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RESUMO

Esta monografia teve como objetivo analisar os remanescentes humanos provenientes

do Sítio Barra localizados no Município de Camalaú no Estado da Paraíba. Escavados

nos meses  de novembro 2007 a janeiro 2008 sob Coordenação do Prof.  Dr.  Carlos

Xavier de Azevedo Netto.  O Sítio Barra foi datado em mais de 1220+/- 30 AP. Os

métodos aplicados nas análises dos ossos como diagnose de idade, sexo e as medidas

dos  comprimentos dos ossos longos foram baseados no trabalho de Buikstra e Ubelaker

1994. Na catalogação e  identificação do indivíduo adulto  e não adulto  foi utilizado

método  número  mínimo  de  individuo  (NMI),  totalizando  3  indivíduos  adultos  e  2

indivíduos  não-adultos.  Nos  diagnósticos  ósseos  foram  identificados  os  aspectos

tafonomicos  nas  superfícies  ósseas,  paleopatologias  ósseas  e  anomalias  de

desenvolvimento.

Palavras  chaves:  Arqueologia  Paraibana,  Análise  osteológica,  Bioarqueologia,

paleopatologia, número mínimo de individuo (NMI).

RESUMEN

Esta monografía tuvo como objetivo analizar los restos humanos provenientes del Sitio

Barra  ubicado  en  el  Município  de  Camalaú  en  el  Estado  de  Paraíba.  Escavado  de

noviembre de 2007 a enero de 2008 bajo la coordinación del Prof. Dr. Carlos Xavier de

Azevedo Netto. El sitio de Barra data de más de 1220 +/- 30 AP. Los métodos aplicados

al análisis óseo, como la edad, el diagnóstico del sexo y las mediciones de la longitud

del hueso largo, se basaron en el trabajo de Buikstra y Ubelaker 1994. La catalogación e

identificación  de  individuos adultos  y no adultos  se  basó en  el  método del  número

mínimo  de  individuos  (NMI),  con  un  total  de  3  personas  adultas  y  2  personas  no

adultas.  Los diagnósticos óseos identificaron aspectos tafonómicos en las superficies

óseas, paleopatologías óseas y anomalías del desarrollo.

Palabras  clave:  Arqueológia  Paraíban,  Análisis  osteológico,  Bioarqueología,

Paleopatología, Número mínimo de indivíduos (NMI).
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1.0 INTRODUÇÃO

O presente texto se caracteriza enquanto monografia nas atividades de

identificação análise e interpretação de parte dos vestígios ósseos humanos coletados no

Sitio  Barra  escavado  no  mês  de  novembro  2007  e  janeiro  2008,  pela  equipe  de

Arqueologia  da  Universidade  Federal  da  Paraíba,  coordenada  pelo  Prof.  Dr.  Carlos

Xavier Azevedo Netto.  O Sitio  Barra está localizado na cidade Camalaú na Paraíba

precisamente  na  propriedade  do  Senhor  Edvando  (Xavier,  2014).  Sendo  um  sítio

cemitério sua formação é um abrigo sob rocha, clima daquela região é semi árido e

ventos  chega  aproximadamente  7m/s,  fator  este  que  favoreceu  a  conservação  dos

materiais coletados. É denominado um sítio Pré- histórico (Comunicação Oral de Dr.

Carlos Xavier).

A seguir utilizaremos na pesquisa conceitos básicos para entendemos um

pouco da Bioaqueológia, Paleopatologia, Tafonomia:

A Bioarqueologia é uma disciplina voltada para reconstrução do passado

através  do  estudo  de  remanescente  biológicos  humanos  recuperados  em  contextos

arqueológicos.

Segundo Larsen (1997) apud Souza (2011): 

A Bioarqueologia  é  um conceito  relativamente  novo,  mas  seu  campo  de

pesquisas  é  amplo  ao  se  tratar  em  assuntos  relacionados  as  doenças  do

passado presente nos esqueletos encontrado numa escavação arqueológica.

“Com a Bioarqueologia, busca-se contar a história das doenças relacionado-

as aos estilos de vida comportamentais  humanos e origens dos grupos do

passado” (Larsen 1997). 

A Paleopatologia é um ramo da ciência que estuda as doenças da pré-

história. A tafonomia é o estudo de organismo em decomposição ao longo do tempo.

Logo abaixo um conceito sobre tafonomia.

Segundo Buikstra e Ubelaker Ed.(1994) apud Machado (2006):

A Tafonomia é uma subdisciplina da paleopatologia e conforme acentuam

Buikstra e Ubelaker (1994) é definida como “a investigação dos processos
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que afetam um organismo desde sua morte até o momento em que começa o

seu estudo”. Acrescenta que muitos conceitos da tafonomia são aplicáveis e

mesmo imprescindível  no estudo de  amostras  esqueletais  de  proveniência

arqueológica.

Objetivo geral desta monografia para analisar os ossos humanos, levando em

consideração as abordagens Bioarqueológicas, objetivo de conhecer os indivíduos que

viviam no Sítio Arqueológico Barra, relacionando as informações bioarqueológicas às

questões bioculturais e funerárias.

Já no decorrer da pesquisa será feito a catalogação e identificação anatômica dos

ossos humanos do Sitio Barra isso na metodologia; Determinando o número mínimo de

indivíduos (NMI) e efetuar a diagnose de sexo e idade nos indivíduos do Sítio Barra;

Efetuando  medida  osteométrica  e  identificando  possíveis  paleopatologias  nos  ossos

encontrados  no  resultado;  Descrever  se  possível,  o  ritual  funerário; Interpretando

questões bioculturais e funerárias nas considerações finais.
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2.0 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

            Será abordada neste capitulo as pesquisas que ocorreram no Brasil com enfoque

na Paleopatologia, Bioarqueologia entre outros. Sabemos que a Paleopatologia foi se

modificando aos poucos e assim ganhando destaque nos demais países. 

