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Uma assembléia osteológica composta por vertebrados, proveniente de depósitos de descarte alimentício da Sociedade 
Etnográfica Guajá, Estado do Maranhão, Brasil, contém significativa diversidade biológica e está sendo examinada do ponto de 
vista taxonômico e tafonômico. Para a tafonomia foram observados o número de indivíduos, alteração óssea, bioturbação e 
articulação, enquanto a identificação dos espécimes consultou as obras dedicadas à taxonomia e comparou com espécimes 
conhecidos. Mamíferos da Ordem Carnivora são comuns na região amazônica e é compreensível que tenham feito parte da 
cultura de diversos povos indígenas. Entre os espécimes analisados foram observadas três famílias; Felidae, constituída de 
pelo menos duas espécies, Puma	concolor e uma indeterminada, Mustelidae, representada pela espécie Eira	barbara, e 
Procyonidae, composta por duas espécies Potos	flavus e Nasua	nasua, sendo esta a espécie mais representativa.  

Palavras-chave: Tafonomia, Felidae, Mamíferos, Mustelidae, Procyonidae.

An osteological collection composed of vertebrates, originating from food disposal deposits of the Guajá Ethnographic 
Society, State of Maranhão, Brazil, contains significant biological diversity and is being examined in the taxonomic and 
taphonomic context. For taphonomy, the number of individuals, bone alteration, bioturbation and articulation were 
observed, while the identification of the specimens consulted the works dedicated to taxonomy and compared with known 
specimens. Mammals of the Order Carnivora are common in the Amazon region and it is understandable that they were part 
of the culture of several indigenous peoples. Among the specimens analyzed, three families were observed; Felidae, 
consisting of at least two species, Puma	concolor and one undetermined, Mustelidae, represented by the species Eira	barbara, 
and Procyonidae, composed of two species Potos	flavus and Nasua	nasua, which is the most representative species.
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Introdução
Atualmente a comunidade Awá-Guajá vive em reservas 

indıǵenas no leste da Amazônia, nordeste do Estado do 

Maranhão. A população está dividida em três Terras Indıǵe-

nas: Alto Turiaçu (530.525 ha), Awá (118.000 ha) e Caru 

(172.667 ha) (Fig. 1). 
Esta comunidade tem relação muito próxima com a 

fauna local e, além de utilizá-la como fonte de alimentação, 

também praticavam a domesticação, como animais de com-

panhia ou como guardas auxiliares (semelhante à função de 

cães de guarda) (PRADO et al., 2012).
A Coleção Osteológica Etnográfica Guajá, proveniente de 

depósitos de descarte alimentıćio da Sociedade Guajá, pos-

sui remanescentes faunıśticos oriundos de escavação na 

reserva Caru acumuladas ao longo de três anos, entre os 

anos de 1987 a 1990 (QUEIROZ; KIPNIS, 1990; PRADO, 

2007; PRADO et al., 2012).
Na Amazônia Maranhense a Ordem Carnivora apresen-

ta registro de 17 espécies observadas, que ocorrem em 

diversos ecossistemas, de matas fechadas a bordas de flo-

restas e áreas recentemente desmatadas (OLIVEIRA et al., 

2011b).  
Apesar de representar apenas 2% do material coletado 

por Queiroz e Kipnis (1990), a Ordem Carnivora fez parte da 

caça e cultura da Sociedade Guajá (FORLINE, 1997; PRADO, 

2007), porém estudos de identificação de espécies não 

foram realizadas para o material coletado em 1990.
O objetivo desta contribuição é a caracterização, 

identificação e tipo de preservação do material de Carnivora 

encontrado na Coleção Osteológica Etnográfica Guajá.

Material	e	Métodos
O material osteológico estudado foi coletado no perıódo 

seco entre julho e agosto de 1990, por Queiroz e Kipnis 

(1990), e representam o consumo da reserva indıǵena Caru 

(Figura 1). Segundo Queiroz e Kipnis (op. cit) o material 

coletado estava em superfıćie ou enterrado em uma lixeira 

de 2,5m de largura, 4,0m de comprimento e 1,0m de pro-

fundidade, feita pelos Guajá. 
Esta coleção osteológica corresponde às atividades de 

