. 5-18 – Idade de abate dos ovicaprinos no Neolítico Final

e Calcolítico no Locus 1 do Penedo de Lexim (Moreno-

García, em preparação-a). Percentagens das mandíbulas

nos diferentes estádios de desgaste dos dentes (Payne,

1973). Note-se a maior mortalidade de indivíduos mais

jovens no Neolítico Final (estádios B e C) em relação à

amostra do Calcolítico (pico no estádio G). Estádios: 

A= 0-2 meses; B= 2-6 meses; C= 6-12 meses; 

D= 1-2 anos; E= 2-3 anos; F= 3-4 anos; G= 4-6 anos; 

H= 6-8 anos; I= 8-10 anos.



Presença de Diferentes Sexos

Para nos auxiliar a compreender os propósitos pelos quais uma determinada espécie era

mantida no passado, é útil ter uma ideia das proporções em que cada sexo está representado.

Na maior parte das espécies animais machos e fêmeas diferem dimensionalmente – sendo,

no caso dos mamíferos, os machos maiores que as fêmeas. Porém, por vezes, a diferença de

dimensão não é suficientemente acentuada para podermos identificar o sexo a que pertenceu

um osso isolado. Em muitos casos, torna-se necessário elaborar gráficos de parâmetros osteo-

métricos de um determinado osso, onde se evidenciem dois picos: um pertencente a fêmeas

e outro, normalmente maior, evidenciando os machos. No entanto, é raro que cada sexo pro-

duza conjuntos totalmente distintos morfometricamente. 

As galinhas (Gallus domesticus) são uma espécie que apresenta maior dimorfismo

sexual nalguns ossos como, por exemplo, no tarso-metatarso. Este osso é normalmente

robusto no galo e grácil na galinha. Além disso, o tarso-metatarso do galo possui um espo-

rão – arma usada no combate entre machos. Deste modo, utilizando este osso é possível

determinar as proporções da presença de machos e fêmeas em amostras arqueológicas. 

A Fig. 5-19 apresenta o gráfico de dispersão onde se representam tarso-metatarsi de galinha

recolhidos na Alcáçova de Santarém, dos períodos romano e islâmico. Os resultados são

interessantes, embora devam ser interpretados com cautela, nomeadamente os referentes
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FIG. 5-19 – Comparação dos tarsometatarsi de galinha (Gallus domesticus) nos períodos romano e islâmico da Alcáçova de Santarém

(Davis, em preparação). O gráfico de dispersão mostra a robustez (largura mínima da diáfise dividida pelo comprimento;

SD/GLx100) versus a largura distal (Bd). Os machos (galos) têm em geral tarso-metatarsi mais robustos e apresentam um

esporão, enquanto as fêmeas são mais gráceis e não têm esporão. Note-se a abundância de fêmeas no período islâmico.



ao período romano onde a amostra existente representa apenas 5 indivíduos (quatro galos

e uma galinha). Pelo contrário, a maior parte dos tarso-metatarsi islâmicos pertencem a

fêmeas (14 galinhas e só um galo).

A disparidade entre sexos observada neste último período poderia estar relacionada com

o maior interesse em manter vivas as galinhas mais pelo valor dos ovos do que pela sua carne,

já que esta seria obtida consumindo galos jovens, cujos ossos ainda não formados não são men-

suráveis (Davis, em preparação). 

Neste momento, até que surjam mais amostras portuguesas de ossos de galinha do período

romano que possam ser estudadas, apenas é possível sugerir que aparentemente houve um

interesse mais acentuado na produção e consumo de ovos no período islâmico que no romano.

Segundo referem as fontes históricas, em Al-Andalus os ovos eram consumidos em grandes

quantidades por todos os estratos da sociedade e os médicos recomendavam-os escalfados,

cozidos e fritos em azeite (García Sánchez, 1996). Actualmente no Magreb, e em geral no

mundo islâmico, os ovos continuam a ser um produto muito apreciado. 

Variações Osteométricas: Melhoramento ou Introdução de Raças Novas

O controlo ou a selecção repro-

dutiva que o Homem exerce sobre os

animais domésticos tem como objec-

tivo principal o desenvolvimento de

determinadas características físicas

que irão permitir melhorar a produ-

ção. Assim, a variedade de raças exis-

tentes actualmente resulta das modifi-

cações morfológicas induzidas pelo

Homem ao longo do tempo nas espé-

cies que tem explorado.

Numa sequência arqueológica, a

presença de indivíduos pertencentes a

diferentes raças (ou melhorados den-

tro da mesma raça) só pode ser identi-

ficada através do registo de variações

morfológicas que sejam visíveis nos

ossos, desde que tenham sido elimi-

nados outros factores, como a idade

ou o sexo, igualmente responsáveis

por diferenças osteométricas. Por esta

razão, resultaria do maior interesse a

caracterização osteométrica das primi-

tivas raças autóctones actualmente

produzidas em Portugal. A compara-

ção dos seus dados biométricos com

os de espécimens arqueológicos cons-

titui uma linha de pesquisa fun-

damental para compreender as alte-

rações evidenciadas nas amostras
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FIG. 5-20 – Dimensão das ovelhas na sequência cronológica da Alcáçova

de Santarém (Davis, em preparação). Os histogramas mostram o

comprimento (GL) dos calcanea das ovelhas de Santarém comparados

com os de ovelhas Shetland actuais de sexo conhecido (Davis, 1996;

2000). Os machos aparecem em negro e os castrados e as fêmeas com

traços. Cada quadrado representa um indivíduo. A comparação das

amostras da Idade do Ferro e período romano, em conjunto (n= 24,

média= 55.2, dp= 5.12) com as do período islâmico (n= 17, média=

58.6, dp= 4.42) indicam que ao nível de 5% os calcanea islâmicos são

significativamente maiores (“t” = 2.2). A amostra das Shetland sugere

que a distinção entre sexos é muito ténue para explicar o aumento de

dimensão nas ovelhas de Santarém ao longo do tempo.



arqueofaunísticas e reconhecer as mudanças de estratégia de exploração de uma determinada

espécie ao longo do tempo.

Alguns dos restos de ovelha recuperados na sequência cronológica da Alcáçova de San-

tarém (da Idade do Ferro ao período Islâmico) evidenciaram variações osteométricas, que pode-

riam estar relacionadas com mudanças nos tipos de ovelha ali representadas. Por exemplo,

como mostra a Fig. 5-20, os comprimentos dos calcanea no período islâmico são maiores que

os verificados nos períodos anteriores (diferença estatisticamente significativa se comparar-

mos a amostra islâmica com o conjunto das amostras do período Romano e da Idade do Ferro;

Davis, em preparação).

Na ausência de dados referentes a raças tradicionais ibéricas, as variações das ovelhas

de Santarém foram comparadas com uma população moderna de ovelhas da raça Shetland

(Davis, 1996, 2000). Na Fig. 5-20, podemos observar que a diferenciação sexual nas ove-

lhas Shetland é muito reduzida e, portanto, insuficiente para explicar o aumento de dimen-

são que acontece nas ovelhas de Santarém desde a Idade do Ferro até ao período Islâmico.

Se considerarmos as dimensões e a morfologia do astrágalo, os resultados confirmam a

escassa distinção sexual (Fig. 5-21, gráfico à direita) notando-se, no entanto, uma tendência

para a maior parte das fêmeas ocuparem o canto inferior esquerdo, enquanto os machos e

castrados tendem a situar-se no canto superior direito. Pelo contrário, segundo avançamos
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FIG. 5-21 – Dimensão e morfologia de astrágalos de ovelha. Os gráficos de dispersão representam o índice largura/ profundidade

(Bd/Dd) versus o comprimento lateral (GL) na sequência cronológica da Alcáçova de Santarém (à esquerda) e numa amostra de

ovelhas Shetland actuais de sexo conhecido (à direita; Davis, 1996, 2000). Note-se a escassa distinção sexual existente nas

ovelhas Shetland, situando-se as fêmeas no canto inferior esquerdo e os machos e castrados à direita em cima, enquanto a

dispersão das ovelhas da Alcáçova de Santarém acontece de baixo para cima segundo avançamos no tempo. Poderá reflectir esta

mudança um melhoramento nas ovelhas portuguesas?



no tempo, constata-se que a dispersão das ovelhas da Alcáçova de Santarém acontece de

baixo para cima.

Como hipótese de trabalho gostaríamos de propor que as mudanças observadas nestes

ossos (morfologia e dimensões) podem representar uma alteração eventualmente devida à

introdução de novas raças nesta área de Portugal. A dispersão na amostra do período Islâmico

pode inclusive ser devida à origem mais heterogênea das ovelhas que foram morrer a Santa-

rém — duas raças? Animais importados de longe? Outra hipótese resulta da possibilidade de

estarmos perante um melhoramento da(s) raça(s) existente(s). Ambas as explicações são inte-

ressantes dado que podem reflectir tentativas de melhoramento nas práticas agro-pecuárias

na Lusitânia e no al-Garb andalusi, durante os períodos romano e islâmico, respectivamente

(Davis, em preparação).

Condições Patológicas

Uma das consequências da domesticação está relacionada com os diferentes tipos de

exploração que o homem praticou com alguns animais. A utilização da força de tracção em

transportes ou na agricultura, a alteração das condições de vida a que passaram a estar sujei-

tos, nomeadamente estabulação e controle alimentar deixaram sinais que podem ser obser-

vados através do aparecimento de uma série de patologias a eles associadas.

O conjunto das amostras estudadas neste laboratório até ao momento não proporcionou

muitas constatações neste domínio. No entanto, apresentamos três exemplos que nos per-

mitem de algum modo ilustrar o reconhecimento destas situações deveras importantes para

a compreensão desta problemática (Fig. 5-22).

Aplicação de Novas Metodologias de Análise

A análise das variáveis acima descritas, bem como as informações que podem ser reti-

radas do seu estudo, constituem as principais linhas de pesquisa habitualmente utilizadas em

Arqueozoologia para reconhecer as estratégias de exploração animal seguidas pelos nossos

antepassados. No entanto, existem outras abordagens que têm aberto novas áreas de investi-

gação, nomeadamente aquelas que se referem ao reconhecimento das condições de vida em

que os animais domésticos estiveram envolvidos e que ficaram reflectidas no seu próprio

desenvolvimento. Por exemplo, a disponibilidade e a qualidade das pastagens são aspectos da

máxima importância que determinaram o tipo de estratégia pastoril seguida na Antiguidade.