Ainda  no  texto  de  Santos  (1999  -  2000)  apresenta  uma  abordagem  sobre

paleopatologia: 

 “o  estudo  da  história  das  doenças  pretendem  assim  uma  abordagem

biocultural”, com os dados biológicos a serem interpretados no seu contexto

cultural.  O qual inclui detalhes relevantes sobre o desenvolvimento histórico,

a geografia do local e a cultura material dos povos cujos restos estão a ser

examinados (Manchester, 1983; Roberts e Manchester, 1995), representado,

assim, a recente vocação transdiciplinar da paleopatologia. 

Segundo Santos (1999-2000) fala que os métodos e técnicas ao analisar ossos

paleopatológico: 

“Depreende-se  assim  dos  diagnósticos  presentes  nos  ossos,  embora

questionassem, são mais confiantes dependendo do estudo das características

ou dos padrões das lesões associados à determinada patologia, mas, também,

dos meios utilizados. Até meados de 1970 o diagnostico era conseguido por

abordagem  clínica  a  qual  correspondia  a  critérios  pouco  definidos  e

discutíveis” (BUIKSTRA;COOK, 1992). 

Lessa (2011) fala da denominação antropologia física:

 “o  interesse  cientifica  por  remanescente  esquelético  humano

recuperado em contextos arqueológicos remonta a meados dos séculos XVIII,

quando  a  então  denominada  antropologia  física  voltava-se  para  questões

relacionadas à origem e variabilidade tipológica da espécie humana.
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 “No que diz  respeito  à  Paleopatologia  humana atualmente  considerada  uma

subdisciplina  da  Antropologia  Biológica  (Buikstra  e  Ubelaker,  1994;  Roberts  e

Manchester, 1995) dedicada ao estudo da evolução e progresso das doenças em seres

humanos e noutros animais, através dos tempos (Roberts e Manchester, 1995; Miller et

al.,1996), examinando diversas fontes de informação (SANTOS, 1999-2000). Assim, o

paleopatologista  investiga  evidencias  primarias,  tais  como  os  ossos,  os  tecidos

calcificados, corpos preservados, múmias e os coprólitos, e evidencias secundarias no

leque das quais se incluem a documentação contemporânea dos materiais em análise

(registro médicos e históricos) e as representações iconográficas, artefatos e obras de

arte  (Ortner  e  Putscha,  1981;  Roberts  e  Manchester,  1995;  Arrmelagos,1997).  A

Paleopatologia é particularmente importante em contextos pré-históricos para os quais

não existem documentos escritos sobre saúde ou sobre a prática médica” (LOVELL,

2000).

Segundo  SANTOS (1999-2000)  “O estudo  da  história  das  doenças  pretende

assim uma “abordagem biocultural”, com os dados biológicos a serem interpretados no

seu contexto cultural,  os quais incluem detalhes relevantes sobre o desenvolvimento

histórico,  geografia  do local  e a cultura  matérial  dos povos cujos restos estão a ser

examinados (Manchester, 1983; Roberts e Manchester, 1995), representando assim, a

recente  vocação  transdisciplinar  da  Paleopatologia  desde  a  década  de  1950,  a

colaboração entre antropólogos físicos e paleopatologistas, promoveu esta perspectiva

que frutificou em estudos realizados nos anos 1970 e 80, sobretudo em materiais  da

América  do  Norte  e  Sul  (ARMELAGOS,1997)  e  do  Mediterrâneo”

(BUIKSTRA;COOK, 1992).

“Os  suportes  operacionais  da  arqueologia  e  antropologia  em  meio  forense

ocorrem no processo de localização, evidenciação, registro, recuperação, transporte e

tratamento laboratorial  dos restos humanos, propiciados pela escavação sistemática e

nos processos de identificação humana e da causa mortis, a parti dos restos ósseos e

dentários encontrados, respectivamente. Existe uma correlação entre as práticas técnico-

operacionais da antropologia forense, da arqueologia forense e da medicina legal no

âmbito da perinecroscopia, na análise do local e do corpo no local do crime, externo,

interno,  de  exumação  administrativa,  judicial,  canônica  (ARBENZ,  1988;  45-56)  e

arqueológica” (SILVA et al.,2012). 
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“Assim, a arqueologia fundamenta-se em um problema de percepção (HUNTER,

2002),  cuja  natureza  constitui-se  de  princípios  científicos.  A  visão  do  arqueólogo,

relacionado ao seu próprio contexto sócio-cultural, capta e constrói uma multiplicidade

de  instante  de  vida  humana  e  suas  extensões  fragmentadas  num passado  datável  e

espacialmente  situado.  Sutil  diferença  cromática  e  de  textura  entre  porções  dos

sedimentos  indicam fases,  períodos,  reinados,  catástrofes,  chuvas e  guerras.  Porções

vestigiais  de  artefatos  cerâmicos  indicam  etapas  de  sua  confecção,  descarte,  uso,

temperatura de queima, tipos de fornos; restos de ossos animais cortados e queimados

apontam tipos de processamento dos alimentos, sua escolha e níveis de dispêndio de

energia para sua obtenção e as características das dietas de um indivíduo ou população”

(SILVA et al., 2012).

“O trabalho de campo, com foco na recuperação dos remanescentes de corpos

humanos e voltados para a análise dos ossos, parte do pressuposto de que ossos, dentes

e outros materiais biológicos restante da decomposição parcial de um corpo humano são

fontes relevante de informação cientifica por si.  Embora isso seja verdade,  os ossos

representam em sua matriz um nível diferente de leitura arqueológica, a ser buscado em

campo. Permitem aumentar a dimensão de informação oferecida pelos testemunhos dos

corpos ajudam a construir uma interpretação mais detalhada, ou mesmo correta, para o

próprio sitio” (SOUZA et al.,2013).