caça realizadas imediatamente após a mudança para a 

reserva indıǵena Caru, no ano de 1987. Essa coleção repre-

senta como eram os hábitos locais de caça e coleta antes da 

mudança e aplicação de técnicas agrıćolas pela comunida-

de, que modificou parcialmente seus costumes nos últimos 

30 anos (QUEIROZ; KIPNIS, 1990). Incluem milhares de 

ossos de mamıf́eros, répteis, aves e peixes que estão deposi-

tados e catalogados no Laboratório de Estudos Evolutivos 

Humanos (LEEH) do Departamento de Genética e Biologia 

Evolutiva do Instituto de Biociências da Universidade de São 

Paulo.
Os aspectos tafonômicos como: definição de número de 

indivıd́uos, abrasão ou desgaste, nıv́el de exposição, que-

bras, ataque de carniceiros ou predadores, presença de 

epıf́ises, articulação foram os principais itens avaliados 

seguindo os conceitos de Badgley (1986), Behrensmeyer 

(1991) e Lyman (1994). E a identificação dos espécimes 

comparou com espécimes de coleção e consultou as obras 

Currier (1983), Ford; Hoffmann (1998), Gompper e Decker 

(1998) e Presley (2000).
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Resultados

Considerações	Tafonômicas
O material osteológico de Carnivora é um dos menos 

abundantes de toda a coleção Guajá (que supera 10 mil), 
constituıd́o de 64 partes ósseas, sendo que 44 estavam 
parcialmente dispersos e 20 estavam em uma lixeira, locali-
zada nas proximidades das habitações. 

A maior parte do material ósseo analisado pertence à 
Procyonidae, principalmente de quatis, Nasua	nasua,	ocor-
rendo fragmentos cranianos (principal item de identifica-
ção), maxilas fragmentadas, mandıb́ulas e alguns ossos 
apendiculares longos. 

Para determinar o número de indivıd́uos foi usado o 
método de número mıńimo de indivıd́uos (MNI), que consi-
dera o tamanho e a posição ou lateralidade de partes ósseas 
(BADGLEY, 1986; LYMAN, 1994). Resultando em 46 indivı-́
duos identificáveis (Tabela 1).

A maior parte da coleção osteológica é composta princi-
palmente por indivıd́uos adultos de quatis (Nasua). Ocor-
rem duas partes ósseas indeterminadas, um úmero e uma 
escápula, que devido ao estado de preservação não pode ser 
atribuıd́a a uma famıĺia especıf́ica e por isso foram conside-
rados indeterminados.

Ocorre evidente seleção óssea em que mandıb́ulas, 
maxilas e partes cranianas são as mais comuns, com 33 
(51,6%), ossos longos (fêmures e úmeros) e frágeis (vérte-
bras) são raros ou com muitas quebras.

Todo material tem algum nıv́el de dano, variando de 
poucas partes quebradas, falta da dentição em crânios ou o 
material está muito fragmentado. As quebras não são cau-
sadas por ataques de predadores ou necrófagos, pois não 
existem marcas de dentes na superfıćie óssea, e provavel-
mente foi por poucas marcas de corte no preparo, exposição 
ou mesmo no descarte e pisoteamento.

Não há evidências de rachaduras causadas por variação 
térmica, polimento, desgaste ósseo e apenas um fragmento 
indeterminado apresentou queima extensa, ocorrendo total 
carbonização. Esse dado é significativo, pois é indicativo que 

o material teve pouco tempo de descarte até sua coleta.

Discussão	sobre	a	Fauna	Observada
Os Awá-Guajá são coletores e caçadores generalistas e 

por viverem na região amazônica maranhense era esperado 
que a diversidade coletada fosse comparável a fauna local 
de Carnivora, contudo ocorre clara preferência por alguns 
grupos. Foram observadas três famıĺias Procyonidae, Mus-
telidae e Felidae.

Família	Procyonidae
Os procionıd́eos são mamıf́eros de pequeno e médio 

porte de hábitos onıv́oros (GEHRT et al., 2010). Duas espéci-
es são bem representativas na Coleção Awá-Guajá e repre-
sentam a maior parte do material osteológico coletado e 
identificado.

A espécie mais comum é representada por Quatis (Figs. 
2A e 2B), Nasua	nasua	que representa mais de 78% dos 
indivıd́uos de Carnivora identificados. Esta espécie, além de 
comum, fazia parte da cultura dos Awá-Guajá, como alimen-
tação e animal de estimação, caso este tenha sido capturado 
filhote (PRADO, 2007).