A exploração de rebanhos de ovicaprinos a pequena, média ou grande escala e a especializa-

ção ou diversificação em determinados produtos dependia desta circunstância. Intimamente

ligada a esta questão surge a prática de uma das estratégias pastoris mais significativas no

mundo mediterrânico em geral, e na Península Ibérica, em particular — a transumância

(Braudel, 1972; Delano Smith, 1979; Lewthwaite, 1981; Bartosiewicz e Greenfield, 1999). 

No trabalho anteriormente realizado (Moreno-García, 1999a, 1999b, 2001) sobre as evi-

dências arqueozoológicas da transumância com duas populações de ovelhas actuais da Serra

de Albarracín (Teruel, Espanha), constatou-se que as condições de vida de rebanhos sedentá-

rios e estabulados são diferentes dos rebanhos transumantes, sobretudo no que diz respeito

ao stress a que os primeiros estão sujeitos durante os meses de inverno. Um dos métodos de

análise utilizado (Fig. 5-23) incidiu na observação sobre o modo como o cimento dentário se

acumula ao longo da vida destes animais.
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> Um metacarpo de bovídeo (Bos taurus) recu-

perado no nível tardo-romano republicano (U.E.

221) na Alcáçova de Santarém (Davis, em prepa-

ração) apresenta uma deformação - alargamento

exagerado dos côndilos na articulação distal (ima-

gem à direita). Este tipo de alteração tem sido

relacionada na literatura com o aproveitamento

da força de tracção destes animais (Bartosiewicz

et al., 1993).

> Nos níveis islâmicos dos séculos X-XII no

Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros

(Moreno-García e Gabriel, 2001) foi registada a

presença de tártaro ou calculus dentário nos den-

tes molares de duas mandíbulas e de um maxi-

lar de ovicaprino (na imagem à direita), quer na

parte bucal quer na lingual. Neste exemplo, a

concentração de calculus alcança o grau 4 na

escala de Dobney e Brothwell (1987). O calculus
é composto principalmente por calcite e fosfatos.

Consiste numa acumulação de cor castanha

escura ou negra com brilho metálico, cuja análise

química poderá fornecer indicações sobre a qua-

lidade das pastagens que o animal frequentou

(Armitage, 1975; Middleton e Rovner, 1994).

> Três tibiotarsi de galliformes do período islâ-

mico provenientes da Alcáçova de Santarém

(Davis, em preparação), provavelmente galinha,

apresentam diáfises curtas e encurvadas (2
o

à

esquerda 1995, camada 1 Silo Grande; os dois à

direita 1995, U.E.248, MED1). Notar as diferen-

ças se comparados com o exemplar da esquerda

(na imagem) pertencente a um indivíduo nor-

mal da colecção de referência. Actualmente com

a criação intensiva destes animais é comum

encontrarmos esta situação. Segundo a opinião

de alguns criadores a alimentação exagerada de

animais juvenis, provoca um aumento de peso,

excessivo para aqueles ossos em crescimento,

que os impede de se desenvolverem normal-

mente. Seriam as galinhas durante o período

islâmico sobrealimentadas?
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Observações patológicas
Consequências da exploração animal

FIG. 5-22 – Condições patológicas associadas a diferentes estratégias de exploração de animais domésticos.
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> O cimento cresce em bandas concêntricas envolvendo as raízes dos dentes. As primei-

ras camadas estão posicionadas junto da dentina e as mais recentes estão mais próximas da

parte externa da raiz. A principal função do cimento é fixar o dente no seu alvéolo, ligando-

o com o ligamento periodental. Na maior parte das espécies o desenvolvimento de cimento

inicia-se quando os dentes começam a sair. 

As camadas de crescimento do cimento dentário são constituídas por um elemento

principal e outro intermédio. 

Estes elementos possuem propriedades ópticas diferentes que permitem diferenciá-los

quando seccionamos os dentes (imagem em cima, à direita). Existem duas técnicas:

1) descalcificação e coloração.- secções histológicas

2) desbaste e polimento.- lâminas finas 

Quando se trabalha com amostras arqueológicas é preferível o segundo método. Uma

máquina de corte e outra de polimento (em cima, no centro) são alguns dos equipamentos

necessários para produzir lâminas finas. A sua recente aquisição pelo IPA permitirá a con-

tinuação do trabalho iniciado por um de nós (Moreno-García, 1999b) e a exploração do

potencial desta técnica em conjuntos arqueofaunísticos portugueses. 

Observando ao microscópio de luz transmitida as lâminas finas podemos distinguir

uma banda larga escura junto a uma linha de crescimento clara e estreita (imagem em

baixo; secção do M1 de ovelha). Com luz reflectida, esta linha é também escura.

No hemisfério norte o cres-

cimento de um indivíduo não é

tão activo durante o inverno

como no fim da primavera e

durante o verão. Assim, a linha

de crescimento de cimento

forma-se como resultado de

uma deposição mais lenta desde

o final do outono até ao início da

primavera enquanto a banda

mais larga (deposição mais

rápida de cimento) se forma

desde o final da primavera até

ao começo do outono.

Novas abordagens
Estudo do cimento dentário

FIG. 5-23 – Análise do cimento dentário. Uma nova tecnologia a desenvolver na Arqueozoologia portuguesa.



Mina e Klevezal (1970) utilizaram o termo “estrutura-registo” para definir as conchas dos

moluscos, as escamas e os otólitos dos peixes, o tecido ósseo e a dentina de todos os vertebra-

dos assim como o cimento dentário dos mamíferos. Em todas aquelas estruturas ficam regis-

tados determinados eventos da vida de um indivíduo (Klevezal, 1996). Segundo Klevezal (1996,

p. 3, 30) “All recording structures are layered ones… The layered pattern of a recording structure is a
result of differences in the morphology of its parts”. “Parts that form with a certain periodicity differ in
morphology and optical density”. O termo “growth layer” (camada de crescimento) resume assim

esta ideia de camadas diferentes formadas periodicamente em qualquer estrutura registo.

A periodicidade na formação das camadas de crescimento nos tecidos ósseo e dentário

resultou na aplicação desta técnica em Biologia para estudar demografia animal nos últimos

50 anos. Concretamente tem sido considerada uma ferramenta muito útil para conhecer a

idade precisa de animais selvagens (Klevezal et al., 1981). Todavia, verificou-se que nem sem-

pre o número de camadas corresponde aos anos de um indivíduo e que as camadas nem sem-

pre podem ser diferenciadas.

As variações observadas no padrão das camadas de crescimento entre indivíduos de uma

mesma espécie em diferentes regiões ecológicas e/ou indivíduos de diferentes espécies numa

mesma área ecológica, favoreceram o reconhecimento de possíveis factores que poderão ter

tido influência na ocorrência daquelas variações (Grue e Jensen, 1979). Portanto, podemos con-

siderar que para além da determinação da idade, outras perguntas relativas à ecologia e bio-

logia animal podem ser abordadas através do estudo de estruturas-registo. Observou-se maior

dificuldade em distinguir as camadas de crescimento em espécimes que habitam em áreas

com baixas alterações sazonais, enquanto a incidência de indivíduos com camadas distintivas

aumenta em regiões com marcada sazonalidade.

As diferenças das condições ambientais e comportamentais a que estão sujeitas ovelhas

transumantes e sedentárias foram consideradas um factor possivelmente visível no padrão de

desenvolvimento do cimento dentário (Moreno-García, 1999b).

Esta abordagem evidenciou como o ritmo de crescimento de animais com acesso a pas-

tagens durante todo o ano (transumantes) era contínuo, não havendo diferenças claras entre

deposição de cimento ao longo das várias estações. Pelo contrário, aqueles que haviam per-

manecido estabulados durante os meses mais frios apresentavam uma deposição mais lenta,

evidente na forma de camadas mais compactas, que poderiam estar relacionadas com o stress

ambiental a que estiveram sujeitos, i.e., alimentação reduzida, falta de ar, de movimentos, etc.

(Moreno-García, 1999b).

A recente aquisição dos equipamentos necessários para a elaboração de lâminas finas nos

laboratórios do IPA, irá permitir o desenvolvimento desta linha de investigação bem como a

sua aplicação na arqueozoologia portuguesa. 

Inferências Socio-culturais

As relações estabelecidas entre os homens e os animais em muitas situações tem por base

questões socio-culturais. Em jazidas pre-históricas, os restos faunísticos podem ajudar a

conhecer o tipo de utilização que o homem fez do espaço produtivo, assim como as activida-

des que ali desenvolveu. Evidências como a frequência de diferentes elementos anatómicos ou

a sua distribuição espacial irão permitir responder a questões como, se estamos em presença

de locais onde os animais foram abatidos ou desmanchados ou apenas consumidos ou, pelo

contrário, se estamos perante um local onde todas estas actividades tiveram lugar sucessiva-

mente. 
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A ocorrência de ossos queimados, com incisões, cortes profundos ou determinado tipo

de fractura, permite inferir também a associação desses restos com o homem, constituindo a

prova de terem sido manipulados por ele. O reconhecimento dos utensílios que teriam pro-

vocado essas marcas e a existência de diferentes padrões na sua execução constituem ele-

mentos chave no registo das técnicas de processamento e modos de preparação das carcaças,

associados aos diferentes estádios culturais que marcaram a evolução humana. 

Nos níveis proto-solutrenses e solutrenses do Abrigo do Lagar Velho (Moreno-García e

Pimenta, 2002) verificou-se a presença de restos de coelho queimados junto a ossos de javali

e cavalo com finas incisões, assim como de ossos longos de veado fracturados no plano lon-

gitudinal. Para além destes restos evidenciarem a exploração destas espécies pelo homem,

denotam também a manipulação das suas carcaças naquele local para o aproveitamento da

pele, o consumo da carne e da medula óssea. 

Na gruta do Caldeirão (Davis, 2002) foi igualmente observada uma maior frequência de

ossos queimados e com cortes nos níveis solutrense e magdalenense em relação aos níveis

moustierense e do Paleolítico Superior Inicial, indicando a redução progressiva do uso daquele

espaço por carnívoros e um aumento da actividade humana no local.