“Apesar da oferta de serviços, convite e proposta de parcerias, a possibilidade

efetiva  de  uso  das  informações  Bioarqueológicas  nas  pesquisas  Arqueológicas  ou

Forenses vem se mantendo reduzida. Investindo muito menos do que seria possível em

sítios com remanescentes humanos macroscópicos, e praticamente não investindo em

sítios onde restos de corpos humanos não estão visíveis, a arqueologia tem dado pouca

atenção ao potencial informativo da estrutura funerária e aos remanescentes dos corpos

humanos. Rotinas cristalizadas de pesquisa de campo e laboratório, a falta de perguntas

especifica que incluam a bioarqueologia projetos que dissociam aspectos culturais  e

biológicos, entre outros problemas, parecem limitar esta aproximação” (SOUZA, 2009).

Segundo OLIVEIRA, 2016  relatam um pouco sobre rituais funerários abaixo:
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“Por  sua  vez,  o  ritual  funerário  –  demonstração  da  atenção  dos  grupos

humanos com seus mortos em ocasiões fúnebres – é definido por Silva, D.,

(2004) como um conjunto de ações sociais,  diante do processo natural  da

morte. Para a autora, os ritos funerários dos seres humanos são realizados ou

adaptados  de  acordo  com  suas  crenças  e  costumes,  com  a  intenção  de

proteger  ou  preservar  seu  semelhante,  sendo  tais  práticas  passadas  por

gerações. Nesse sentido, vale lembrar que o rito funerário não é um padrão

social, podendo-se considerar uma expressão cultural de cada sociedade, já

que  existe  uma  variação  de  tradições  e  crenças  entre  as  culturas”

(OLIVEIRA, 2016).

Ao que diz respeito ao ritual funerário podemos observar que cada grupo pré-

histórico  ou  histórico  tem  seus  costumes  e  jeito  de  preparar  seus  entes  querido,

acrescentando objetos pessoais ou instrumentos que foram utilizados nas guerras isto se

ele for guerreiro ao lado do corpo ou ate mesmo alimentos acreditava-se que é para a

alma não morrer de fome do outro lado da vida. 

3.0 LOCALIZAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO SÍTIO

“O  município  de  Camalaú  está  inserido  em  uma  unidade  geoambiental  de

depressão sertaneja  na qual  possui uma geografia  com as coordenadas 24K UTM E

734735 e UTM N 9126825 que se configura por relevos suaves na sua grande maioria, a
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vegetação nativa predominante é a Caatinga Hiperxerófilae, também possui, fragmentos

de Floresta Caducifólia (figura 01). O clima seca caracteriza como Tropical Semi árido

por ser uma área que corresponde à região do Alto Paraíba, ao qual é contemplado pela

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba onde banha município camaluense que se localiza ao

seu arredor” (PATRIOTA, 2015).

Foto 01: Localização do Município de Camalaú, PB. Foto: GOOGLE EARTH, (2019), Fonte:

WWW.googleEarth.com.br, 31-07-2019ás 15H00min.

“De fins de 2007 a meados 2008 já  foram escavados oficialmente  três sítios

cemitérios indígenas na região do Cariri paraibano: um no município de Camalaú, pela

equipe do arqueólogo Carlos Xavier, e outros dois municípios de São João do Tigre e

São João Cariri,  pela equipe do arqueólogo Juvandi de Souza Santos” (OLIVEIRA;

SANTOS, 2017).

“A  primeira,  foi  realizada  com  apoio  do  CNPq,  através  do  Núcleo  de

Documentos e Informação Histórica e Regional (NDIHR) da Universidade Federal da

Paraíba e apoio da Sociedade Paraibana de Arqueologia (SPA), ocorrido entre os dias

23  e  25  de  novembro  de  2007,  a  escavação  arqueológica  se  deu  numa  necrópole

indígena  na  região  do  Sítio  Barra,  município  de  Camalaú,  no  Cariri  Paraíba.  A

escavação faz parte do projeto “Programa Arqueológico do Cariri Paraibano” que visa
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reconhecer os padrões culturais  das sociedades pré-históricas que habitaram a região

que se estende ao longo do vale superior do rio Paraíba”( OLIVEIRA, SANTOS, 2017).

“O sítio arqueológico se trata de um abrigo sob-rochas no alto de um serrote, que

serviu de necrópole  para os povos daquela  região e  já  haviam sido violentadas  por

vândalos e, por isso, as equipes do Núcleo de Documentos e Informação Histórica e

Regional realizaram uma escavação de salvamento. Coordenado pelo arqueólogo Carlos

Xavier, a escavação se deu na principal galeria do abrigo rochoso, numa área quadrada

de 28 m, que foi subdividida em 14 quadriculas. No trabalho inicial cinco quadriculas

foram trabalhadas, três delas numa região já bastante perturbada pelo vandalismo, onde

foram exumados um rico material entre ossos, cabelos, restos de fogueiras e trancadas

em fibra vegetal. Duas outras quadriculas foram escavadas numa área onde não houve

perturbação  do  solo  e,  nesse  compartimento,  desenterrou-se  uma  organização  de

sepultamento intacta” (OLIVEIRA; SANTOS, 2017).

“Todo material exumado foi enviado para laboratório do NDIHR, no Campus I

da UFPB, para analise e, logo que possível, se pretende datar por meio de Carbono -14

para  enquadrar  na  tabela  cronológica  a  cultura  destes  povos  do  cariri  paraibano”

(OLIVEIRA; SANTOS, 2017).