O outro Procyonidae identificado foi o Jupará, Potos	
flavus, e, diferente de Nasua	nasua, foram encontrados ape-
nas dois crânios sem dentição preservada (figs. 2C e 2D). 
Aparentemente a caça do Jupará não tem sido uma caça 
comum em tempos recentes, pois Forline (1997) registrou a 
captura, mas Oliveira et al. (2011a) não registrou a captura 
desta espécie por parte dos ıńdios Awá-Guajá. A captura do 
Jupará nos anos 90 deve estar relacionada ainda a adapta-
ção dos Guajá a reserva Caru e a possıv́eis práticas de caças 
noturnas, uma vez que esta espécie possui hábitos noturnos.

Todos os espécimes são adultos e têm caracterıśticas 
cranianas (Fig. 2) tıṕicas de Nasua	 nasua e Potos	 flavus 
(FORD; HOFFMANN, 1998; GOMPPER; DECKER, 1998). 
Muitos espécimes de N.	nasua estavam fragmentados e a 
maioria representado por mandıb́ulas.
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Tabela	1. Taxa reconhecidos e número de indivıd́uos de cada Carnivora encontrado na Coleção 
Guajá. / Table	1. Recognized taxons and number of individuals from each Carnivore found in the 
Guajá Collection.

Espécie	identi�icada Número	de	indivíduos

Nasua	nasua 37
Potos	�lavus 2

Puma	concolor 1
Felidae	indeterminado 1

Eira	barbara 2
Mustelidae Indeterminado 1

Carnıv́oro Indeterminado 2

Total 46

Figura	 2. Partes cranianas de Procyonidae provenientes do descarte de material ósseo da 
comunidade Awá-Guajá da Reserva Caru. A e B) Região frontal e interorbital de Nasua, espécimes N2 
E38 - 1 e S18 E23 - 3. A) Vistas ventrais, B) Vistas dorsais, E) Vistas laterais. C-D) Região frontal e 
interorbital de Potos	�lavus, espécimes E32 S03 – 1 e S18 E23 – 4. A) Vistas ventrais, B) Vistas dorsais, 
F) Vistas laterais. Escala 2 cm. / Figure	2. Procyonidae cranial parts from the disposal of bone 
material from the Awá-Guajá community of Reserva Caru. A and B) Nasua frontal and interorbital 
region, specimens N2 E38 - 1 and S18 E23 - 3. A) Ventral views, B) Dorsal views, E) Lateral views. C-
D) Frontal and interorbital region of Potos	�lavus, specimens E32 S03 - 1 and S18 E23 - 4. A) Ventral 
views, B) Dorsal views, F) Lateral views. Bar-scale 2 cm.

Figura	1. Localização das reservas indıǵenas Awá Guajá no Estado do Maranhão. Adaptado de 
PRADO et al., 2012. /	Figure	1. Location of Awá Guajá indigenous reserves in the State of Maranhão. 
Adapted from PRADO et al., 2012.



Família	Mustelidae
Os mustelıd́eos constituem uma famıĺia de mamıf́eros 

da ampla distribuição geográfica e tamanhos diversificados. 
A região amazônica do Maranhão possui cinco espécies 
conhecidas; Irara ou papa mel, Eira	barbara, duas espécies 
de furões, Galictis	vittata e Galictis	cuja, e as lontras, Lontra	
longicaudis e Pteronura	brasiliensis (OLIVEIRA et al. 2011b).

Foram encontrados restos ósseos de duas Iraras, Eira	
Barbara, adultas, sendo que um com parte do crânio e uma 
mandıb́ula de outro indivıd́uo (Figuras 3 A-D). Forline 
(1997) relatou a captura de furões	e da lontra (Lutra	longi-
caudis), mas não foram observadas essas espécies no mate-
rial coletado de 1990.

Os dois espécimes, crânio fragmentado e mandıb́ula de 
tamanhos ligeiramente diferentes, podem ser atribuıd́os a 
adultos da espécie Eira	barbara (PRESLEY, 2000). O espéci-
me indeterminado na Tabela 1 é um fragmento de mandıb́u-
la pequena sem dentição preservada, por isso foi considera-
da um espécime indeterminado.