As relações que o homem estabeleceu com o mundo animal não podem ser reduzidas à

relação predador/presa – caçador/consumidor. De facto, o registo arqueológico traz à luz do

dia exemplos que nos auxiliam de algum modo a fazer a história desse relacionamento. O coe-

lho depositado sobre as pernas da criança sepultada no Abrigo do Lagar Velho, Lapedo,

(Moreno-García, 2002c) no interior da sua mortalha, indicia um acto intencional que revela

a existência de um sentimento difícil de interpretar à distância de 25.000 anos: oferenda ritual?

Mascote?... Mais conclusivo poderá ser o enterramento simultâneo de um cão junto aos cadá-

veres de duas mulheres, recuperados no interior da Anta 3, no conjunto megalítico da Herdade

de Santa Margarida (Reguengos de Monsaraz). A datação deste esqueleto parcial é a mesma

dos dois enterramentos humanos: 3720±50 BP (BETA 166420), sugerindo que ele foi parte

daquele ritual funerário. Trata-se de um dos mais antigos registos que indiciam em Portugal

a estreita relação afectiva entre o Homem e o cão (Moreno-García, 2002a).

As inferências sócio culturais, cada vez mais complexas ao longo do tempo, são muitas

vezes difíceis de reconhecer através dos restos arqueológicos. Para aprofundar a nossa leitura

torna-se necessário explorar o conteúdo informativo de amplas amostragens onde seja possí-

vel evidenciar determinados padrões que reflictam comportamentos recorrentes e estrutura-

dos. Assim, semelhança e repetição do mesmo tipo de marcas de corte evidenciados em res-

tos faunísticos provenientes de várias jazidas portuguesas do período islâmico — Alcácer do

Sal (Moreno-García e Davis, 2001a); Convento de São Francisco, Santarém (Moreno-García e

Davis, 2001b); Sé de Lisboa (Moreno-García e Davis, 2001d); Núcleo Arqueológico da Rua dos

Correeiros, Lisboa (Moreno-García e Gabriel, 2001); Paços do Concelho de Torres Vedras

(Gabriel, 2003) sugerem a existência de um padrão no método de processamento das carca-

ças durante aquele período. Nos tratados de culinária hispano-muçulmanos é assinalada a

popularidade dos guisados, cozidos e estufados (Huici Miranda, 1966; Díaz García, 1973; Gar-

cía Sánchez, 1983-1988; Marín e Waines, 1994; García Sánchez, 1996), pratos em que peque-

nos nacos de carne eram cozinhados com verduras. O padrão evidenciado nos restos arqueo-

faunísticos, tanto nos ossos de mamíferos como nos de aves, parece corresponder a esta tra-

dição cultural, em que as carcaças são sucessivamente partidas até obter pedaços adequados

ao tamanho dos recipientes em que seriam cozinhados, originando assim poucos ossos com-

pletos ou semi completos (Fig. 5-24). 

Reveste-se da maior importância a pesquisa de potenciais fontes informativas que orien-

tem a nossa percepção sobre estas questões. Os textos históricos referentes a diferentes aspec-
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Inferências culturais
Desmanche das carcaças no período islâmico

FIG. 5-24 – Desmanche das carcaças e marcas de descarne em conjuntos faunísticos portugueses no período islâmico.

Crânio de ovicaprino

(Ovis/Capra) com cortes

profundos originados 

ao remover os cornos.

Núcleo Arqueológico da 

Rua dos Correeiros, Lisboa.

Corno de bovino (Bos taurus)
seccionado. Núcleo

Arqueológico da Rua 

dos Correeiros, Lisboa.

Mandíbula de coelho

(Oryctolagus cuniculus)
com pequenas incisões 

no diastema. Castelo 

de Alcácer do Sal.

Vértebra lombar de ovicaprino

(Ovis/Capra) seccionada no

plano sagital. Convento 

de São Francisco, Santarém.

Costela de ovicaprino

(Ovis/Capra) com cortes

transversais. Castelo 

de Alcácer do Sal.

Ulna de bovino 

(Bos taurus) juvenil

com cortes e incisões.

Castelo de Alcácer 

do Sal.

Tibia de bovino 

(Bos taurus) com

cortes profundos 

na diáfise. Núcleo

Arqueológico da

Rua dos Correeiros.

Escápula de

ovicaprino

(Ovis/Capra) com

cortes transversais.

Castelo de Alcácer 

do Sal.

Tibiotarso de

galliforme, galinha?

(Gallus domesticus)
com cortes no plano

lateral da diáfise.

Castelo de Alcácer 

do Sal.

Esqueleto axial:

>

Esqueleto cranial:

>

Esqueleto apendicular:

>

Axis de ovicaprino (Ovis/Capra) 

com pequenas incisões. Castelo 

de Alcácer do Sal.
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> O quotidiano das sociedades agro-pastoris da região do

Rif, Norte de Marrocos, mantém muitas das práticas desen-

volvidas há séculos pelos seus ancestrais na Península Ibé-

rica. Conhecê-las, representa para a arqueologia um manan-

cial de informações preciosas, um auxiliar incontornável

para compreender o significado de grande parte do espólio

exumado nas jazidas daquele período. 

Ao longo de muitas horas de entrevistas em dezenas de

povoados nas montanhas, foi possível recolher elementos

sobre o papel desempenhado pelos animais ali explorados e

sobre o aproveitamento dos diferentes produtos que eles

proporcionam, factores determinantes naquela precária

economia.

Os inquéritos padronizados onde depositáramos muitas

das nossas perguntas, foram sistematicamente ultrapassa-

dos pelo desenrolar das entrevistas onde afloraram infor-

mações imprevisíveis. 

Do modo de desmanche das carcaças dos animais à pro-

dução, na primavera, quase diária de manteiga; da recolha

exaustiva de dejectos para produção de estrume aos dife-

rentes métodos de conservação por secagem de pequenos

pedaços de carne com osso; do aproveitamento dos chifres

carbonizados das ovelhas, cujo pó misturado com água era

até há poucos anos a tinta para escrever que as crianças uti-

lizavam nas escolas, ao estatuto de respeitado abandono até

à morte a que os burros são votados uma vez esgotada a sua

força de trabalho; da presença faminta de cães e gatos na dis-

puta dos restos alimentares à captura e consumo regular de

pequenas aves com armadilhas de costela; dos diferentes

sistemas que os agricultores utilizam para matar os javalis

em defesa das colheitas, cuja carne muitos assumiram

comer apesar de proibida no Corão (Moreno-García, no

prelo), à captura de raposas, chacais e outra fauna silvestre,

também ela manjar ocasional, cuja pele pode representar um

acréscimo financeiro no mercado (Ibañez et al., 2002), bem

como algumas partes consideradas amuletos ou susceptíveis

de aproveitamento numa medicina tradicional para homens

e animais envolta em superstições… São apenas alguns

exemplos do horizonte informativo que a etnoarqueologia

pode proporcionar.

Porque, afinal, a pele seca de um ouriço-caixeiro continua a ser ali utilizada para desmamar bezer-

ros, como Leite de Vasconcelos descrevia no início do século passado no norte de Portugal! (Leite de

Vasconcelos, 1982)

O Projecto “Las primeras comunidades campesinas en la región Cantábrica. El aporte de la etnoar-
queología en Marruecos”, coordenado pelo Dr. Jesús Emilio González Urquijo (Departamento de

Ciencias Históricas da Universidad de Cantábria, Espanha), decorreu entre os anos de 1997 e 2001

e foi financiado pela Fundação Marcelino Botín, Cantábria, Espanha. Envolveu diferentes núcleos de

pesquisa que recolheram informações sobre a vida quotidiana daquele povo na perspectiva da cria-

ção de modelos etnográficos aplicados à arqueologia.

Trabalho etnoarqueológico
Etno-zoologia em Marrocos

FIG. 5-25 – O trabalho etnoarqueológico. Uma nova abordagem arqueozoológica.



tos do papel que a fauna desempenhou em sociedades do passado e o trabalho etnográfico

desenvolvido junto de comunidades agro-pastoris tradicionais (Fig. 5-25) são algumas delas.

Alertam o investigador para a existência de um vasto rol de situações mesmo para além do sim-

ples consumo: associação de algumas espécies relacionadas com práticas rituais, outras indi-

cadoras de status social (por exemplo, aves exóticas, falcoaria), ou ainda o aproveitamento de

determinadas partes dos animais para diferentes finalidades (actividades artesanais, medici-

nais, etc.), onde assentam as relações complexas do homem com o mundo animal que o cir-

cunda.

Ponto Final 

Reveste-se da maior importância assegurar a continuidade de uma política arqueológica

a nível nacional que permita a realização do estudo de espólios arqueofaunísticos. Através da

sua manutenção poderemos ampliar o nosso conhecimento em domínios até ao presente

pouco explorados, situação que tentamos implementar, promovendo uma maior articulação

entre os arqueólogos no terreno e os diferentes investigadores desta área em Portugal. Por

outro lado, a existência de alguns conjuntos importantes anteriormente recuperados mas

jamais observados, aguarda a oportunidade de revelar todo o seu potencial informativo, situa-

ção possível com o seu enquadramento no Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos.

A Arqueozoologia é uma actividade interdisciplinar cujos horizontes estão em perma-

nente alargamento. Salientámos a importância de considerar diferentes variáveis envolvidas

no, por vezes longo, caminho que medeia entre a jazida e a nossa mesa de trabalho, nas múl-

tiplas possibilidades de abordagem que o material osteológico pode proporcionar testemu-

nhando ambientes, adaptação, subsistência, comportamento e cultura. 

Facultando e partilhando abertamente resultados, bibliografia, perspectivas de estudo,

equipamentos, instalações e colecções de referência, expressamos a nossa vontade de colabo-

rar na formação de estudantes, auxiliando as novas gerações de arqueozoólogos portugueses

a colocarem este país “no mapa” da Arqueozoologia internacional.
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capítulo 6 | A osteoteca: uma ferramenta
de trabalho

❚ MARTA MORENO-GARCÍA ❚ CARLOS M. PIMENTA ❚ SIMON DAVIS ❚ SÓNIA GABRIEL ❚
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RESUMO A osteoteca ou colecção de referência de
esqueletos de animais é a nossa principal
ferramenta para identificar ossos arqueológicos.
Desde a sua criação no início do ano 2000 temos
suportado muito sangue, maus odores e suores.
Usamos uma enzima proteolítica para preparar
esqueletos desarticulados e desengordurados de
mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes,
rigorosamente identificados.
A colecção consta de mais de 1480 espécimes
catalogados e marcados, a maioria dos quais
provenientes da Península Ibérica. De muitos deles
conhecemos o sexo, a idade e o local de
proveniência. Para algumas espécies importantes
temos recolhido séries de espécimes de diferentes
áreas geográficas para ampliar o nosso
conhecimento da sua variação biométrica e
ontogénica.
Graças à ajuda de numerosos colegas nacionais e
no estrangeiro (com quem temos intercambiado
espécimes) a nossa colecção de referência inclui na
actualidade esqueletos completos e parciais da
maior parte de mamíferos portugueses (71 espécies,
incluindo alguns extintos hoje em dia do território
português e que foram obtidos no estrangeiro), aves
(198 espécies), répteis (26 espécies), anfíbios 
(13 espécies) e peixes (48 espécies).
Para facilitar uma rápida identificação construímos
várias colecções “índice” de ossos seleccionados,
organizados por classe, parte do esqueleto,
dimensão, família, género e espécie. 