           De acordo com Patriota (2015) houve uma grande importância e necessidade de

expandir a Paraíba através dos trabalhos e pesquisas cientifica com intuito de preservar

os monumentos arqueológicos pré-histórico do estado paraibano.

Logo abaixo esta as imagens da planta das entradas do Sítio Barra (figura 02) e

em seguida a imagem externa da entrada do sítio (figura 03).
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Figura 02- Planta de Escavação do Sitio Barra, PB. Foto: Carlos Xavier, (2007).

Figura 03–Imagem externa da entrada do Sítio Barra, PB. Foto: Carlos Xavier, (2007). 

Observando as seguintes imagens verificamos que se trata de uma área rochosa,

pois no solo esta cheio de fragmento de rocha (figura 04) e na própria estratigrafia

podemos  notar  um  sítio  com  as  camadas  exposta,  assim  conseguimos  perceber  a

presença  de  cinzas  escura  (figura  05),  mostrando  que  houve  evidencia  de  fogueira

dentro do abrigo.
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Figura 04: Quadriculas da área de escavação do Sítio Barra, PB. Foto: Carlos Xavier, (2007).

Figura 05: Imagem da Estratigrafia da área do Sítio Barra, PB. Foto: Carlos Xavier (2007).
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Na escavação foram encontrados fragmentos de cerâmicas (figura 06) e alguns

ossos desarticulados e amarrados com fibras vegetais  supostamente foram usados no

ritual  funerário  daquela  população  que  estavam  naquele  determinado  local.  Nos

materiais coletado na escavação alem de fragmento de cerâmica, ossos desarticulados e

amarrados com firas vegetais (figuras 07 e 08) também foram encontrados pedaços de

fibras naturais trancadas (figura 09) supostamente foram utilizados em rituais funerários

ou para armazenar alimentos.

Figura 06: Fragmentos de cerâmicas retirada da escavação no Sitio Barra, PB. Fonte: Carlos 

Xavier, (2007).
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Figura 07: Ossos desarticulados com amarrações de fibra vegetal no Sítio Barra, PB.

Foto: Carlos Xavier (2007).

Figura 08:  Ossos  desarticulados  exposto  no  solo  do  Sítio  Barra,  PB.  Foto:  Carlos  Xavier

(2007).
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Figura 9: Restos de fibras naturais trançadas provenientes do Sítio Barra, PB.  Foto: Carlos

Xavier, (2007)
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4.0 METODOLOGIA

Inicialmente  a  metodologia  constituindo  um  levantamento  bibliográfico  em

torno  dos  trabalhos  desenvolvidos  no  Sítio  Barra  na  região  da  Paraíba,  almejando

agrupar todas as informações bioantropológicas dos materiais.

Em  laboratório  foram  desenvolvidas  observações  macroscópicas  nos  ossos

humanos desarticulados, onde foi feito a catalogação, registro fotográfico e analise em

busca de algum vestígio patológico deixado no osso, foi feito a separação por individuo

não adulto e adulto e por fim a etiquetagem (figura 11) para melhor identificação no

momento do estudo do material ósseo foi feito a medida dos ossos longos com auxilio

do paquímetro e tabua osteométrica, em seguida foi feito armazenamento do material

em saco  plástico  e  colocado  numa  caixa  de  arquivo  apropriada  no  Laboratório  de

Bioarqueologia da Universidade Federal de Sergipe - LABIARQ.

A análise feita no laboratório com os ossos adulto e não adulto foi baseada nas

fichas de identificação de Buikstra e Ubelaker (1994) (figuras em anexo), para maior na

compreensão da morfologia pré- histórica daquela época.

Para  compreender  melhor  foram  abordados  na  área  Bioarqueológica  alguns

autores como: Souza (2009), Carvalho et al (1999) com a importância da Paleopatologia

e entre outros. Segundo Santos (1999-2000), seu trabalho é baseado no estudo sobre a

paleopatologia  em  Portugal  com  foco  principal  nas  abordagens  bioculturais  e  nos

contextos sociocultural, demográfico das populações do passado.

 Foi feito  a medicação dos ossos longos preservados em seguida baseado no

trabalho de krenzer (2006) foi feito a análise da estatura para comprimento do osso

longo (tabela 01) do indivíduo adulto úmero direito (29,5cm) e (29,3 cm), tíbia esquerda

(36,2 cm), chegando então a estatura aproximadamente de 1 metro 65 de altura.

Para estudos relacionados à bibliografia Paraibana foi baseado nos trabalhos de

Patriota  (2015),  que  ressalta  no  seu  trabalho  a  importância  da  identidade  local  e

patrimonial da região dando enfoque na conservação arqueológica na Paraíba.

Para os estudos relacionados à diagnose de idade foi baseado nos trabalhos de

Vanrell (2002), também foi citado nos trabalhos de Carvalho et al (1999)  que aborda

as suturas cranianas nos indivíduo adulto e não adulto (nascimento até a morte) . De
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acordo com Vanrell (2002), para compreender melhor a análise de diagnose de idade

nas suturas cranianas (figura 11), foi feito um método também descrito por Buikstra e

Ubelaker (1994), para entendermos cada fase na idade adulta separado em três etapas:

adultos jovens (20 a 40 anos), adultos na meia idade (41 a 65 anos) e idosos (mais de 65

anos). “Para compreender melhor logo abaixo esta uma figura detalhando cada idade

através das suturas cranianas”.

Figura  10:  Diagnose  de  idade  através  do  método  de  observação  da  fusão  das  epífises.

Masculino e feminino. Fonte: Campillo e Subirà (2004). 