Família	Felidae
Os maiores carnıv́oros da Amazônia são os grandes 

felinos, representados pela Onça parda, Puma	concolor, e 
Onça pintada, Panthera	onca. Outros felinos de menor porte, 
como Jaguatiricas e Maracajás, Leopardus sp., também 
foram registrados na natureza e capturados pelos Awá-
Guajá (FORLINE, 1997; OLIVEIRA et al. 2011a; 2011b).

Segundo Forline (1997) os Guajás chegaram a caçar 
maracajás e onça parda, sendo este último observado no 
material osteológico descartado de 1990. Apenas o crânio 
(Figura 4) e duas partes ósseas (pélvis e úmero) de um 

indivıd́uo adulto de onça parda (CURRIER, 1983) foram 
reconhecidos com segurança, porém dois úmeros fragmen-
tados poderiam ser atribuıd́os a um pequeno felino indeter-
minado.

Considerações	Finais
Os Carnivora não é o grupo de vertebrados mais repre-

sentativos da dieta ou preferência de caça por parte dos 
Awá-Guajá, se comparados com outros representantes da 
fauna local, como roedores, peixes, aves e ungulados 
(FORLINE, 1997; CHAHUD, 2019).

O material encontrado é constituıd́o 51,6% de partes 
cranianas (fragmentos, maxilas e mandıb́ulas), enquanto os 
ossos apendiculares e frágeis (vértebras) são raros. Esse 
dado está relacionado ao preparo e não a condições intem-
péricas, pois a cabeça normalmente é dispensada na prepa-
ração para o consumo (FORLINE, 1997).

Todo material tem partes quebradas ou fragmentação 
resultado do preparo ou no descarte, pois não houve ataque 
de predadores ou necrófagos. Também não há evidências 
de alteração por exposição e a presença de um fragmento 
com queima é sugestivo que o material encontrado havia 
sido descartado pouco tempo antes da coleta.

Os Procyonidae eram os carnıv́oros mais comuns na 
coleção, com a espécie Nasua	nasua, e continua sendo até 
tempos recentes (OLIVEIRA et al. 2011b). Segundo Prado 
(2007) os quatis fazem parte da cultura dos Awá-Guajá 
como resultado de caça e animais de estimação, sendo com-
preensıv́el ser a espécie mais comum da coleção.

Os Felidae estão ameaçados atualmente e também eram 
raros em 1990, sendo poucos os restos encontrados. O 
maior destaque é a presença de um espécime de Onça parda 
(Puma	concolor) no material estudado. A caça da onça parda 
já foi registrada em trabalhos anteriores e o exemplar da 
coleção foi capturado pelos indıǵenas, porém a existência de 
apenas um indivıd́uo sugere que a caça dessa espécie deve 
ser incomum.

Os Mustelidae não foram registrados por Oliveira et al. 
(2011) entre os animais abatidos, mas foi registrado por For-
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Figura	3. Eira	barbara proveniente do descarte de material ósseo da comunidade Awá-Guajá da 
Reserva Caru. A e B) Região frontal e interorbital e parte do crânio do espécime O15/20 N5/10 - 01. 
A) Vista ventral, B) Vista dorsal, C) Vista lateral. D-E) mandıb́ula de E29 S04 - 08. C) Vista dorsal e D) 
Vista lateral. Escala 2 cm. / Figure	3. Eira	barbara from the disposal of bone material from the Awá-
Guajá community of Reserva Caru. A and B) Frontal and interorbital region and part of the skull of 
specimen O15 / 20 N5 / 10 - 01. A) Ventral view, B) Dorsal view, C) Lateral view. D-E) mandible of 
E29 S04 - 08. C) Dorsal view and D) Lateral view. Bar-scale 2 cm.

Figura	 4.	 Crânio de Puma	 concolor (N15 E48) proveniente do descarte de material ósseo da 
comunidade Awá-Guajá da Reserva Caru. A) Vista ventral, B) Vista dorsal, C) Vista lateral. Escala 4cm. 
/ Figure	4. Skull of Puma concolor (N15 E48) from the disposal of bone material from the Awá-Guajá 
community of Reserva Caru. A) Ventral view, B) Dorsal view, C) Lateral view. Bar-scale 4cm.



line (1997) e foi encontrada a espécie Eira	barbara	na Cole-

ção Guajá. A Irara não é um animal incomum na natureza 

(OLIVEIRA et al. 2011b) e seu baixo consumo deva estar 

ligado a dificuldades na captura ou a não preferência por 

esse animal.
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dos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências, onde a 
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