ABSTRACT The osteotheque, or reference
collection of animal skeletons, is our main tool for
identifying archaeological bones. Since its creation
in early 2000, we have endured much blood, smell
and sweat. 
We use a proteolytic enzyme to prepare
disarticulated and degreased skeletons of securely
identified mammals, birds, reptiles, amphibians
and fish. 
The collection now contains over 1480 catalogued
and marked specimens, most of which are from
Iberia. Many are of known sex, age and locality, and
for certain important species we collect series of
specimens from different localities to improve our
understanding of their biometrical variation and
ontogeny. 
Thanks to help from numerous colleagues both
here and overseas (with whom we exchange
specimens) our reference collection now includes
complete or partial skeletons of most of the
Lusitanian mammals (71 species; including some
locally extinct ones obtained from abroad), birds
(198 species), reptiles (26 species), amphibians 
(13 species), and fish (48 species). 
In order to facilitate rapid identification we have
constructed several “index” collections of selected
bones organised by class, part of skeleton, size,
family, genus and species.

Introdução

O cerne do programa científico da Arqueozoologia consiste na recuperação, identificação,
análise, interpretação e contextualização do espólio osteológico animal exumado pela actividade
arqueológica (vide Capítulo 5). Identificar esses ossos que nos chegam do passado implica a
sua comparação com os seus equivalentes obtidos a partir dos esqueletos de animais actuais
bem referenciados (Fig. 6-1). Surge, assim, a necessidade de uma osteoteca — uma ferramenta
de trabalho imprescindível para o exercício desta linha de investigação. 



Uma osteoteca não deve ser considerada
uma simples colecção de ossos, onde esteja
representado apenas um exemplar de cada
espécie. Factores como variabilidade individual
e dimorfismo sexual, muito acentuado em
algumas espécies, devem ser considerados.
Nem todos os ossos que constituem o esque-
leto de um vertebrado permitem um diagnós-
tico seguro ao nível da espécie. No entanto,
existe ainda um longo caminho a percorrer no
âmbito da morfometria, por exemplo, cujos
avanços implicarão leituras mais precisas e
alargadas neste domínio (vide Capítulo 5). 

Dada a inexistência em Portugal de uma colecção de referência de esqueletos de verte-
brados de apoio à Arqueozoologia, no início do ano 2000 a Direcção do Instituto Português
de Arqueologia e a nossa equipa estabeleceram a sua construção como tarefa prioritária. Para
concretizá-la foram cumpridos dois aspectos fundamentais:

• A montagem de um laboratório de preparação de esqueletos (Fig. 6-2).
• A disponibilização dos meios logísticos necessários à sua execução, organização e acon-

dicionamento.

Contactos com Instituições Nacionais e Internacionais

Para desenvolver este projecto pioneiro em Portugal procurámos informar e sensibilizar
diferentes instituições, criando uma rede de apoios que nos permitiu o acesso a centenas de
cadáveres de animais (Fig. 6-3). Muitos destes contactos, dirigidos a sectores aparentemente
distanciados do mundo da Arqueologia, mereceram grande empenhamento por parte dos seus
responsáveis que viram na nossa actividade uma possibilidade de aproveitamento científico
de restos que era necessário eliminar.
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FIG. 6-1 – Utilização prática da osteoteca: identificação de
fragmento proximal de tibia de ovelha. 

FIG. 6-2 – Vista parcial do Laboratório de preparação de esqueletos.
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FIG. 6-3 – Exemplo de ofício a solicitar apoio a instituições nacionais. 



Anualmente morrem ou são feridos milhares de animais selvagens. Outros, são criados
ou capturados para fins alimentares. A pesca, a pecuária, a caça (legal e ilegal) e a Protecção
da Natureza, são actividades que mantêm uma relação directa com o mundo animal.

Ao longo de 3 anos de actividade preparámos centenas de espécimes graciosamente
cedidos que hoje integram a colecção de referência. No caso de algumas espécies presentes no
passado mas actualmente ausentes no nosso território, recorremos ao intercâmbio de esque-
letos com entidades internacionais (Tabela 6-2). 

Salientamos o papel desempenhado pelo Instituto de Conservação da Natureza, respon-
sável pela cedência da maior parte dos exemplares de fauna silvestre que integram a osteoteca.
Através da sua rede nacional de Áreas Protegidas, recolhemos centenas de animais, merecendo
especial menção o Parque Nacional da Peneda-Gerês onde muitos deles foram necropsiados
(Tabela 6-1). Ali estão conservadas as amostras que integram o Banco de Tecidos de Verte-
brados Selvagens, relevando o papel do ICN como responsável pela conservação, divulgação
e distribuição de material genético de grande valor científico. Partilhamos com os seus técni-
cos um nobre objectivo: evitar o desperdício de material biológico e proporcionar o seu cabal
aproveitamento por diferentes domínios de investigação em Portugal. 

TABELA 6-1

Peixes Anfíbios Répteis Aves Mamíferos Total

238
PALEOECOLOGIA HUMANA E ARQUEOCIÊNCIAS. UM PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR PARA A ARQUEOLOGIA SOB A TUTELA DA CULTURA

Parque Nacional da Peneda-Gerês

Parque Natural da Arrábida/Reserva
Natural do Estuário do Sado

Parque Natural do Douro Internacional

Parque Natural de Montesinho

Parque Natural da Ria Formosa

Parque Natural da Serra da Estrela

Parque Natural da Serra de São Mamede

Parque Natural do Vale do Guadiana

Reserva Natural das Berlengas

Reserva Natural do Estuário do Tejo

Paisagem Protegida Litoral de Esposende

Particulares

TOTAL

10

20

10

40

2

12

3

1

18

37

8

6

2

1 

54

77

3

19

4

4

34

20

12

9

182

104

2

26

1

1

3

6

19

1

19

182

230

5

65

1

5

3

19

76

21

23

9

19

476

Do Centro de Biologia Ambiental da Faculdade de Ciências de Lisboa cujos investigado-
res, pertencentes a diferentes ramos do conhecimento biológico, nos têm auxiliado, ao Corpo
de Inspectores Sanitários de Pescado da Câmara Municipal de Lisboa na Doca Pesca que pos-
sibilitou a preparação de excelentes exemplares da ictiofauna marinha do Atlântico, passando
pela Estação Zootécnica de Santarém, cedendo ovicaprinos de algumas das raças autóctones
produzidas em Portugal ou pelo Parque Ecológico de Monsanto que cedeu animais mortos no
seu centro de recuperação, longa é a lista de colaborações nacionais (Tabela 6-2).

Ao nível internacional, podemos distinguir dois tipos de situações de intercâmbio e cola-
boração:

1) No âmbito da cedência de cadáveres. Registamos a colaboração de Organizações Não
Governamentais de Espanha: GREFA – Grupo para la Rehabilitación de la Fauna Autóc-
tona y su Habitat (avifauna selvagem), da ACCUCA – Asociación Cultural del Cuater-

TABELA 6-1 – Contribuição das diferentes Áreas Protegidas nacionais para a constituição da colecção de referência de vertebrados do
Laboratório de Arqueozoologia do IPA. Número de espécimens preparados.



nario Cantábrico, da Cañada de los Pájaros – Reserva Natural Concertada (avifauna das
zonas húmidas) e Instituições Públicas e Estatais como a Consejería de Medio Ambiente
del Gobierno del Principado de Asturias, cujos responsáveis possibilitaram o acesso a
algumas espécies presentes no Norte da Península Ibérica (camurças, martas e sal-
mões), para além dos apoios e contactos regulares com o Laboratório de Arqueozoologia
da Universidad Autónoma de Madrid.

2) No âmbito do intercâmbio de esqueletos (ou partes de esqueletos) já preparados. Esta
é uma prática habitual entre investigadores de arqueozoologia que permite integrar
nas osteotecas elementos que, pela sua raridade ou inexistência nos países que os soli-
citam, seriam difíceis ou impossíveis de obter. Por esta via, no que respeita à fauna
mamalógica, conseguimos integrar nesta colecção espécies como o castor (Zooar-
chaeology Laboratory, Peabody Museum, Harvard University – USA), a hiena (Hebrew
University of Jerusalem – Israel), o urso (Finnish Museum of Natural History – Finlân-
dia), animais presentes no passado mas actualmente extintos em Portugal. Em rela-
ção à avifauna, recebemos importantes contributos da Polónia (Polish Academy of
Sciences), de Inglaterra (English Heritage), de França (Muséum d’Histoire Naturelle 
de Paris), de Israel (Telaviv University) e da Groenlândia (Copenhagen Natural History
Museum).