Para melhor compreensão logo acima na (figura 10) está um método de análise da fusão

das epífises masculino e feminino para identificar a diagnose de idade através dos ossos dos

indivíduos.
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Figura 11: Diagnose de idade através das suturas cranianas. Fonte: Vanrell (2002).

Para  estudos  relacionados  à  diagnose  de  sexo  foi  baseado  nos  trabalhos  de
Carvalho et  al  (1999),  que fala detalhadamente da real diferença entre os ossos dos
homens  e  das  mulheres  “Segundo  Carvalho  et  al  (1999),  fala  sobre  os  critérios
utilizados  para  diferenciar  e  determinar  o  sexo  de  acordo  com medidas  da  cintura
pélvica   e  medidas  do  crânio  (figura  13)  entre  homens  e  mulheres  “  os  critérios
relacionado  a  morfologia  (forma)  do  osso  ilíaco  (osso  que  compõe  a  bacia).  Os
caracteres  observados  na  bacia  são  mais  pertinentes,  pois  eles  representam
verdadeiramente os caracteres sexuais. Normalmente a bacia feminina, mesmo durante a
gravidez e após o parto, é mais larga, com um púbis muito longo e o ísquio muito curto
em relação aquela dos homens. “Os critérios geralmente utilizados são chamados de
caracteres métricos ou morfológicos”. 
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Figura 12: Diagrama de Comparação: À esquerda esqueleto feminino e a direita esqueleto
masculino. Fonte: Campillo e Subirà (2004).

 A figura 12 mostra o diagrama de comparação: à esquerda esqueleto feminino observa-
se o ombro estreito, quadris mais largos e a direita o esqueleto masculino mostra os ombros
largos, quadris estreito. 
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Figura 13: Diagnose de sexo através de dois métodos principais característica do crânio e da

pelve. Fonte: Carvalho et al (1999).

Para estudo baseados em processo de diagnose de idade através dos dentes decíduos e

permanentes está  Buikstra e Ubelaker (1994), para melhor entendimento a (figura 14)

que mostra detalhadamente o desenvolvimento dos dentes, do nascimento dos dentes de

leite até os permanentes. 
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Figura 14- Processo de Diagnose de idade através dos dentes decíduos e permanentes. Fonte: 

Buikstra &Ubelaker (1994).
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Tabela 01- Tabela para estabelecer estatura baseada no Compedio de Metodos Anttropologicos

Forenses  para  La Reconstruccioón Del  Perfil  Osteo-biologico de Udo Krenzer  (2006)  apud

Silva (2006). 
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5.0 RESULTADOS

A seguir detalharemos os resultados da identificação dos ossos encontrados:

IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

(INDIVIDUO ADULTO)

Osso humano 1: Primeiro cuneiforme e segundo cuneiforme (osso do tarso) (Fig.15)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Ausente 

Sexo: Não foi possível identificar 

Classe de Idade: Individuo adulto

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Ausente 

Figura 15- Primeiro cuneiforme e segundo cuneiforme (osso tarso) proveniente do 

Sítio Barra, PB. Foto: Bruna Silva (2019).
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 2: Epífise distal do fêmur esquerdo (Fig.16)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Ausente

Sexo: Não foi possível determinar o sexo.

Classe de Idade: Individuo adulto 

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Ausente

vvvvvv

Figura 16- Epífise distal do fêmur esquerdo proveniente Sítio Barra, PB. Foto: Bruna Silva 
(2019).
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 3: Metatarso lado direito (Fig. 17)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Ausente

Sexo: Ausente

Classe de Idade: Indivíduo adulto

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Ausente 

Figura 17 –  Metartaso lado direito proveniente do Sítio Barra, PB. Fonte: Bruna Silva (2019).
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 4 : Falange  proximal (Fig. 18)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Presença de pele no osso contribuindo para 

escurecimento do mesmo

Sexo: Não foi possível, pois esse tipo de osso não possibilita a identificação. 

Classe de Idade: Indivíduo adulto 

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Ausente

Figura 18- Falange proximal proveniente do Sítio Barra, PB. Foto: Bruna Silva (2019).
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 5:  Capitato (Fig. 19)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB

Alterações ósseas post-mortem: Ausente

Sexo: Não é possível identificar

Classe de Idade: Indivíduo adulto

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Com fratura 

Figura 19 - Capitato (seta indica presença de fratura) proveniente do Sítio Barra, PB. Foto :
Silva (2019)
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 6: Escafóide (Fig. 20)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB

Alterações ósseas post-mortem: Ausente

Sexo: Ausente

Classe de Idade: Indivíduo adulto

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Ausente

Figura 20: Escafóide proveniente Sítio Barra, PB. Foto: Bruna Silva (2019)
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 7: Ulna direita (Fig. 21)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Osso fragmentado, com presença de fungos

Sexo: Ausente

Classe de Idade: Indivíduo adulto

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Ausente 

Figura 21-Ulna direita fragmentada proveniente do Sítio Barra, PB. Foto: Bruna Silva, (2019).
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 8: Ulna esquerda (Fig. 22)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Osso fragmentado

Sexo: Não foi possível identificar o sexo

Classe de Idade: Indivíduo adulto

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Ausente

Figura 22 - Ulna esquerda fragmentada proveniente do Sítio Barra, PB. Foto: Bruna Silva
(2019).
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 9: Fragmento de osso longo (Fig. 23)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Osso fragmentado, cremação.