TABELA 6-2
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EM PORTUGAL:

I.C.N. – Instituto da Conservação da Natureza
– Parque Nacional da Peneda-Gerês
– Parque Natural da Arrábida 
– Parque Natural do Douro Internacional 
– Parque Natural de Montesinho
– Parque Natural da Ria Formosa
– Parque Natural da Serra da Estrela
– Parque Natural da Serra de São Mamede 
– Parque Natural de Sintra-Cascais
– Parque Natural do Vale do Guadiana
– Reserva Natural das Berlengas 
– Reserva Natural do Estuário do Sado 
– Reserva Natural do Estuário do Tejo 
– Paisagem Protegida do Litoral de Esposende
– DEP - Divisão de Espécies Protegidas
– DSCN – Direcção de Serviços da Conservação da Natureza

Centro de Biologia Ambiental - Faculdade de Ciências de Lisboa

Parque Ecológico de Monsanto – Lisboa

Estação Zootécnica Nacional – Santarém

Tapada Nacional de Mafra

DRARO – Direcção Regional da Agricultura da Região Oeste

Corpo de Inspectores Sanitários de Pescado da Câmara Municipal de Lisboa na Doca Pesca  

Câmara Municipal de Lisboa

– Divisão de Higiene e Limpeza Urbana 

– Museu da Cidade

L.N.I.V. - Laboratório Nacional de Investigação Veterinária - Lisboa 

Instituto Oceanográfico

Faculdade de Medicina Veterinária - Lisboa 

Liga para a Protecção da Natureza

Aquário Vasco da Gama

Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares – Universidade do Porto

(cont.) >>>>



Foram ainda celebrados três protocolos de colaboração com o objectivo de racionalizar e
aproveitar bens de grande valor científico:

1. Tapada Nacional de Mafra/ Direcção Regional da Agricultura da Região Oeste – através
deste protocolo tri-partido foi possível integrar um importante conjunto de crânios
com mandíbula de espécies com interesse cinegético (veado, gamo, corço, raposa e coe-
lho) cuja catalogação, divulgação e conservação está à nossa responsabilidade. 

2. Laboratório Nacional de Investigação Veterinária – este protocolo tem possibilitado a pre-
paração de vertebrados marinhos que deram à costa, recolhidos pelo ICN.

3. Instituto de Conservação da Natureza – este protocolo surge na sequência da imple-
mentação do Sistema de Monitorização de Lobos Mortos em curso desde 1999, des-
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Grupo Lobo – Associação para a Conservação do Lobo e do seu Ecossistema

Baronigg – Criação de Avestruzes, Lda.

EM ESPANHA:

GREFA – Grupo para la Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat

ACCUCA - Asociación Cultural del Cuaternario Cantábrico

Consejería de Medio Ambiente - Gobierno del Principado de Asturias

Cañada de los Pájaros – Reserva Natural Concertada

Laboratorio de Arqueozoología – Universidad Autónoma de Madrid

EM EUROPA:

English Heritage, Portsmouth – Grã Bretanha

University of Birmingham – Grã Bretanha

Finnish Museum of Natural History – Finlândia

Muséum national d’Histoire naturelle, Paris – França

Polish Academy of Sciences – Polónia

Copenhagen Natural History Museum – Dinamarca

NO RESTO DO MUNDO:

Hebrew University of Jerusalem – Israel

Telaviv University – Israel

Peabody Museum - Zooarchaeology Laboratory, Harvard University – USA

OUTRAS ENTIDADES CONTACTADAS:

Ministério da Agricultura

– Direcção Regional de Agricultura do Alentejo

– Centro de Experimentação do Baixo Alentejo

– Perímetro Florestal da Contenda

– Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes

Museu Nacional de História Natural – Museu Bocage

Ancose – Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela

Ancras – Associação Nacional de Caprinicultores da Raça Serrana

Ascal – Associação de Criadores de Gado do Algarve

Jardim Zoológico de Lisboa

Núcleo Regional do Litoral Alentejano da Quercus

National Museums of Kenya, Quénia

Scottish Nature, Escócia

(Cont.)

TABELA 6-2 – Relação das instituições nacionais e estrangeiras que apoiam a constituição da osteoteca do IPA.



tinado a registar de forma sistemática as ocorrências de mortalidade daquela espécie
e proporcionar o acesso a informação/material biológico à comunidade científica
com vista à realização de estudos para a sua conservação. Cada cadáver de lobo repre-
senta uma fonte de pesquisa sobre a qual incidem diferentes abordagens, desde a reco-
lha de amostras de órgãos e tecidos à preparação do seu esqueleto (Fig. 6-4), visando
salvaguardar para o futuro um enorme potencial científico sobre uma das espécies
mais ameaçadas no nosso país. 

Além destas contribuições, contámos ainda com a colaboração de colegas e amigos que
nos entregaram animais encontrados mortos, sobretudo nas bermas das estradas. 

A Osteoteca

Método de Preparação

Existem diferentes métodos para obter o esqueleto de um animal a partir do seu cadá-
ver: enterramento, cultura de organismos necrófagos, maceração em água, etc. São pro-
cessos de manipulação desagradável e, sobretudo, demasiado lentos para a obtenção de
resultados a curto prazo. 

O método utilizado no Laboratório de Arqueozoologia do IPA, desenvolvido por Davis
desde 1971, sucessivamente em Jerusalém, no Kurdistão, em Chipre e em Londres (Davis
e Payne, 1992), oferece um conjunto de vantagens inegáveis: rapidez e eficiência. Trata-se
de um processo bioquímico realizado em condições termicamente controladas através do
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FIG. 6-4 – Descarne do cadáver de um lobo (O adulto, CIPA No 1445). Primeira fase de preparação do esqueleto.



qual, pela actuação de um enzima adicionado à água onde os ossos são imersos, se opera a
destruição dos tecidos moles e ligamentos em poucas horas. 

Para apresentar as diferentes operações relacionadas com a construção da osteoteca,
descrevemos detalhadamente as fases do processamento dos cadáveres e os critérios que
foram adoptados para a sua organização.

Identificação

Os espécimes que integram a colecção de referência foram identificados taxonomica-
mente ao nível de espécie. Em geral, chegam identificados pela instituição que os cedeu mas
procede-se à sua confirmação utilizando fontes bibliográficas actualizadas para as diferen-
tes Classes: peixes (Whitehead et al., 1986; Lozano Rey, 1990), anfíbios e répteis (Barbadillo
et al., 1999), aves (Svensson et al., 1999) e mamíferos (Mitchell-Jones et al., 1999). Cada
animal é objecto de uma descrição morfológica pormenorizada (padrão das penas, da pele,
do pelo, das escamas, sexo, etc.) e biométrica (peso, comprimento da asa, da pata, etc.)
visando despistar eventuais dúvidas no futuro e justificar os critérios que foram utilizados
(Fig. 6-5). No caso dos animais domésticos importa registar também a raça e a idade à data
de morte.

Muitos animais chegam ao laboratório em mau estado de conservação: foram vítimas
de atropelamento, envenenamento, caça furtiva, ou quaisquer outras razões que procura-
mos indagar. Quando uma identificação não pode ser inequivocamente efectuada, o animal
é eliminado ou conservado na rede de frio para posterior observação e identificação por espe-
cialistas do respectivo grupo zoológico.

A identificação através das características morfológicas externas de algumas espécies
do mesmo género resulta por vezes difícil, ou mesmo impossível. É uma situação que
acontece na prática quando, por exemplo, tentamos separar gatos selvagens (Felis silvestris)
de alguns exemplares de gatos domésticos (Felis catus). Os contactos estabelecidos com
investigadores da área da Genética tornam-se fundamentais para a sua determinação defi-
nitiva. 

Todos os animais que recebemos são previamente congelados. Este procedimento
destina-se a eliminar parasitas que poderiam ameaçar a saúde dos preparadores. 
O laboratório possui duas arcas congeladoras onde permanecem conservados à tempe-
ratura de – 10oC.

Preparação (Fig. 6-6)

• Os cadáveres são retirados da arca congeladora no dia anterior à sua preparação. 
• Para cada espécime é preenchida uma ficha. Para além de um número de ordem, con-

tém o máximo de informação biográfica que foi possível reunir (Fig. 6-5).
• O número de ordem é inscrito em pequenas chapas metálicas. 
• É retirado o revestimento externo (pele, penas, etc.), são recolhidas amostras de ele-

mentos susceptíveis de conservação em depósitos arqueológicos (escamas de peixe, por
exemplo), quaisquer elementos de identificação que possuam (anilhas, brincos de
identificação sanitária, etc.) após o que se inicia o descarne. Esta operação é executada
com instrumentos cortantes de características diferentes dependendo das dimensões
do animal em questão (bisturis, facas, serrotes).
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FIG. 6-5 – Exemplo da ficha individual de preparação utilizada na osteoteca do IPA (modificada de S. Payne).



• Separam-se os membros anteriores e posteriores, do lado direito e do lado esquerdo.
Cada um destes conjuntos possui a respectiva chapa metálica.

• Estes ossos ainda articulados, com restos de carne e tendões, são colocados em
meias de nylon separadas, o mesmo acontecendo com os restantes elementos do
esqueleto (crânio, mandíbulas, pélvis, vértebras, etc.).

• Cozem em água a ferver para destruir os ligamentos durante períodos de tempo variá-
veis, de acordo com as dimensões e características do animal em preparação (de
alguns minutos a várias horas). Por exemplo, no caso dos peixes que não os possuem
ou de animais pequenos, dada a fragilidade dos seus ossos, são suficientes apenas
alguns minutos.

• Uma vez retirados da água, sofrem um segundo descarne dos tecidos amolecidos pela
cozedura anterior. Nesta fase, nos mamíferos de média e grande dimensão, são
abertos com um berbequim dois pequenos orifícios nas extremidades dos ossos do
esqueleto apendicular no sentido de estender a acção da enzima ao seu interior e eli-
minar o tutano.

• Após esta operação, uma vez recolocados nas mesmas meias de nylon, são mergu-
lhados em baldes de plástico com água tépida à qual é adicionada uma pequena por-
ção (1 colher de sopa/20 litros de água) de enzima Neutrase 0,8 L. Colocam-se os bal-
des numa estufa à temperatura constante de 45oC, permanecendo ali durante algu-
mas horas. O processo enzimático vai provocar a destruição dos tecidos restantes. No
caso de não ser possível aceder a uma estufa, para aquecer a água nos baldes podem
ser utilizados termóstatos de aquário. Uma alternativa à utilização desta enzima
pode ser o recurso a detergentes comerciais que, embora menos eficientes, produ-
zem resultados semelhantes.

• Terminada esta fase os diferentes conjuntos são retirados das meias, sempre acom-
panhados pela chapa respectiva, e lavados em água corrente. Durante esta operação
são utilizados crivos com malhas variadas, de acordo com as dimensões dos ossos que
estão a ser processados, visando a recuperação de todos os elementos. Depois são
colocados a secar em tabuleiros individuais.

• Uma vez secos, para eliminar a gordura não destruída pelo processo enzimático, pre-
judicial à boa conservação dos ossos e responsável por mau odor no futuro, é habi-
tual mergulhá-los em três banhos sucessivos de acetona durante algumas semanas. 

Por vezes, durante a preparação, são recuperados objectos estranhos ao esqueleto
(chumbos de caça, por exemplo) que são guardados juntamente com ele, como comple-
mento da sua biografia.

Finalmente, os elementos registados nas fichas de preparação individuais são intro-
duzidos numa base de dados informatizada (Programa Access) que permite aceder com
rapidez a qualquer informação.

Marcação

Os ossos são marcados individualmente com tinta negra indelével (n.o de ordem,
membro e lado a que pertencem). Naqueles que vão integrar as colecções-índice, além das
marcações mencionadas, é inscrito o nome científico da espécie a que pertencem bem
como o sexo, sempre que tenha sido possível determiná-lo (Fig. 6-7). 

Por fim procede-se ao registo na ficha individual do estado do esqueleto após a prepa-
ração (partes danificadas, perdidas, etc.).
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Preparação
Sequência de operações no laboratório

FIG. 6-6 – Sequência de operações no laboratório de preparação de esqueletos.

2. Os ossos descarnados são colocados
em meias de nylon.

3. Cozedura dos ossos.

4. Baldes na estufa durante o processo enzimático.5. Lavagem dos ossos após a acção
enzimática.

6. Ossos de tartaruga boba (Caretta caretta)
CIPA No 1441 a secar em tabuleiros.

7. Desengorduramento dos ossos em três
banhos sucessivos de acetona.

1. Descarne de uma pata posterior 
de lobo.



Composição

Esta osteoteca inclui os grupos de vertebrados: peixes (marinhos e dulçaquícolas),
anfíbios, répteis, aves e mamíferos que estão sistematicamente organizados por Classe,
Ordem e Família. Para descrever a composição de cada espécime, utilizamos o seguinte
código de números: 1) esqueleto completo; 2) esqueleto parcial (pelo menos uma mandíbula,
todos os ossos de um membro anterior e de outro posterior para os mamíferos, e para as
aves os seguintes nove ossos: escápula, coracoide, úmero, rádio, ulna, carpometacarpo,
fémur, tibiotarso e tarsometatarso); 3) apenas crânio e mandíbula; 4) esqueleto muito
incompleto; 5) osso ou dente isolado. 

Em Abril de 2003 a osteoteca integra mais de 1480 espécimes osteológicos assim dis-
tribuídos (Fig. 6-8). 

• 975 esqueletos completos de todos os grupos
• 127 esqueletos parciais de aves e mamíferos
• 295 crânios com mandíbula de mamíferos
• 51 elementos isolados em todos os grupos (excepto Anfíbios)
Após três anos de trabalho reconhecemos que muito há ainda para fazer. Apesar do ele-

vado número de esqueletos que integram hoje a colecção, estão ausentes muitas das espé-
cies susceptíveis de terem ocorrido no passado no território português. Enquanto o conjunto
dos Anfíbios e Répteis, representados por 13 e 26 espécies respectivamente, já constituem
75% da Herpetofauna portuguesa actual, sectores como a Ictiofauna marinha e dulçaquí-
cola estão ainda precariamente representados (Tabela 6-3 e Fig. 6-9). No caso das aves, um
grupo muito diversificado, as 197 espécies presentes na colecção, estão ainda muito aquém
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FIG. 6-7 – Colecção índice de aves. Na célula central podemos observar dois úmeros direitos de abetarda (Otis tarda). Do lado
direito um espécime O, do lado esquerdo um espécime P. Notar o acentuado dimorfismo sexual existente nesta espécie. 



das 350 inicialmente previstas (Fig. 6-9). Note-
-se a situação geográfica de Portugal como
ponto de passagem de rotas migratórias e área
de arribação de espécies invernantes e estivais.
No caso dos mamíferos, podemos considerar
duas situações: fauna silvestre e animais
domesticados. Espécies presentes no Plistocé-
nico, como os grandes felídeos, o leão ou o leo-
pardo, ou outras que hoje se encontram no
limiar da extinção, como o lince ibérico (Lynx
pardinus), ou o urso (Ursus arctos), não estão
representados ou apenas muito parcialmente
através de ossos isolados (Tabela 6-3). 

Em relação às espécies domésticas, que
constituem a maior parte dos espólios arqueo-
faunísticos desde o Neolítico, torna-se funda-
mental integrar na osteoteca amostragens sig-
nificativas de exemplares de primitivas raças
autóctones produzidas em Portugal, como
referido na Introdução. Este conjunto constitui
uma das maiores lacunas desta colecção.
Alguns dos contactos efectuados nesse sen-
tido, não produziram até ao momento os resul-
tados desejados. O aparecimento do surto de
febre aftosa em 2001, atrasou a preparação de
exemplares que as diferentes Associações de
Criadores de Ovicaprinos estão dispostas a
ceder-nos, uma vez debelados os condiciona-
lismos de carácter sanitário em vigor. Esta é
uma das prioridades imediatas da continua-
ção do nosso trabalho. 

TABELA 6-3  Relação das espécies que integram a osteoteca do IPA em Abril 2003
Mamíferos:

Nome latino Nome vulgar
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FIG. 6-8 – Gráfico do número de esqueletos preparados na
osteoteca do IPA até Abril 2003. Códigos de composição:
1= esqueleto completo; 2= esqueleto parcial; 3= crânio e
mandíbulas; 4= esqueleto muito incompleto; 5= ossos ou
dentes isolados.

FIG. 6-9 – Gráfico do número de espécies representadas na
osteoteca do IPA até Abril 2003.

Insectivora

Erinaceus europaeus Ouriço-cacheiro

Sorex araneus Musaranho-comum

Sorex granarius Musaranho-de-dentes-vermelhos

Neomys anomalus Musaranho-de-água

Crocidura russula Musaranho-de-dentes-brancos

Crocidura suaveolens Musaranho-pequeno-de-dentes-brancos

Galemys pyrenaicus Toupeira de água

Desmana moschata Toupeira-de-água-da-Rússia

Talpa europaea Toupeira-europeia

Talpa occidentalis Toupeira de Cabrera

(cont.) >>>>
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Chiroptera

Rhinolophus hipposideros Morcego-de-ferradura-pequeno

Myotis myotis Morcego-rato-grande

Nyctalus leisleri Morcego-arborícola-pequeno

Plecotus austriacus Morcego-orelhudo-cinzento

Lagomorpha

Lepus europaeus Lebre-europeia

Lepus granatensis Lebre-ibérica

Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo

Rodentia

Sciurus vulgaris Esquilo-vermelho

Castor canadensis Castor americano

Clethrionomys glareolus Rato-das-margens

Arvicola sapidus Rato-de-água

Arvicola terrestris Rato-dos-lameiros

Microtus agrestis Rato-do-campo-de-rabo-curto

Microtus cabrerae Rato de Cabrera

Microtus lusitanicus Rato-cego

Microtus oeconomus Rato-do-campo-da-tundra

Spalax leucodon Rato toupeiro grande

Micromys minutus Rato-espigueiro

Apodemus agrarius Rato-do-campo-listado

Apodemus flavicollis Rato-de-pescoço-amarelo

Apodemus sylvaticus Rato-do-campo

Rattus norvegicus Ratazana-de-água

Rattus rattus Ratazana-preta

Mus domesticus Rato-caseiro

Mus spretus Rato-das-hortas

Eliomys quercinus Leirão

Muscardinus avellanarius Leirão comum

Carnivora

Canis lupus Lobo

Canis familiaris Cão doméstico

Vulpes vulpes Raposa

Ursus arctos Urso

Mustela erminea Arminho

Mustela nivalis Doninha

Mustela putorius Toirão

Mustela vison Visão-americano

Martes martes Marta

Martes foina Fuinha

Meles meles Texugo

Lutra lutra Lontra

Genetta genetta Geneta

Herpestes ichneumon Saca-rabos

Felis silvestris Gato-bravo

Felis catus Gato doméstico

Hyaena hyaena Hiena riscada

TABELA 6-3 (cont.)

Mamíferos:

Nome latino Nome vulgar
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TABELA 6-3 (cont.)

Mamíferos:

Nome latino Nome vulgar

Crocuta crocuta Hiena malhada

Pinnipedia

Phoca vitulina Foca-vitulina

Cystophora cristata Foca-de-crista

Artiodactyla

Sus scrofa Javali

Hippopotamus amphibius Hipopótamo

Dama dama Gamo

Cervus elaphus Veado

Capreolus capreolus Corço

Rupicapra pyrenaica Camurça dos Pirinéus

Capra hircus Cabra

Ovis ammon Muflão

Ovis aries Ovelha

Bos taurus Vaca

Perissodactyla

Equus caballus Cavalo

Cetacea

Delphinus delphis Golfinho comum

Stenella coeruleoalba Golfinho riscado

Tursiops truncatus Roaz

Kogia breviceps Cachalote anão

Aves:

Nome latino Nome vulgar (Costa et al. 2000)

Gaviiformes

Gavia stellata Mobelha-pequena

Gavia immer Mobelha-grande

Podicipediformes

Tachybaptus ruficollis Mergulhão-pequeno

Podiceps cristatus Mergulhão-de-crista

Podiceps grisegena Mergulhão-de-faces-brancas

Procellariiformes

Fulmarus glacialis Fulmar-glacial

Calonectris diomedea Cagarra

Puffinus puffinus Pardela-sombria

Oceanodroma leucorhoa Painho-de-cauda-forcada

Diomedea chlororhynchos Albatroz-de-bico-amarelo

Pelecaniformes

Sula bassana Ganso-patola

Pelecanus onocrotalus Pelicano-vulgar

Phalacrocorax carbo Corvo-marinho-de-faces-brancas

Phalacrocorax aristotelis Corvo-marinho-de-crista

Phalacrocorax pygmeus Corvo-marinho-pequeno

Ciconiiformes

Botaurus stellaris Abetouro-comum

(cont.) >>>>
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TABELA 6-3 (cont.)