Sexo: Não foi possível identificar 

Classe de Idade: Indivíduo adulto

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Ausente

Figura 23 – Fragmentado osso longo, Cremação proveniente do Sítio Barra, PB. Foto: Bruna 
Silva (2019).
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 10: Ulna direita (Fig. 24)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Osso fragmento

Sexo: Ausente

Classe de Idade: Indivíduo adulto 

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Ausente

Figura 24– Ulna direito fragmentada proveniente do Sítio Barra, PB. Foto: Bruna Silva (2019).
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 11: Fêmur fragmentado (Fig. 25)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Osso fragmentado

Sexo: Não foi possível identificar 

Classe de Idade: Indivíduo adulto

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Ausente

Figura 25 - Fêmur fragmentado proveniente do Sítio Barra, PB. Foto: Bruna Silva, (2019).
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 12: Costela esquerda (Fig. 26)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Ausente

Sexo: Não foi possível identificar o sexo

Classe de Idade: Indivíduo adulto 

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Ausente 

Figura 26- Costela esquerda proveniente do Sítio Barra, PB. Foto: Bruna Silva (2019).
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 13: Fêmur esquerdo (Fig. 27)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Osso fragmentado 

Sexo: Não foi possível identificar o sexo

Classe de Idade: Indivíduo adulto

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Ausente

Figura 27- Fêmur esquerdo fragmentado proveniente do Sítio Barra, PB. Foto: Bruna Silva 
(2019).
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 14: Vértebra torácica (Fig. 28)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Ausente

Sexo: Não foi possível identificar o sexo. 

Classe de Idade: Indivíduo adulto 

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Ausente

Figura 28- Vértebra torácica proveniente do Sítio Barra, PB. Foto: Bruna Silva (2019).
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 15: Vértebras torácicas (Fig. 29)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Ausente

Sexo: Não foi possível identificar o sexo.

Classe de Idade: Indivíduo adulto

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Com processo degenerativo

Figura 29- Vértebras torácicas (seta indica processo degenerativo) proveniente do Sitio Barra,

PB. Foto: Bruna Silva (2019).
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 16: Úmero direito (Fig. 30)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Não houve 

Sexo: Não foi possível identificar o sexo.

Classe de Idade: Indivíduo  adulto

Patologias  ósseas  e  anomalias  de  desenvolvimento:  Presença  anomalia  de

desenvolvimento, processo degenerativo (suave).

Medida do comprimento do úmero: Com 29,5 cm

Estatura: Com 1 metro 65 altura 

Figura 30- Úmero direito com anomalia de desenvolvimento proveniente do Sitio Barra, PB.
Foto: Bruna Silva (2019).
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 17: Úmero direito (Fig. 31)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Osso fragmentado

Sexo: Não foi possível identificar o sexo.

Classe de Idade: Indivíduo adulto

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Ausente

Medida do comprimento do úmero: Com 29,3 cm

Estatura: Com 1 metro 65 altura 

Figura 31- Úmero direito proveniente do Sítio Barra, PB. Foto: Bruna Silva (2019).
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 18: Úmero esquerdo (Fig. 32)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Osso fragmentado

Sexo: Não foi possível identificar o sexo.

Classe de Idade: Indivíduo adulto

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Com processo degenerativo

Figura 32- Úmero esquerdo fragmentado proveniente do Sítio Barra, PB. Foto: Bruna Silva
(2019)



39

IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS  DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 19: Úmero esquerdo (Fig. 33)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Osso fragmentado

Sexo: Não foi possível identificar o sexo.

Classe de Idade: Indivíduo adulto 

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Presença anomalia 

desenvolvimento.

Figura 33- Úmero esquerdo fragmento com anomalia de desenvolvimento proveniente do Sítio
Barra, PB. Foto: Bruna Silva (2019)
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 20: Úmero direito (Fig. 34)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Osso fragmentado

Sexo: Não foi possível identificar o sexo.

Classe de Idade: Indivíduo adulto.

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Presença anomalia 

desenvolvimento, com processo degenerativo.

Figura 34 - Úmero direito fragmentado proveniente do Sítio Barra, PB. Foto: Bruna Silva
(2019)
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 21: Cintura pélvica feminina (Fig. 35)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Osso inteiro

Sexo: Feminino

Classe de Idade: Adulto

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Ausente

Figura 35 - Cintura Pélvica feminina proveniente do Sítio Barra, PB. Foto: Bruna Silva (2019).
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS  DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 22: Tíbia esquerda (Fig. 36)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB

Alterações ósseas post-mortem: Fragmentada na parte côndilo medial

Sexo: Não foi possível

Classe de Idade: Indivíduo adulto

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Com marca suave de infecção 

Figura 36- Tíbia esquerda fragmentada proveniente do Sítio Barra, PB. Foto: Bruna Silva
(2019).
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 23: Tíbia esquerda (Fig. 37)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB

Alterações ósseas post-mortem: Osso inteiro

Sexo: Não foi possível

Classe de Idade: Indivíduo adulto

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Ausente

Medida do comprimento da tíbia: Com 36,2 cm

Estatura: Com 1 metro 65 altura 

Figura 37- Tíbia esquerda proveniente do Sítio Barra, PB. Foto: Bruna Silva (2019)
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 24: Tíbia esquerda (Fig. 38)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB

Alterações ósseas post-mortem: osso fragmentado

Sexo: não foi possível

Classe de Idade: indivíduo adulto

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Ausente

Figura 38- Tíbia esquerda proveniente do Sitio Barra, PB. Foto: Bruna Silva (2019).
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 25: Fêmur direito (Fig. 39)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Osso fragmentado

Sexo: Não foi possível identificar

Classe de Idade: Indivíduo adulto

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Com processo degenerativo

Figura 39- Fêmur fragmento do proveniente do Sítio Barra, PB. Foto: Bruna Silva (2019).
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INDIVÍDUO NÃO ADULTO PROVENIENTE DO SÍTIO BARRA

IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS   DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 1: Costelas  fragmentadas (Fig. 40)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Costelas fragmentadas

Sexo:  Não foi  possível  (não  possui  característica  morfológica  para  identificação  de

sexo)

Classe de Idade: Indivíduo não adulto 

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Ausente

Figura 40 – Costelas fragmentadas proveniente do Sítio Barra, PB. Foto: Bruna Silva (2019).
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 2: Úmero direito (Fig. 41)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Ausente

Sexo: Não foi possível identificar

Classe de Idade: Indivíduo não adulto

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Ausente  

Figura 41– Úmero direito proveniente do Sítio Barra, PB. Foto: Bruna Silva (2019).
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 3: Processo espinhoso de uma vértebra (Fig. 42)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Osso cremado (cor negra)

Sexo: Não foi possível 

Classe de Idade: Indivíduo não adulto 

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Ausente

Figura 42- Processo espinhoso de uma vértebra proveniente do Sítio Barra, PB. Fonte: Bruna
Silva (2019).



49

IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humana 4: Clavícula esquerda (Fig. 43)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Presença de fungos

Sexo: Não foi possível identificar 

Classe de Idade: Indivíduo não adulto

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Ausente

Figura 43- Clavícula esquerda (presença de fungos) proveniente do Sítio Barra, PB. Foto:
Bruna Silva (2019).
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 5: Costelas (Fig. 44)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Ossos fragmentados

Sexo: Não foi possível identificar

Classe de Idade: Indivíduo não adulto

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Ausente

Figura 44- Costelas fragmentadas proveniente do Sítio Barra, PB. Foto: Bruna Silva (2019).
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 6: Vértebra lombar (Fig. 45)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Ausente

Sexo: Não foi possível identificar

Classe de Idade: Individuo não adulto

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Ausente

Figura 45 - Vértebra lombar proveniente do Sítio Barra, PB. Foto: Bruna Silva (2019).
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 7: Falange (Mão) ( Fig. 46)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Osso inteiro

Sexo: Não foi possível identificar 

Classe de Idade: Indivíduo não adulto 

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Ausente

Figura 46–Falange (osso Mão) proveniente do Sítio Barra, PB. Foto: Bruna Silva (2019).
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 8: Úmero direito (Fig.47)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Ausente

Sexo: Não foi possível identificar 

Classe de Idade: Individuo não adulto

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Ausente

Figura 47-Úmero direito proveniente do Sítio Barra, PB. Foto: Bruna Silva (2019).
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 9: Ulna direita (Fig. 48)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Ausente

Sexo: Não foi possível identificar 

Classe de Idade: Individuo não adulto

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Ausente

Figura 48 – Ulna direita proveniente do Sítio Barra, PB. Foto: Bruna Silva (2019).
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 10: Úmero direito (Fig. 49)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Osso fragmentado

Sexo: Não foi possível identificar o sexo.

Classe de Idade: Indivíduo não adulto

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Presença anomalia de 

desenvolvimento.

Figura 49 - Úmero direito com anomalia de desenvolvimento proveniente do Sítio Barra, PB.
Foto: Bruna Silva (2019)
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IDENTIFICAÇÕES ANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 11: Fêmur direito (Fig. 50)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Osso fragmentado

Sexo: Não foi possível identificar

Classe de Idade: Indivíduo não adulto

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Presença de processo infecção 

leve 

Figura 50 – Fêmur direito fragmentado proveniente do Sitio Barra, PB. Foto: Bruna Silva
(2019).
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IDENTIFICAÇÕESANATÔMICAS DOS OSSOS ESTUDADOS

Osso Humano 12: Fragmento de costelas (Fig. 51)

Informações Gerais: Material Resgatado em janeiro de 2008, pelo Projeto Arqueologia

do Cariri, proveniente do Sítio Barra, localizado no município de Camalaú– PB.

Alterações ósseas post-mortem: Ossos fragmentados

Sexo: Não foi possível identificar o sexo

Classe de Idade: Indivíduo não adulto

Patologias ósseas e anomalias de desenvolvimento: Não houve 

Figura 51 – Fragmentos de costelas provenientes do Sitio Barra, PB. Foto: Bruna Silva (2019).
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Presença de ossos de animais

Ao fazer  a separação dos ossos humanos foram encontrados dois ossos de animais:
sendo uma osteotermus de tatu (figura 55) e roedor (figura 56) supostamente pode ser
de um ritual funerário ou animais que habitavam aquele local (no sítio).

Figura 52 - Osteotermus de tatu proveniente do Sítio Barra, PB. Foto: Bruna Silva (2019).

Figura 53: Roedor proveniente do Sítio Barra, PB. Foto: Bruna Silva (2019).

NÚMERO MÍNIMO DE INDIVÍDUO 
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O método utilizado na contagem dos ossos para se chegar um número exato de
indivíduos  encontrado  no sítio  barra,  foi  número  mínimo de  individuo  NMI,  sendo
assim identificamos individuo adulto e não adulto.

Abaixo, informações da presença dos ossos identificados - indivíduos adultos 

(NMI):

OSSOS LATERALIDAD

E
Direito Esquerdo Fragmentados Não 

identificado 
Primeiro 

cuneiforme e 

segundo 

cuneiforme

  - - - 1

Epífise distal do

fêmur

      _ 1 _ _

Terceiro 

metatarso

1 _ _ _

Falange 

proximal

_ _ _ 1

Capitato _ _ _ 1
Escafóide _ - _ 1
Ulna - 1 _ _
 Fragmento osso

longo 

1 _ 1  _

Ulna 2 _ 1 _
Fêmur _ _ 1 _
Costela _ 1 - -
Fêmur - 1 _ -
Vértebras 

torácicas

_ _ _ 2

Úmero 3 -   1 _
Úmero _ 2   1 -
Cintura pélvica 

feminina

1 _ _ _

Tíbia esquerda _ 3 1 _
Fêmur 1 - 1 _
TOTAL 26

TOTAL DE 

INDIVÍDUO

3
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Figura 02: Tabela dos ossos identificados para número mínimo de indivíduo adulto. Foto 

(tabela elaborada pela autora, 2019).