Aves:

Nome latino Nome vulgar

Bubulcus ibis Garça-boieira

Egretta garzetta Garça-branca-comum

Ardea cinerea Garça-real

Ardea purpurea Garça-vermelha

Ciconia ciconia Cegonha-branca

Plegadis falcinellus Maçarico-preto

Platalea leucorodia Colhereiro

Phoenicopteriformes

Phoenicopterus ruber Flamingo

Anseriformes

Cygnus olor Cisne

Cygnus cygnus Cisne-bravo

Cygnus columbianus Cisne-pequeno

Anser albifrons Ganso-de-testa-branca

Anser brachyrhynchus Ganso-de-bico-curto

Anser anser Ganso-comum

Branta bernicla Ganso-de-faces-pretas

Branta ruficollis Ganso-de-pescoço-ruivo

Tadorna tadorna Pato-branco

Anas platyrhynchos Pato-real

Anas domesticus Pato-doméstico

Anas acuta Arrábio

Anas clypeata Pato-trombeteiro

Anas penelope Piadeira

Marmaronetta angustirostris Pardilheira

Anas crecca Marrequinho-comum

Anas querquedula Marreco

Aythya ferina Zarro-comum

Netta rufina Pato-de-bico-vermelho

Aythya marila Zarro-bastardo

Aythya fuligula Negrinha

Somateria mollissima Eider-edredão

Melanitta nigra Pato-negro

Melanitta fusca Pato-fusco

Clangula hyemalis Pato-rabilongo

Bucephala clangula Olho-dourado

Mergellus albellus Merganso-pequeno

Mergus merganser Merganso-grande

Mergus serrator Merganso-de-poupa

Cygnus atratus Cisne-preto (introduzido)

Accipitriformes

Gyps fulvus Grifo

Aegypius monachus Abutre-negro

Haliaeetus albicilla Pigargo

Pandion haliaetus Águia-pesqueira

Aquila chrysaetos Águia-real

Circaetus gallicus Águia-cobreira
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TABELA 6-3 (cont.)

Aves:

Nome latino Nome vulgar

Hieraaetus pennatus Águia-calçada

Hieraaetus fasciatus Águia de Bonelli

Milvus milvus Milhafre-real

Milvus migrans Milhafre-negro

Circus aeruginosus Tartaranhão-ruivo-dos-pauis

Circus pygargus Tartaranhão-caçador

Buteo lagopus Buteo-calçado

Buteo buteo Águia-de-asa-redonda

Pernis apivorus Falcão-abelheiro

Accipiter nisus Gavião

Accipiter gentilis Açor

Falconiformes

Falco tinnunculus Peneireiro-vulgar

Falco naumanni Peneireiro-das-torres

Falco peregrinus Falcão-peregrino

Falco columbarius Esmerilhão

Galliformes

Lagopus lagopus Lagopo-ruivo

Tetrao urogallus Tetraz-real

Tetrao tetrix Tetraz-lira

Francolinus francolinus Francolim-escuro

Alectoris rufa Perdiz-comum

Alectoris barbara Perdiz-mourisca

Perdix perdix Perdiz-cinzenta

Coturnix coturnix Codorniz

Phasianus colchicus Faisão

Chrysolophus pictus Faisão-dourado

Gallus domesticus Galinha

Pavo cristatus Pavão (introduzido)

Gruiformes

Rallus aquaticus Frango-de-água

Gallinula chloropus Galinha-de-água

Fulica atra Galeirão-comum

Crex crex Codornizão

Grus grus Grou-comum

Otis tarda Abetarda

Tetrax tetrax Sisão

Charadriiformes

Haematopus ostralegus Ostraceiro

Recurvirostra avosetta Alfaiate

Himantopus himantopus Perna-longa

Burhinus oedicnemus Alcaravão

Pluvialis squatarola Tarambola-cinzenta

Pluvialis apricaria Tarambola-dourada

Vanellus vanellus Abibe-comum

Calidris alpina Pilrito-comum

Calidris ferruginea Pilrito-de-bico-comprido

(cont.) >>>>
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TABELA 6-3 (cont.)

Aves:

Nome latino Nome vulgar

Calidris minuta Pilrito-pequeno

Actitis hypoleucos Maçarico-da- rochas

Tringa totanus Perna-vermelha-comum

Numenius arquata Maçarico-real

Numenius phaeopus Maçarico-galego

Scolopax rusticola Galinhola

Gallinago gallinago Narceja-comum

Lymnocryptes minimus Narceja-galega

Philomachus pugnax Combatente

Stercorarius skua Moleiro-grande

Larus ridibundus Guincho-comum

Larus argentatus Gaivota-argêntea

Larus cachinnans Gaivota-de-patas-amarelas

Larus fuscus Gaivota-de-asa-escura

Larus marinus Gaivota-grande

Rissa tridactyla Gaivota-tridáctila

Sterna sandvicensis Garajau-comum

Alle alle Torda-miúda

Fratercula arctica Papagaio-do-mar

Cepphus grylle Airo-de-asa-branca

Uria aalge Airo

Alca torda Torda-mergulheira

Columbiformes

Columba livia Pombo-das-rochas

Columba livia domestica Pombo

Columba palumbus Pombo-torcaz

Streptopelia decaocto Rola-turca

Streptopelia turtur Rola-comum

Cuculiformes

Clamator glandarius Cuco-rabilongo

Strigiformes

Strix aluco Coruja-do-mato

Bubo bubo Bufo-real

Asio otus Bufo-pequeno

Asio flammeus Coruja-do-nabal

Tyto alba Coruja-das-torres

Athene noctua Mocho-galego

Otus scops Mocho-de-orelhas

Caprimulgiformes

Caprimulgus europaeus Noitibó-da-Europa

Caprimulgus ruficollis Noitibó-de-nuca-vermelha

Apodiformes

Apus apus Andorinhão-preto

Coraciiformes

Upupa epops Poupa

Alcedo atthis Guarda-rios

Merops apiaster Abelharuco-comum
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(cont.) >>>>

TABELA 6-3 (cont.)

Aves:

Nome latino Nome vulgar

Coracias garrulus Rolieiro

Psittacula krameri Periquito-rabijunco

Piciformes

Picus viridis Peto-verde

Dendrocopos major Pica-pau-malhado-grande

Passeriformes

Alauda arvensis Laverca

Galerida cristata Cotovia-de-poupa

Ptyonoprogne rupestris Andorinha-das-rochas

Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés

Delichon urbica Andorinha-dos-beirais

Motacilla alba Alvéola-branca

Troglodytes troglodytes Carriça

Cinclus cinclus Melro-d´água

Prunella modularis Ferreirinha-comum

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo

Luscinia megarhynchos Rouxinol-comum

Monticola solitarius Melro-azul

Turdus philomelos Tordo-comum

Turdus iliacus Tordo-ruivo-comum

Turdus pilaris Tordo-zornal

Turdus merula Melro

Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete

Sylvia undata Toutinegra-do-mato

Acrocephalus scirpaceus Felosa

Phylloscopus trochilus Felosa-musical

Phylloscopus collybita Felosinha

Ficedula hypoleuca Papa-moscas

Parus ater Chapim-preto

Parus caeruleus Chapim-azul

Aegithalos caudatus Chapim rabilongo

Certhia brachydactyla Trepadeira

Lanius collurio Picanço-de-dorso-ruivo

Lanius senator Picanço-barreteiro

Lanius excubitor Picanço-real

Pica pica Pega-rabuda

Garrulus glandarius Gaio-comum

Corvus monedula Gralha-de-nuca-cinzenta

Pyrrhocorax pyrrhocorax Gralha-de-bico-vermelho

Corvus frugilegus Gralha-calva

Corvus corone Gralha-preta

Corvus corax Corvo

Sturnus vulgaris Estorninho-malhado

Sturnus unicolor Estorninho-preto

Passer domesticus Pardal-comum

Fringilla coelebs Tentilhão-comum

Carduelis cannabina Pintarôxo-comum
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TABELA 6-3 (cont.)

Aves:

Nome latino Nome vulgar

Carduelis carduelis Pintassilgo

Carduelis chloris Verdilhão-comum

Carduelis spinus Lugre

Serinus serinus Milheirinha

Pyrrhula pyrrhula Dom-fafe

Emberiza citrinella Escrevedeira-amarela

Miliaria calandra Trigueirão

Struthioniformes

Struthio camelus Avestruz (exótica)

Répteis:

Nome latino Nome vulgar

Chelonia

Caretta caretta Tartaruga-boba

Dermochelys coriacea Tartaruga-de-couro

Mauremys leprosa Cágado-comum

Testudo graeca Tartaruga moura

Sauria

Tarentola mauritanica Osga-comum

Chalcides bedriagai Cobra-de-pernas-de-cinco-dedos

Chalcides striatus Cobra-de-pernas-de-três-dedos

Anguis fragilis Licranço

Lacerta lepida Sardão

Lacerta monticola Lagartixa-da-montanha

Lacerta schreiberi Lagarto-de-água

Podarcis bocagei Lagartixa-de-Bocage

Podarcis carbonelli Lagartixa-de-Carbonell

Podarcis hispanica Lagartixa-ibérica

Psammodromus algirus Lagartixa-do-mato

Psammodromus hispanicus Lagartixa-do-mato ibérica

Coluber hippocrepis Cobra-de-ferradura

Coronella austriaca Cobra-lisa-austríaca

Coronella girondica Cobra-bordalesa

Elaphe scalaris Cobra-de-escada

Malpolon monspessulanus Cobra-rateira

Natrix maura Cobra-de-água-viperina

Natrix natrix Cobra-de-água-de-colar

Vipera latastei Víbora-cornuda

Vipera seoanei Víbora-de-Seoane

Iguana iguana Iguana (exótica)

Anfíbios:

Nome latino Nome vulgar

Caudata

Chioglossa lusitanica Salamandra-dourada

Pleurodeles waltl Salamandra-de-costelas-salientes
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TABELA 6-3 (cont.)

Anfíbios:

Nome latino Nome vulgar

Salamandra salamandra Salamandra-de-pintas-amarelas

Triturus boscai Tritão-de-ventre-laranja

Triturus helveticus Tritão-palmado

Triturus marmoratus Tritão-marmorado

Salientia

Alytes cisternasii Sapo-parteiro-ibérico

Discoglossus galganoi Discoglosso

Pelobates cultripes Sapo-de-unha-negra

Pelodytes punctatus Sapinho-de-verrugas-verdes

Bufo bufo Sapo-comum

Bufo calamita Sapo-corredor

Rana perezi Rã-verde

Peixes:

Nome latino Nome vulgar (Sanches, 1989)

Acipenseridae

Acipenser sturio Esturjão

Clupeidae

Sardina pilchardus Sardinha

Engraulidae

Engraulis encrasicolus Biqueirão

Salmonidae

Salmo salar Salmão-do-Atlântico

Salmo trutta Truta-comum

Congridae

Conger conger Congro

Merlucidae

Merluccius merluccius Pescada-branca

Gadidae

Gadus morhua Bacalhau-do-Atlântico

Molva molva Maruca

Trisopterus luscus Faneca

Serranidae

Polyprion americanus Cherne

Mycteroperca rubra Garoupa-chumbo

Epinephelus alexandrinus Mero-amarelo

Moronidae

Dicentrarchus labrax Robalo-legítimo

Dicentrarchus punctatus Robalo-baila

Pomatomidae

Pomatomus saltator Anchova

Caranjidae

Trachurus trachurus Carapau

Bramidae

Brama brama Xaputa

(cont.) >>>>
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TABELA 6-3 (cont.)

Peixes:

Nome latino Nome vulgar

Haemulidae

Plectorhincus mediterraneus Pargo-mulato

Sciaenidae

Argyrosomus regius Corvina-legítima

Pseudotolithus senegalensis Rainha-senegal

Sciaena umbra Roncadeira-preta

Umbrina canariensis Calafate das Canárias

Mullidae

Mullus surmuletus Salmonete-legítimo

Sparidae

Dentex dentex Capatão-legítimo

Dentex gibbosus Pargo-bandeira

Dentex macrophthalmus Cachucho

Diplodus cervinus cervinus Sargo-veado

Diplodus vulgaris Sargo-safia

Pagellus acarne Besugo

Pagrus auriga Pargo-sêmola

Pagrus pagrus Pargo-legítimo

Sparus aurata Dourada

Scaridae

Spondyliosoma cantharus Choupa

Scombridae

Scomber scombrus Sarda

Mugilidae

Chelon labrosus Tainha-liça

Liza aurata Tainha-garrento

Liza ramada Tainha-fataça

Mugil cephalus Tainha-olhalvo

Scorpaenidae

Helicolenus dactylopterus Cantarilho-legítimo

Pleuronectidae

Platichthys flesus Solha-das-pedras

Soleidae

Solea senegalensis Linguado-branco

Solea vulgaris Linguado-legítimo

Molidae

Mola mola Peixe-lua

Cyprinidae

Barbus comiza Barbo-cumba

Barbus bocagei Barbo-comum

Barbus microcephalus Barbo

Barbus sclateri Barbo

Cyprinus carpio Carpa-comum

TABELA 6-3 – Relação das espécies que integram a osteoteca do IPA em Abril 2003.



Organização

Uma colecção de referência de esqueletos de vertebrados obedece a critérios funcionais dis-
tintos daqueles que regem a maior parte das colecções museológicas onde devemos destacar:

1. A preparação total dos esqueletos.- Em geral, os Museus de Ciências Naturais baseiam
essencialmente as suas colecções de vertebrados na preparação de exemplares embal-
samados ou conservados em meio líquido, na preparação de peles e, sob o ponto de
vista osteológico, apenas na preparação de crânios e mandíbulas.

2. A manutenção e identificação separada de todos os ossos.- O estado de conservação dos res-
tos faunísticos recolhidos em contextos arqueológicos traduz-se habitualmente na pre-
sença de material muito fragmentado, factor que dificulta a sua identificação. A osteo-
logia comparada praticada pela arqueozoologia implica uma observação múltipla e tri-
dimensional dos diferentes elementos osteológicos. Por esta razão, os esqueletos não
são montados em conexão anatómica. 

A organização da osteoteca do IPA e a logística de acesso aos esqueletos nela represen-
tados teve em consideração estas situações. Para facilitar as identificações e evitar a necessi-
dade de recorrer a centenas de caixas, os espécimes preparados foram acondicionados do
seguinte modo:

1. Colecções índice
Assim designamos os tabuleiros temáticos que contêm os diferentes ossos dos vários gru-

pos de vertebrados, método já desenvolvido noutras osteotecas (Corke et al., 1998). É a colec-
ção de uso diário e imediato que permite numa rápida observação, comparar o mesmo osso
em todas as espécies representadas. 

A Colecção Índice das aves é composta por 27 gavetas formato A 0 (3 gavetas por cada ele-
mento ósseo; Fig. 6-10) e 9 gavetas formato A 3 (para o caso das aves de menores dimensões
– os Passeriformes, excluindo os corvídeos que pela sua maior dimensão estão integrados nas
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FIG. 6-10 – Colecção índice de aves. Gavetas formato A0, divididas em células individuais. Notar as diferentes cores das etiquetas que
representam diferentes super-famílias. A primeira gaveta contém os ossos das espécies de menor dimensão, a segunda os de
média dimensão e a terceira as espécies maiores. Em cada célula deverão figurar dois ossos correspondentes a macho e fêmea.



gavetas A 0). Encontram-se dispostos
em células individuais, com etiquetas de
diferentes cores correspondentes às
super-famílias, os 9 ossos acima mencio-
nados. Dado que algumas espécies apre-
sentam acentuado dimorfismo sexual,
caso da abetarda (Otis tarda; Fig. 6-7) 
por exemplo, cada célula deverá conter
2 ossos — um macho e uma fêmea.

No que respeita aos médios e gran-
des mamíferos, os ossos principais do
esqueleto apendicular estão organizados
em 8 gavetas A 0 e os ossos de menor
dimensão, caso dos carpais e tarsais, em
tabuleiros divididos em células indivi-
duais (Fig. 6-11).

O mesmo critério de organização está a ser aplicado aos microvertebrados: Herpetofauna
(répteis e anfíbios; Fig. 6-12) e pequenos mamíferos (Chiroptera, Insectívora e Rodentia).

No caso da ictiofauna, está prevista a aplicação desta mesma solução para os ossos
cranianos mais diagnosticantes e para os otólitos.

2. Colecção de referência
Este conjunto funciona como comple-

mento das colecções índice. Dado que dentro
de uma mesma espécie existem variações mor-
fológicas susceptíveis de levantarem dúvidas
na identificação de alguns restos arqueozooló-
gicos, é aconselhável consultar vários exem-
plares. Na colecção de referência figuram
esqueletos completos, organizados por enti-
dades taxonómicas em caixas separadas
(Fig. 6-13). Cada espécie encontra-se repre-
sentada por 3 esqueletos no caso dos mamífe-
ros (1 macho, 1 fêmea e um juvenil; Fig. 6-14)
e 6 esqueletos no caso das aves (3 machos e
3 fêmeas). Com um número ainda muito redu-
zido de exemplares preparados, as diferentes
espécies da ictiofauna encontram-se acondicio-
nadas em caixas que comportam várias Famílias.

3. Colecção de reserva
Continuamos a preparar, para além dos

números acima mencionados, algumas espé-
cies de mamíferos e aves, no sentido de asse-
gurar a existência de conjuntos que permitam
a realização de estudos de variabilidade intra-
-específica. Estes exemplares excedentes, cujos
esqueletos já figuram nas colecções índice e de
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FIG. 6-11 – Tabuleiro temático onde estão organizados em células
individuais os ossos carpais dos ungulados mais comuns.

FIG. 6-12 – Tabuleiro temático que contém os oito ossos
mais diagnosticantes do esqueleto pós-cranial dos
anfíbios portugueses (Anura e Urodela). Notar que os
ossos de menor dimensão estão acondicionados em
caixas de plástico individuais etiquetadas. Esta solução
permite-nos manter separados e identificados os ossos
que não podem ser marcados individualmente.



referência, estão acondicionados em con-
tentores de maiores dimensões, organiza-
dos por famílias (Fig. 6-15). Os esqueletos
estão individualizados em sacos de plás-
tico e, por sua vez, separados em machos
e fêmeas. 

Divulgação

Participámos em várias iniciativas
para divulgar diferentes aspectos da nossa
actividade. Em Maio de 2001, com a
Reserva Natural do Estuário do Tejo, efec-
tuámos uma acção de formação destinada
a informar Vigilantes e Guardas de Natu-
reza para a importância deste projecto,
solicitando-lhes a recolha sistemática de
animais encontrados mortos nas diferen-
tes Áreas Protegidas ali representadas. 

Em Agosto/Setembro de 2001 con-
tribuímos igualmente para a formação das
novas gerações de arqueólogos, partici-
pando com aulas teórico-práticas de
Arqueozoologia no Curso Livre de Pós-
Graduação Avecasta. Ao longo de uma
semana proporcionámos a várias dezenas

259
A OSTEOTECA: UMA FERRAMENTA DE TRABALHO

FIG. 6-13 – Vista geral da colecção de referência
de mamíferos e aves do IPA. 

FIG. 6-14 – Caixa da colecção de referência que contém os esqueletos de três
gatos domésticos (um macho, uma fêmea e um juvenil).

FIG. 6-15 – Colecção de reserva de aves e mamíferos. Em cada
contentor estão acondicionados os exemplares excedentes de
espécies já representadas nas outras duas colecções. 



de alunos um contacto directo com diferentes problemas colocados ao estudo de materiais
arqueofaunísticos. 

O inventário da osteoteca é divulgado através da página do IPA na Internet (www.ipa.min-
cultura.pt/cipa/zoo). O acesso directo a esta colecção nas nossas instalações é facultado a
qualquer investigador que o solicite, já que, para além de servir eficazmente os objectivos da
identificação arqueozoológica, proporciona abordagens muito diversificadas. Neste sentido,
tem sido regularmente utilizada por arqueozoólogos nacionais e estrangeiros. Tem assumido
um papel importante para alunos da Escola de Medicina Veterinária de Lisboa que ao longo
dos últimos dois anos lectivos aqui vêm estudar gratuitamente esqueletos de animais domés-
ticos, na preparação para os seus exames da cadeira de Anatomia I. 

De igual modo tem auxiliado trabalhos desenvolvidos na Estação Florestal Nacional rela-
tivos à identificação de restos osteológicos provenientes do regime alimentar de diferentes
espécies de aves de rapina.

Conclusão

Esta osteoteca representa um património de grande valor científico. Com a sua constru-
ção a Arqueozoologia portuguesa conquista uma ferramenta fundamental para o seu desen-
volvimento. Por outro lado, a sua organização funcional representa um elemento pedagógico
da maior utilidade para a formação dos futuros arqueozoólogos portugueses. 

O espírito de abertura e transparência que orienta esta equipa permite-lhe encarar o
futuro com um optimismo responsável. Desejamos continuar a articular as nossas activi-
dades com outras instituições e grupos que possam beneficiar do desenvolvimento deste tra-
balho.
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