Segundo  a  tabela  01  foi  possível  chegar  a  conclusão  que  nos  remanescente

humanos  coletado  na  escavação  no sítio  barra  estava  composto  por  3  indivíduo  na

totalidade  de  27   ossos  desarticulados  sendo  na  sua  maioria  ossos  fragmentados,

dificultando assim o análise do material.

 Para melhor compreensão logo abaixo está um conceito sobre fratura por fadiga 

ou estresse baseado no trabalho de  Carvalho e Santana (2013 p.134):

Fraturas por fadiga ou estresse: Bem diferentes do anterior, as causas

para este tipo de fratura são pequenos e repetitivos movimentos ou

traumatismos, ocorridos em ossos aparentemente saudáveis, que vão

sendo  lentamente  debilitados  até  o  momento  da  quebra.  São  mais

comuns  nos  membros  inferiores  e  na  coluna  lombar.  No  contexto

arqueológico pode servir de indício de atividades cotidianas, como a

labuta;  •  Fraturas  patológicas:  Ocorre  em  ossos  previamente

enfraquecidos por uma patologia que faz com que o osso rompa-se

espontaneamente  ou  com  uma  simples  pancada.  As  causas  mais

importantes para a fratura patológica são as doenças locais dos ossos,

como infecções, tumores benignos e malignos, entre outros e afecções

gerais  do  esqueleto,  como  doenças  congênitas,  osteoporose  senil,

raquitismos e outras patologias.

Abaixo, informações da presença dos ossos identificados - indivíduos não adulto

(NMI):

OSSOS LATERALIDAD

E
Direito Esquerdo Fragmentados Não 

identificado
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Costela _ - 2 -
Úmero 2 _ 1 -
Processo 

espinhoso de 

uma vértebra

_ _ - 1

Clavícula - 1 _ --
Costelas - - 1
Vértebra lombar _ _ - 1
Falange ( Mão) - _ _ 1
Ulna 1 - - -
Fêmur direito 1 1 -
TOTAL 12

TOTAL 2

Figura 03- Tabela dos ossos identificados para numero mínimo de indivíduo não adulto(tabela 

elaborada pela autora,  2019).

Segundo a  tabela  02,  foi  possível  chegar  a  conclusão que  nos  remanescente

humanos  coletado  na  escavação  no Sítio  Barra  estava  composto  de  2  individuo  na

totalidade  de 11 ossos desarticulados sendo que na sua  maioria não identificamos sua

lateralidade, dificultando assim o análise do material.

6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da fragmentação dos ossos tanto no indivíduo adulto quanto no indivíduo

não adulto foi feito análise do material identificando assim, sua patologia, tafonômia,

cultura, costumes, dieta e ressaltando mais importante conhecendo um pouco daquela

população pré-histórica através dos ossos. 

Na  catalogação  dos  ossos  foi  feito  a  separação,  identificação,  classificação,

etiquetagem e o método NMI chegando a totalidade de 26 ossos desarticulados para 3
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indivíduo adulto identificados e 12 ossos desarticulados para  2 indivíduo não adulto

identificados. 

De  acordo  com  os  resultados  identificamos  algumas  patologias  ósseas  no

indivíduo adulto o processo degenerativo e anomalia de desenvolvimento e no individuo

não adulto processo degenerativo, não podemos concluir que a população do sítio barra

na sua totalidade tenha essa doença, pois foi uma pequena parte do material analisado,

mas tudo indica que pode haver alguma ligação na alimentação ou até mesmo herança

hereditária. 

Após  o  estudo  de  todos  os  ossos  identificados,  chegamos  às  seguintes

considerações:

- Sobre o ritual funerário:

Com relação ao ritual funerário não tivemos evidências suficientes para aponta a

sua presença, porém foi encontrados restos de cestaria associada aos ossos e fibras de

vegetais  que estavam amarradas  nos ossos,  fragmentos  de cerâmicas,  denotando um

ritual fúnebre.

Ao fazer a catalogação dos ossos identificamos dois ossos de animais: sendo um

osteotermus de tatu e outro um roedor não podemos afirmar se está ligado ao ritual

fúnebre ou se era um morador do sítio.

Estes dois fatores acima podem ter ligação ao ritual fúnebre ou não. Mas estas

respostas só serão respondidas em pesquisas futuras. 

Desta forma concluímos que, a Arqueologia, a Bioarqueologia juntas oferecem

maiores possibilidades de pesquisa e melhores resultados na compreensão de questões

relacionadas à cultura material sendo elas nas áreas históricas ou pré-históricas o mais

importante é compreender como viviam nossos antepassado.
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7.0 Anexos:

Fichas de identificação de peça óssea para esqueletos adultos e crianças retiradas do
trabalho  de  Buikstra  e  Ubelaker  (1994).   Para  o  preenchimento  dos  diagnósticos
encontrados dos indivíduos.
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Anexo 1 – Ficha para catalogação dos indivíduos adultos 
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Anexo 2 – Ficha de catalogação esqueletoindividuo não adulto
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Anexo 3 –Ficha catalogação de individuo não adulto
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Anexo 4- Ficha de catolagacao de sexo,idade e lateralidade  individuo adulto;
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Anexo- Ficha catalogação dos dentes permanentes;
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Anexo- Ficha catalogação dentes decíduos individuo não adulto;
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Anexo-Ficha catalogação dos dentes para identificar possíveis patologias dentaria;
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Anexos- Ficha catalogação dos dentes decíduos patologias;



82



83



84



85



86



87



88



89


	

